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JORDNYDERNES VIETNAM-AFTEN     For 8. gang afholdt 

madklubben Jordnyderne en glad madaften i Voerså IFs klubhus 
- og for 8. gang med stor succes. 
Jordnyderne har eksisteret i 8 år og startede ved, at Carsten 
Gade fra Voerså som helt ung mand tog på studierejse til 
Mexico. Hans interesse for mad fornægtede sig ikke, og hos 
værterne tog han rigelig del i arbejdet i køkkenet. Da han efter 

et halvt års ophold i Mexico kom hjem, fortalte han venner og 
bekendte om sin madglæde, og herved opstod klubben Jordnyderne. 
Hvert år i marts måned er der komsammen med omkring 50 – 60 
venner og bekendte i Voerså IFs klubhus, og de fire ældste ”kokke”, 
Carsten Gade, Karsten Thomsen, Michael Schioldan og Lauge 
Mikkelsen, har kokkereret lige fra starten. Michael Thomsen er 
kommet til som ”kok” senere, men 
ville egentlig gerne have været med 

fra starten, men han skulle lige have hår på brystet først, som de 
fire ældste ynder at sige det. 
En murermester, en kontrolassistent, en skolelærer, en 
murersvend og en livredder er fælles om denne interesse for mad, 
og binder det hele sammen. Herudover spiller de fodbold i Voerså 
IF – undtagelsen er livredder Lauge Mikkelsen, der dårligt ved 
hvordan en fodbold ser ud, men de går fint i spænd sammen. 
Lauges anden store interesse er modelflyvning. 
Foreløbig har der været to gange mexicanske aftener. Sverige, Ghana, Sydstaterne, Italien og 

Australien var de næste, og lørdag aften var der vietnamesisk aften. 
Gæsterne venter nu spændt på, hvad ”kokkene” finder på næste gang, men 
et er sikkert – de møder op igen, for alle havde kun ros til de 5 ”kokke.” 
Den vietnamesiske menu så sådan ud: Hoanh thanh Wantan, der var en 
rigtig god suppe, og her kunne man vælge mellem fesen og stærk. Cha Gio, 
der var hjemmelavede forårsruller med tilbehør. Bo Xao var en 
oksegryderet, og desserten var Kem Trai Cay, der var vaniljeis med 
vietnamesiske frugter. 
Hele aftenen var der vietnamesiske Saigon øl på bordene.  

De fem ”kokke” løber hver gang med æren, men i køkkenet 
støtter de sig rigeligt til to kvinder, Ann Thomsen og Helle 
Schioldan. De er gift med henholdsvis murermester Karsten 
Thomsen og kontrolassistent Michael Schioldan. 
Den mindste af ”kokkene” er Carsten Gade, men han er 
også ”chefkok”, og indrømmer gerne at de to kvinder tager 
en kæmpetørn i køkkenet. 
På det nederste foto til 
højre, er det ”chefkok” 
Carsten Gade, der bliver 
taget under kærlig 

behandling af Ann Thomsen og Helle Schioldan. Han var selv ude 
om det. Han må lære ikke at kommandere med kvinder i 
køkkenet. Her er de enerådende. 
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SKIFERGAS OG DRIKKEVAND     Det er en kendt sag, at flere er imod den kommende boring 

efter skifergas, der skal foretages i området af Dybvad. Mange er bange for, at der skal ske 
forurening af drikkevandet. 
I den anledning havde bestyrelsen for Voerså Vandværk inviteret Senior Project Koordinator 
TOTAL E&P Danmark, Henrik Nicolaisen, med til årets generalforsamling, der fandt sted i Voerså 
IFs klubhus onsdag 20. marts.   
Henrik Nicolaisen skulle have fortalt de 46 fremmødte om fordele, ulemper og udvindinger i 
forbindelse med boring efter skifergas. Desværre måtte han melde afbud, på grund af han var 
blevet kaldt til Frankrig, og det skyldtes, at flertallet i byrådet i Frederikshavn Kommune havde 
skiftet standpunkt med hensyn til tilladelse til prøveboring. 
Med meget kort varsel tiltrådte miljøtekniker Kirsten Houmann fra 
Frederikshavn Kommune, der ses til højre, i stedet for Henrik 
Nicolaisen. Kirsten Houmann viste billeder på storskærm, og gav de 
fremmødte en grundig orientering om hvad skifergas og 
prøveboringer var. 
Efter sit foredrag måtte hun besvare adskillige spørgsmål, der var 
både for og imod, fra de mange fremmødte. 

Formandens beretning  
I sin beretning glædede formanden, Gynther Mølgård, sig over, at der overhovedet ikke har været 
problemer med vandkvaliteten. Det gælder pesticider og bakterier samt nitrat, der lå langt under 
minimumskravet fra myndighederne. 
Voerså Vandværk dækker Voerså by og omegn samt Søråområdet. En ny forbruger er i årets løb 
koblet til, så værket har i alt 352 forbrugere. 
Vandværkets rentvandsbeholder er fra 1980, og den er blevet efterset ved at sende en dykker 
derned. Mange andre steder har der været problemer med drikkevandet, og i mange tilfælde 
skyldtes det trærødder eller lignende, der var vokset ind i beholderen. Håndværkerne må have 
været dygtige for 32 år siden, mente formanden, for der var ingen fejl at spore. 
Formanden var godt klar over, de kr. 26.000 -, som undersøgelsen kostede, var mange penge, men 
mente de var givet godt ud og kaldte det rettidig omhu.  
En 50 år gammel hovedledning var blevet proppet og omlagt og ikke nødvendig mere. På grund af 
udvidelse af en minkfarm måtte hovedledningen ledes uden om farmen, da den ellers ville komme 
til at ligge under farmen, hvilket ville være særdeles uheldigt i forbindelse med eventuelle brud og 
reparationer. 
Et par gange havde det været nødvendigt at lukke for vandet i forbindelse med omlægning, 
forbedringer og reparationer, men det havde givet en del ”tæsk” fra forbrugerne. Trods 
annoncering i Nordjyllands Radio, internetavisen saebyavis.dk, Voerså bys TV-infokanal samt 
personlig rundringning til større forbrugere har det ikke været godt nok.   
Til dette sagde formanden. – Men hvad kan vi gøre mere? 

18. juni sidste år opdagede driftsleder Tom Hansen, der 
havde været indbrud på værket. Politiet blev straks 
tilkaldt sammen med analyseinstituttet Analy Tech, der 
var meget hurtigt fremme. 
Undersøgelsen fra Analy Tech viste ikke nogen tegn på 
forurening, men bestyrelsen valgte alligevel straks at få 

taget analyser. Det ville jo ligesom have været for sent, hvis der to dage efter var flere, der var 
blevet syge med maveonder, mente formanden. Analysen kostede kr. 10.000 –, og driftsleder Tom 
Hansen ”nøjedes” med at miste en del værktøj. 
Fortsættes side 4.            3 
             
       



       
Aflæsning af vandure er et tilbagevendende problem. Når forbrugeren ikke selv vil gøre det, bliver 
vandværket nødt til at sende folk ud og gøre arbejdet. Det er ikke gratis, og koster den enkelte 
forbruger hvert år kr. 300 – ekstra. Det giver værket en indtægt på 15 – 18.000 – hvert år, som 
forbrugerne lige så godt kunne spare. Her er der åbenbart ingen krise, men det er der andre 
steder, for det har været nødvendigt at lukke for 3 forbrugere og notere et tab på kr. 2.850 -. 
Vandboringerne på Holtbjerg, hvor vandværket ligger, er blevet spulet. Det var en større omgang, 
som sker hvert andet år af hensyn til forsyningssikkerheden og strømforbruget. Den dybeste 
boring på 90 meter ser ikke ud til at give vand nok, og af den grund vil der blive kørt en 
kontrolperiode, og så herefter vil der blive taget beslutning om, der skal foretages en ny boring. 
Budgettet for næste år viser et større underskud, og det skyldes planlægning og udskiftning af 
vandure i 2014. Samtidig undersøges der for tiden om elektriske ure ville være en mulighed i 
samarbejde med eksempelvis Voerså Varmeværk. 
På hjemmesiden www.voersaa-vandvaerk.dk kan man se mange flere oplysninger om værket – 
blandt andet analyseresultater. 

Lille underskud på regnskabet 
Regnskabet viste et underskud på kr. 37.171 -. Likvide midler i diverse pengeinstitutter udgør 
 kr. 957.983 -. Det betyder, der i alt er aktiver for. kr. 2.151.802 -, og egenkapitalen er 
 kr.1.846.970 -. 

Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen blev genvalgt og består af Gynther Mølgård, Tom Hansen, Michael Kreutz, Morten 
Nielsen og Jens Sørensen. 
Som ny suppleant i stedet for Kasper Nielsen valgtes Jens Krog. 
Til slut var Voerså Vandværk vært for godt dansk smørrebrød, øl og vand samt en lille skarp til 
halsen. 
 

NY ”GAMMEL” WHISTKONGE.     Han gjorde det 

igen – Godtfred Andersen fra Sæby. Han blev igen udråbt 
som ny whistkonge med 28.660 point mandag 25. marts, 
med den flotte titel ”Klør Konge”.  
Voerså Whistklub indførte for et par år siden, at der efter 
hver halvsæson, til jul og sommer skulle kåres en 
whistmester. Godtfred Andersen blev den første mester. 
Næste gang var det Bent Hågen Jensen, så Gynther 
Mølgård og nu igen Godtfred Andersen. 
Han har i mange år været medlem af Voerså Whistklub, 
og titlerne er ham vel undt, for han er utrolig trofast til at 
møde op – i hvert fald denne sæson. Hver eneste 
mandag siden nytår, har han mødt op hver gang. 
Præmien var en 1/1 flaske akvavit, som whistkongen 
skyndte sig at gemme væk – forhåbentlig gjorde den 
glæde ved bordet, til den forestående påske.                                     GODTFRED CHRISTENSEN 
Tillykke til Godtfred Andersen, der kan smykke sig med titlen indtil jul. 
Whistklubben starter op igen på en ny sæson mandag 30. september kl. 19.00 i Voerså IFs klubhus. 
Kontingentet er kr. 10 –, og hver gang er indskuddet kr. 40 -, men så får man også kaffe med brød 
til for samme pris. Der er plads til alle – både øvede, mindre øvede og begyndere. 
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EVENTYRLIG DAG I SFO     Temaet var H. C. Andersen, og 

forældre, søskende og andre pårørende strømmede til. 
Skolefritidsordningens lille sal var fyldt op, og omkring en 
fjerdedel af de 175 fremmødte måtte stå op. Der var trængsel, 
men det satte ikke skår i glæden hos børnene på scenen, eller 
det store publikum. 
 Børnene i SFO ved Stensnæsskolen i Voerså havde øvet sig 
flittigt sammen med pædagogerne på eventyrdigteren H. C. Andersens verdensberømte 
fortællinger, og glæden lyste ud af børnene, da de opdagede, der var så stor interesse, for det de 
havde øvet sig på. 

Børnehaveklassen var først på scenen og opførte 
”Klods-Hans”. Det foregik på den måde, at en 
pædagog læste historien, og børnene på scenen 
fulgte godt med og udførte grimasser og fagter, 
samtidig med de også havde små replikker. En del 
mindre søskende var også til stede blandt publikum, 
og når de fik øje på storesøster eller bror på scenen, 
blev det højlydt kommenteret, og der blev vinket 
lidt til og fra scenen. Et festligt indslag som satte 
ekstra kolorit på opførelsen. 

Næste punkt på programmet var eventyret 
”Det er ganske vist”, der blev fremført og 
oplæst af eleverne i 3. klasse. Her var scenen 
henlagt til en ”hønsestige”, som var trappen, 
der førte op til lokalerne ovenpå. Her sad 
”hønsene” på trappen og kaglede, så en fjer 
blev til 5 høns. 
Til slut opførte 1. og 2. klasserne 
”Svinedrengen”. Her blev scenen fyldt op, på 
grund af de mange elever, i de to klasser. 
Her læste en pædagog også eventyret, og 
børnene optrådte med masser af sang og 
dans, mens en pædagog spillede 
harmonikamusik til. Sangen ”Ach du lieber 
Augustin” blev fremført flere gange, og det 

var helt tydeligt, børnene nød det.  
Under alle 3 forestillinger så alle tilfredse ud – 
især når publikum klappede flittigt. 
Inden den store premieredag, havde SFO-
børnene været kreative med farvede tegninger, 
der omhandlede dagens tema, og pyntet en 
væg som publikum kunne se.  
Efter forestillingerne fik alle de optrædende en 
badge, der var en H. C. Andersen nål, som 
straks blev hæftet fast på brystet. 
Til slut var der kage, saftevand og kaffe til alle,  
som blev nydt i flere forskellige SFO-lokaler. 
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KNUD SØHANE      Der var glæde i 

spejdergruppen i Voerså i sommers, da 
de skulle på en flere dages landslejr i 
Holstebro. Gruppen havde fået fire helt 
nye telte, og på lejren gik det rigtig 
godt. Her var der ikke nogen, der var 
blevet våde om morgenen eller havde 
fået forkølelse på grund af træk. Knud 
Søhanes gamle telte var simpelthen sa- 
neringsmodne. De var utætte, og lynlå- 
sene var i stykker, så de egnede sig be- 
stemt ikke til ophold i længere tid. 
Marianne Christiansen er spejdergruppens fondsracer, hun skred til handling, satte sig til pc-eren 
og skrev til Spar Nord Fonden om økonomisk støtte samt til Fa. Wolf Camp, der havde leveret, de 
gamle telte. 

Spar Nord Fonden ydede et beløb på kr. 6.000 –, og 
firmaet, som i sin tid havde leveret de gamle telte, 
lovede en klækkelig rabat på nye telte.  
Tirsdag 26. marts var der mødeaften i spejdergruppen, 
og her troppede Anders Krøgh fra Spar Nord i Sæby op 
og overrakte lederne Thomas Larsen og Jakob Østergård 
en check på kr. 6.000 -. 
Knud Søhane gruppen i Voerså består af mere end 50 
spejdere plus ledere, og tre af lederne viste spejderne 

hvordan, man kunne stille et telt op på mindre end to minutter. – Det er jo rigtig godt at kunne i 
både rusk- og regnvejr, sagde Thomas Larsen. 
Spejderne er friluftsmennesker. Det sås tydeligt denne tirsdag aften, hvor der var 3 graders varme. 
Trods det, var der flere, der var i kjole og korte bukser med bare ben. Men der var også dem, der 
var pakket godt ind og klædt på til årstiden. 
 

MEDLEMSTALLET DALER     Voerså Borgerforening afholdt generalforsamling i marts, som 

omtales på siderne 9 og 10. Her fortalte formand Rigmor Sørensen, medlemstallet var faldende, og 
det er bestemt ikke godt. Det kan ikke være den økono- 
miske krise, der holder folk tilbage fra at melde sig ind, 
for prisen er kun kr. 50 – for enlige og kr. 100 – pr. 
husstand årligt. Det er absolut vigtigt, vi bakker op om 
borgerforeningen, da det er vores talerør udadtil, 
eksempelvis når der skal tales og forhandles med 
Frederikshavn Kommune samt andre myndigheder. Vi 
står stærkt i vores område i forhold til mange andre 
steder, og det er også bemærket i byrådet. Peter Nielsen, 
der er konservativ viceborgmester, sagde engang i efteråret at Voerså og omegn var et af de 
steder, hvor der var en hel del aktiviteter i gang. Ikke mindst havde området en del pensionister, 
som var utrolig aktive og var med til at holde det hele i gang. Det var bestemt godt for både 
Frederikshavn Kommune og for hele området. 

Opfordring: Er du/i ikke allerede medlem af foreningen, så meld dig ind ved at kontakte for- 

mand Rigmor Sørensen på 98 46 07 07 – 61 70 72 07. Mail: rds@mail.dk  
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KLENODIER PÅ MUSEET     Lokalhistorisk 

Forening for Voerså og Omegn afholdt 
tirsdag 26. marts, den årlige generalforsam- 
ling på Voerså Museum. 
I sin beretning var det en glad formand, Do- 
ris Nielsen, der kunne berette, at der i årets 
løb på museet var indleveret flere ting, som 
var relevant for omegnen. Bl.a. kunne for- 
manden fortælle, at der var blevet indleveret 
en stor urtepotte med underskål samt en 
mindre urtepotte, begge med behørige 
stempler. Disse to ting er efterhånden 
klenodier, da de stammer fra byens tidligere 
pottemageri, der fungerede indtil 1949. De 
to klenodier er fremstillet i perioden 1894 – 1906, da A. M. Strusholm ejede pottemageriet. 

Af andre indleverede ting kan nævnes flere bøger om 
Julegrisen skrevet af Børge Iversen og frue samt Nina Olsen, 
Sæby, der har skænket museet sin udkomne bog om Aså. 
I beretningen nævnte formanden også en 3. klasse fra 
Stensnæsskolen, som havde været på besøg og var vældig 
ivrige efter at vide noget, om de udstillede ting og sager. 
Foredragsaftener med Kenneth Kristensen fra Frederikshavn 
med ”Krigen på Frederikshavn Havn”, pottemageren fra Aså 
med ”Potteskår fundet på Stensnæs”. Hyggeklubbens årlige 
besøg med foredrag af Vitte Christensen Søndergård, Sæby, 
om Grønland, en aften med fremvisning af ældre postkort 
på stor lærred, foredrag og billeder ved museumsinspektør 
Jens Thidemann om ”Diverse strandinger på Stensnæs”. 

Herudover havde foreningen deltaget i Foreningernes dag på Stensnæsskolen. 
Doris Nielsen rettede en tak til sin bestyrelse, frivillige der ofte tager en tørn for foreningen, samt 
til naboen der gerne slår museets græsplæne. 
Kassereren Keatty Sørensen oplæste 
regnskabet, der viste et overskud på kr. 4.557 -. 
Udgifter til varme, el og vand beløb sig til kr. 
10.006 -. Dette resultat var glædeligt, for 
tidligere var denne post en hård modstander 
med beløb helt op til kr. 22- 24.000 – årligt. VVS 
Svend Nielsen havde sponseret en hel del 
isoleringsmateriale, og frivillige medlemmer 
havde isoleret rør og ydervægge. Herudover 
sidder der ikke længere dagligt nogen på 
museet, der bruger varme, for der skal spares. Museet er i brug i åbningstiderne og ved særlige 
lejligheder. 
Doris Nielsen og Keatty Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. De resterende 
bestyrelsesmedlemmer er Bodil Vejrum, Halvor Hansen og Jens Leo Knøsen. 
Helen Langeland blev genvalgt som suppleant. Ny revisor i stedet for Tage Nielsen, der ikke 
ønskede at fortsætte, blev Karin Berg Jensen.   
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PÅSKEUDSTILLING PÅ MUSEET      Det flotte påske- 

vejr lokkede mange ud i solen, men de fleste var klædt 
godt på, for vinteren havde ikke helt sluppet sit tag. På 
Voerså Museum havde bestyrelsen valgt at holde åbent 
de to sidste påskedage, hvor vejret var rigtig godt, og det 
var der mange, der benyttede sig af og lagde vejen forbi. 

For ganske kort 
tid siden fik mu- 
seet et par flot- 
te klenodier fra 
det tidligere 
Voerså 
Pottemageri 
indleveret.  
Her er tale om to urtepotter med originale stempler fra 
A. M. Strusholms tid i perioden 1894 – 1906. 
Urtepotterne var noget af det, som publikum kom for at 

se sammen med masser af andre 
ting fra pottemageriet.  
På de to åbningsdage, kom der 
flere klenodier ind. Den tidligere 
krofrue, på den nu nedbrændte 
Voerså Kro, Tove Jensen, indleve- 
rede to skåle med påtrykt Voer- 
saa Kro. Klenodierne er blevet 
brugt på kroen i perioden om- 
kring 1930 og senere, da kaptajn 
Gunner Hjorth ejede kroen. Det 
var da også en glad formand for 
Lokalhistorisk Forening, Doris 
Nielsen, der modtog skålene, der 
straks blev udstillet og 
præsenteret for publikum. 

Ikke blot den gamle skolestue var fyldt op med masser af udstillinger, men et sidegemak og 
”Frøkenens Lysthus” var også taget i brug. 
Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn holder til på museet og stod for udstillingen. Hele 

vintersæsonen har der været åbent hver tirsdag aften, 
og sæsonafslutningen fandt sted tirsdag 16. april. 
På billederne set fra oven er det formand for 
Lokalhistorisk Forening, Doris Nielsen, der præsenterer 
de to flotte skåle fra Voerså Kro. Tove Jensen havde 
medbragt dem begge i frakkelommerne. Tove Jensen 
kigger på de udstillede billeder. I ”Frøkenens Lysthus” 
var der også en del udstillet, som de besøgende kiggede 
på. Til venstre ses en stensamling, som var udlånt af Åge 
Langeland. Hans far, Jens Langeland, har samlet 

samlingen omkring den hjemlige gård ved Holtbjerg. 
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GENERALFORSAMLING I BORGERFORENINGEN     Voerså Borgerforening afholdt 

generalforsamling i Voerså IFs klubhus onsdag 27. marts med 30 fremmødte. 
I sin beretning betegnede formand Rigmor Sørensen det forgangne år som positivt med mange 
gode arrangementer som vinaften, besøg af Fredagsflækken, foreningens motionscykelture a 20 
km, musikaftener på jollehavnen, naturaften med Bo Storm på Nørgård, Børnefest og 
Kræmmermarked på jollehavnen, deltagelse i Foreningernes Dag, Parat til Hjertestart, Mogens fra 
TV2-Nord kom forbi, Wueso Sjøw samt byens julearrangement. 
Der arbejdes ihærdigt af frivillige på at gøre multibanen ved skolen færdig, og formanden håbede 
på en snarlig indvielse. Frederikshavn Kommune har sat gadelygter op, der fører ned til 
jollehavnen, byens vejbump er fjernet, og der var bevilliget en anden trafikregulerende 
foranstaltning. Anlægget i den nordlige ende af byen er blevet renoveret. Her arbejdes der i 
øjeblikket med planer om en forskønnelse, så anlægget bliver mere brugbart. Her tænkte 
formanden på blomsterbede samt opstilling af borde- og bænkesæt, så familier med madpakker 
kunne få en grøn plet at nyde et par timer på.   
Til det sidste kom der forslag om yderligere forbedringer af Anlægget ved at opføre muldtoilet, 
grillhytte, overdækket opholdshytte, affaldsstativ samt en sandkasse og et par gynger og vipper til 
børnene. Forslagsstilleren mente, det var en opgave for Distriktsudvalget at finansiere. 
Bestyrelsen for borgerforeningen sørger for vedligeholdelse af flagallé, naturlegepladsen på jol- 
lehavnen, fugletårnet, shelters, ophalingspladser til kanoer, opholdspladsen på torvet samt 
græsslåning af Anlægget og Højen. 
Rigmor Sørensen sagde til sidst i sin beretning. – Det er ildsjælene, og de frivillige, der skaber 
fremdrift, det er dem, der sætter projekter i gang og er med til en lokal udvikling. Derfor er det 
vigtigt at støtte op om foreningen, og frivillig hjælp er altid velkommen. Voerså er en by i udvikling, 
og der er til stadighed gang i byggeri og handel med huse. Voerså har en masse natur og er en lille 
idyllisk landsby, hvor åen slynger sig gennem byen – en ren naturperle. Selv om vi bor i et såkaldt 
yderdistrikt, føler vi os bestemt ikke sat ud på et sidespor. Vi føler os rigtig godt og positivt be- 
handlet af Frederikshavn Kommune, der ser positivt, på de mange aktiviteter vi har i gang i byen. 

Overskud på regnskabet  
Kassereren Birthe Johansen oplæste regnskabet, der viste et overskud på kr. 12.715 -. 
Egenkapitalen var steget til kr. 319.002 -. Heraf er Højen sat til kr. 43.600 -, mens Anlægget står til 
kr. 149.500 -. 

Beretning fra udvalgene 
Ejvind Pedersen redegjorde for de igangværende aktiviteter på jollehavnen som at holde sejlren- 
den dyb nok, autocamperes lovlige parkering, naturlegepladsen som bliver brugt flittigt, opbygning 
af redskabsrum, samt opbygning af lys, vand og miljørigtig spildevandsordning til autocamperne.  
Jens Burskov redegjorde for Voerså Byudvikling. Han betegnede Frederikshavn Kommune som en 
positiv medspiller, og håbede det igangværende anlægs- og byggeprojekt, på den gamle krogrund, 
kunne være klar til Sct. Hans. Herudover havde foreningen haft et fint samarbejde med Voerså 
Bluesklub med et godt besøgt arrangement, samt Kirsebærudvalget, der stod for uddelingen af 
200 kirsebærtræer i byen, og en kunstauktion på krogrunden. 
Mogens Berg Jensen fortalte, om det igangværende arbejde med Multibanen og sit arbejde i 
Distriktsudvalget samt Voer Å Projektet, hvor der var livlig udlejning af kanoer. Han gjorde også 
opmærksom på, der var penge at søge i Distriktsudvalget, men mente også at Voerså bestemt 
også havde fået et stort stykke af lagkagen. 
Rigmor Sørensen redegjorde for Wueso Sjøw og Voerså Bladet samt flagalléen, der havde været 
oppe 19 gange i årets løb. Hertil er udskiftet 4 stænger med nye til kr. 4.089 -.  
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Nyvalg til bestyrelsen 

Karsten Gade ønskede ikke genvalg. I hans 
sted valgtes Christian Frøstrup. 
Birthe Johansen og Rigmor Sørensen blev 
genvalgt.  
Som ny suppleant i stedet for Johnny 
Andersen, der ikke ønskede at fortsætte, 
valgtes Ole Kristensen. Tina Sørensen blev 
genvalgt. 
Revisor Bjarne Mechlenburg blev også 
genvalgt. 
Fra venstre ses Birthe Johansen, Jens Burskov, 
Dorte Nielsen, Mogens Berg Jensen, Rigmor 
Sørensen, Ejvind Pedersen og nyvalgte Christian 
Frøstrup. 

CHIKANER OG VEJBUMP     32 borgere fra Voerså og Lyngså-

området havde taget imod tilbuddet, da de to borgerforeninger havde 
inviteret Brian Pedersen fra Center for Park og Vej i Frederikshavn 
Kommune til Voerså, hvor mødet foregik i Voerså IFs klubhus torsdag 
11. april. 
Brian Pedersen kom hele vejen rundt, da han indledte med at fortælle 
om Teknisk Forvaltning, trafikchikaner, snerydning, Frederikshavn 
Kommunes Forsyning, vand, varme, el og renovation. 
For år tilbage blev der i Voerså og Lyngså etableret 14 vejbump – 7 i 
hver by. Disse vejbump har hele deres levetid været voldsomt 
udskældte af både bilister og lokalbeboere. Bilisterne på grund af 
mange fik rygskader, og til tider hvor der opstod slitage og huller i bumpene, kunne bilerne få dyre 
skader. De lokale, der boede tæt ved vejen hvor bumpene lå, klagede over murene i husene 

revnede, og når store busser og lastbiler kørte over rystede 
billeder på væggen. De 14 bump er nu fjernet, og der 
planlægges 10 nye trafikregulerende foranstaltninger i form af 
chikaner, hvor det er planen at placere 5 i hver landsby. 
Chikanerne er så snedigt indrettet, at de kan skrues i asfalten 
og er derfor flytbare, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, 
at den første placering er uhensigtsmæssig. 
I øjeblikket (april) ligger plantegninger ved politiet til endelig 
godkendelse, og efter planen er det meningen, at alle 10 
chikaner skulle være på plads ved udgangen af maj måned. 
Brian Pedersen kom i skudlinjen denne torsdag aften – ikke 
blot måtte han redegøre for vejbump og chikaner, men måtte 
blandt andet også svare på spørgsmål om huller og vand på 
vejene, dårlig snerydning samt den meget presseomtalte 
placering af cykelstien fra Sæby til Lyngså på 
Solsbæksvej/Nordostvej. Til det sidste fortalte Brian Pedersen, 

at hvis cykelstien bliver ført hele vejen igennem til Lyngså, kommer det til at foregå i etaper, og 
ikke det hele på én gang. 
De to borgerforeninger var vært ved fælles kaffebord. 
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NAVNESKIFTE     Voerså IFs Stadion skiftene navn 

6. april – i hvert fald for en enkelt dag. Den kom 
pludselig til at hedde ”Allan Berg Arena”. 
Baggrunden var den, at Allan Berg Andreasen 
rundede et skarpere hjørne end 50 – nemlig 60 år 
den 5. april. Det blev fejret med åbent hus i Voerså 
IFs klubhus 6. april med masser af glade gæster. 
Allan har som ung spillet fodbold i Voerså IF, og har i 
mange år været holdleder for herreseniorerne i 
fodbold, der pt. spiller i serie 3 og 5. Han har 
deltaget i den udstrækning, hans arbejde tillod det, 
da han rejser meget rundt i både Danmark og 
udlandet som brøndborer for firmaet GEO. Spillerne 
siger selv, han næsten er som en far for dem. 
Rigtig mange af de unge spillere var da også mødt 
op 6. april for at hilse på og ønske tillykke, og lidt hæder skulle der også til. 

Allan fik et skilt med teksten Allan Berg Arena. Det er jo 
næsten ligesom i superligaen – FCK har Parken i 
København, og Esbjerg har Blue Water Arena o.s.v. 

Lidt fis og ballade skulle der jo også til, og de unge spillere vil hellere end gerne drille ham, men 
magter også at skelne mellem sjov, og når det er alvor på banen. En kendt sag er det, at Allan i sine 
yngre dage var gift, men ægteskabet holdt ikke. Han har levet alene siden da, men det betyder 
ikke, at han ikke kan lide kvinder – tværtimod.  
Carsten Gade holdt på de unges vegne tale for ham 6. april og sagde mange pæne ord, men han 
fortalte også et par sjove sande historier, som kommer her.   
Allan var kommet til Hjallerup Marked sammen med en flok unge Voerså IF spillere. De 
observerede på et tidspunkt, han var faldet i snak med en nydelig dame. Så for ”djævlen” op i de 
unge og 6 spillere, der på tidspunktet var omkring 18 – 22 år gamle, gik hen til ham og sagde.  
- Fa´ar, må vi godt få penge til popcorn. Allan blev selvfølgelig noget forfippet og sagde. – Skrub af, 
forsvind nu med jer. – Kom så af sted. Det skabte en hel del grin blandt de unge spillere, der havde 
opnået, lige hvad de ville – nemlig at gøre holdlederen forlegen. 

En anden gang var han med en flok unge 
fodboldspillere på ferie i Bulgarien. Her fortalte 
Carsten Gade, at her fik de lært en del engelske 
ord fra Allan, som udtalte dem ganske 
anderledes, end de unge var vant til. Allan og  
engelsk – puha. Allan ville sige. We go to the 
beach, hvilket betyder, vi går til stranden, og det 
var det han mente. Men Allans udtale var ikke 
så god, så han sagde. We go to the bitch, hvilket 
betyder. Vi går til ludderen. Det skabte en hel 
del moro – ikke bare hos de unge Voerså-
spillere, men også blandt mange andre turister 
på hotellet, der hørte på. 

De to øverste fotos er taget af Allans lillesøster Joan Berg Andersen, der endnu ikke er så stærk i 
pc-er og fotokort, så hun måtte have hjælp af niecen, Camilla, for at sende dem til undertegnede. 
Det nederste foto er fra Jordnydernes Vietnamaften og er taget af undertegnede, Frilev Pedersen.   
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VISESANG I LYNGSÅ KIRKE      I flere år har 

Visens Venner i Aalborg i forbindelse med et nordisk 
visetræf, som hvert år afholdes i St. Bededagsferien 
på lejren Vesterskov ved Skæve, lagt vejen forbi 
Lyngså kirke. Efterhånden har en del visesangere 
både lokale og nordiske givet prøver på deres kunnen 

i kirken. Fredag 27. april 
var heller ikke nogen 
undtagelse. Her mødte en 
del af træffets 
visesangere op, og gav de 
omkring 60 fremmødte en 

oplevelse ud over det sædvanlige. 
I år kom de 50 
visesangere fra 
store dele af 
Danmark og 
Norge, og i 
kirkens høje 
hvælvinger lød 
både sang og musik rigtig flot. Akustikken var simpelthen 
perfekt. Publikum sad stille og nød det  og var da heller ikke 

fedtet med både klapsalver og bifald, til de optrædende. 
Bjørn Lundby, Sæby, akkompagnerede visesangerne på elklaver, men flere af sangerne medbragte 
også selv musikinstrumenter blandt andet guitarer. 
Dagens konferencier var Lise Hansen, Voerså, som også selv er visesanger, og hun havde lovet 
publikum et afvekslende og underholdende program – og det fik de. 
 

NY FLAGSTANG PÅ STADION     Den gamle 

træflagstang på Voerså Stadion pyntede bestemt ikke 
længere. Den var efterhånden 28 år gammel og var udtjent, 
trods det, at den blev malet jævnligt. Da den blev sat op, var 
stadion et stormomsust område, og efterhånden havde 
vinden bøjet stangen så meget i østlig retning, at det i storm 
og blæst så endnu mere truende ud end til daglig. Når flaget 
var på, rykkede det ekstra hårdt. Til sidst blev foreningens 
bestyrelse nervøse for, at den skulle vælte ned over 
klubhuset, og nu er den fjernet. En ny 12 meter 
glasfiberstang er nu monteret i stedet ved hjælp af 
foreningens egne medlemmer. Ved sparsommelighed har 
Voerså IF selv finansieret flagstangen i første omgang, men håber på et firma eller private vil 
spæde til, så VIF kan bruge pengene på de omkring 200 medlemmer, der spiller både inden- og 
udendørs fodbold samt badminton. I alt med sokkel og glasfiberstang drejer det sig om kr. 4.500 -. 
Hjælp ungdommen i Voerså IF og indbetal et beløb – stort eller lille – på kontonummer 
9044 – 0001413570 i Dronninglund Sparekasse. Man kan bruge NEM ID eller møde personligt op i 
sparekassen i Voerså tirsdage 10 – 16 og torsdage 10 – 17. Husk der er middagslukket 12 – 12.30.  
På byens TV – infokanal kan man følge indbetalingerne på en søjle. 
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NYE SPILLERTRØJER 

De har selv gjort hele  
arbejdet ved at opsøge 
sponsorerne, for at hol- 
det kunne få nye spille- 
trøjer. 
De 16 spilletrøjer er for- 
delt på 14 sponsorer, 
som er Jakob Jæger, 
Agersted Kro, Camilla F, 
Lindberg Lyd og Lys, 
Salon Hårmix, 
Murermester Karsten 
Thomsen, JC Fiskegrej 
og Fritid, Slagter Engen, Nykjærsminde Hydraulik, Dronninglund Dyreklinik, Præstbro Maskiner, 
Voersaa Fjerntransport, Allan Berg og Dronninglund Malerforretning ved Kim Jensen. 
Voerså IFs fodboldkvinder spiller i JBUs C 2 pulje og er kommet ualmindelig godt fra start i april 
med en 4 – 2 sejr over Klokkerholm på udebane, og mandag 29. april, hvor spilletrøjerne blev 
indviet, kom der yderligere 3 point ind på kontoen, da Skæve løb ind i en øretæve på Voerså 
Stadion på hele 9 – 0.  
Damerne trænes af Mark Molbjerg og Jakob Jæger, der begge er aktive seniorspillere i klubben. 
Øverst fra venstre ses Mia Molbjerg, Emma Jonsson, Malene Jørgensen, Anne Nørager, Line 
Starcke Thomsen, Line Gull Søndergård, Anne Gull Søndergård, Majken Andreasen og Anette 
Mortensen. Forrest fra venstre er det Lotte Hansen, Amanda Christensen, Maja Sørensen, Nanna 
Christensen, Karina Jørgensen, Nicoline Kolind og Lise Jørgensen.  
 

NYE SPILLERTRØJER 
I Voerså IF er man helt 
bevidst om rekrutteringen af 
fodboldspillere, til de højere 
rækker. Spillerplejen starter 
tidligt ved 5 – 8 års alderen 
for både piger og drenge, som 
de to 5 Personers Voersåhold 
på billedet.  
De to hold har hele 3 trænere 
og holdledere, og det er 
nødvendigt både ved stævner 
og træning. Trænerne er fra 
venstre Benny Kærskov, Ulrik 
Steen og Jørgen Hansen. 
Selv om man tilhører de 
mindste, så skal beklædnin- 
gen og kampdragterne også 
være i orden. Tøjfirmaet Brunø i Sæby og Dybvad har sammen med Voerså VVS og Kloak sponse- 
ret det flotte nye dress, der blev indviet lørdag 4. maj på Voerså Stadion i forbindelse med et 4 
holds stævne.      
Foto: Ole Sørensen, Præstbro.           13   



FODBOLDFORÅR FOR DE MINDSTE      

De var alle mellem 5 – 8 år – både piger 
og drenge, da der blev spillet 4 holds 
stævne på Voerså Stadion lørdag 4. maj. 
På sidelinjen havde både trænere og 
holdledere travlt med at holde styr på 
indskiftningsspillere, og hvad der foregik 
på banen. Der blev spillet 5 personers 
fodbold med både piger og drenge på 
holdene, og målene er noget mindre end 
et håndboldmål. Udenfor banen var forældrene meget aktive med både gode råd og tilråb, og gik 

næsten mere op i det end spillerne på banen. De 
små purke gik op i det med liv og sjæl, og hørte så 
godt som intet af de mange gode råd, der fløj på 
kryds og tværs gennem luften. De var alle sammen 
hvor bolden var – hele tiden - og så blev der ellers 
gået til den. 
Resultatet gik spillerne ikke så meget op i, det 
overlod de til trænere, ledere, forældre og 
publikum. De spillede bare fodbold, for her gjaldt 
det om at være med, og så betød det ikke så 
meget, at modstanderen måske scorede 5 mål og 

ens eget hold kun 2. Alene det at score mål kunne være en sejr, 
så måtte de andre godt score flere – skidt pyt da med det. 
På spørgsmålet til en lille purk fra Gærum om hvordan det gik, 
kom svaret lidt tøvende. – Det ved jeg ikke, men jeg har da 
lavet et mål i dag – sådan.  
En lille Sæbydreng var meget stolt over, den flotte røde trøje, 
han havde på, og ikke mindst det store nummer 10 på ryggen. 
Her var der store drømme, for det er samme nummer, som 
Lionel Messi spiller med i Barcelona. 
Holdene kom fra Sæby, Gærum samt Voerså 1 og 2. De små er kommet på græs, og foråret blev 
indledt.  

FUNDNE SAGER     I forbindelse med pinsegudstjenes- 

ten på havnen 2. pinsedag blev denne iPhone fundet på 
gruset udenfor teltet. Ingen på stedet ville kendes ved 
den. På øverste billede ses det tydeligt, at den har lidt 
skade, ved at glasset er gået i stykker, på grund af den er 
blevet kørt over. Om den fungerer skal være usagt, men 
det kunne da være, hvis den blev ladt op? 
Den har en lidt speciel bagside, der viser 15 hvide 
dødningehoveder som dekoration, og så er den sort. 
IPhonen kan afhentes på Svanevej 20 i Voerså. 
Kontakt undertegnede på 98 46 02 06 – 61 78 54 06 
eller på e-mail adressen 

fepavis@voersaanet.dk 
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DAVID OG GOLIAT I LYNGSÅ KIRKEHUS 

Kirketeateret fra Viby med skuespilleren Jens 
Jødal opførte fredag 3. maj, den gamle bibelske 
fortælling om David og Goliat i Lyngså. Jens 
Jødal havde med det samme både børn og 
voksne i sin hule hånd, og alle lyttede interes- 
seret med. Skuespilleren benyttede en bugta- 
lerdukke, som var David, mens han selv spillede 
Goliat. Ikke mindst børnene syntes godt om 
forestillingen, og det var mest på grund af 
David, der for det første var meget træt af, han 
bare skulle ligge i en kuffert og vente på at komme i gang. Dernæst var David ualmindelig næsvis 
og gjorde tit det helt modsatte af, hvad man forventede, og derved vandt David stor sympati, 
blandt de fremmødte børn. 

Jens Jødal forstod i den grad at få 
publikum med sig og leverede en 
flot, sjov og underholdende 
forestilling. Skuespilleren 
benyttede også lejligheden til at 
få nogle af de fremmødte børn 
med på scenen, som aktive i 
forestillingen i den oprindelige 
historie om fårehyrden David, 
der bliver optaget i kongens hof 
og pludselig havner i en tvekamp 
på liv og død, med den gigantiske 
kriger Goliat. 
Forestillingen var bygget op som 
humoristisk og spændende med 

en blanding af teater, bugtaleri og rapmusik.  
Arrangørerne var Voerså YA og Albæk-Lyngså menighedsråd. Lidt skuffende mødte kun 35 børn og 
voksne op til denne glimrende forestilling, hvor dem der blev hjemme blev snydt for noget af en 
oplevelse. 
 

NYE  T-SHIRTS     I forbindelse med gudstjenes- 

ten Kristi Himmelfartsdag i Præstbro deltog Al- 
bæk-Lyngså menighedsråds børnekor med et par 
numre. Pigerne havde fået designet nye flotte T-
shirts, som Marianne Andersen var idékvinde til. 

Inden gudstjenesten gik i 
gang, blev pigerne foto- 
graferet på legepladsen. 
Bagerst fra venstre er det 
Pernille Thomsen, korets 
daglige leder Dina Flyv- 
bjerg Ledet, og Sandra 
Søborg Pedersen. Forrest til venstre er det Kathrine Mørk Andersen, der 
også ses her til venstre i nærbillede, samt Malene Thomsen.       15 

            

 



KRISTI HIMMELFARTS-GUDSTJENESTE I PRÆSTBRO      Det var tørvejr da gudstjenesten 

begyndte, men midt under sognepræst Helge Morre 
Pedersens prædiken begyndte det så småt at dryppe 
fra himlen. Det lod sig høre på teltets tag, men 
sognepræsten havde bestilt helt stille vejr, hvilket 
var efterkommet, men hvem der havde bestilt denne 
lille byge, havde sognepræsten ikke noget bud på. 
Vi er til friluftsgudstjeneste i Anlægget i Præstbro, og 
for alle tilfældes skyld havde Albæk-Lyngså menig- 
råd stillet telt op, så alle 42 kunne sidde i tørvejr. 
Alt imens gudstjenesten fandt sted, havde grillpas- 
serne, Søren Holm og Kaj Thomsen, travlt udenfor, i 
den lette og kortvarige lille byge. Pølser og revelsben 

fik i hvert 
fald ikke så 
meget 
vand, så 
det kunne 
smages. 
Sognepræsten indledte gudstjenesten med at fortælle 
om en far, der gav sin datter penge, så hun kunne købe 
blomster til Mors Dag, som faldt 3 dage efter gudstje- 
ten. Pigen var ikke ret gammel, men kunne dog læse og 

kiggede på stativet med små kort til at skrive hilsener 
på. Pigen valgte et kort med teksten ”Hvil i fred”. Det 
gav lidt grin hist og her i teltet, men så var proceduren 
for dagen lagt. 

I sin prædiken fortalte 
Helge Morre Pedersen, 
om den græske mara- 
tonløber, der i oldtiden 
løb 42 kilometer og 195 meter hjem til Athen, for at fortælle slaget 
mod perserne var vundet, hvorefter han faldt død om. 
Grækerne kaldte dette for ”Evangelium”, og derfor bruger vi ordet 
Evangelium i dag, og alle grækere troede på budskabet, så de nu 
frit kunne leve i fred for perserne. 
Jesus befalede sine disciple, at de nu skulle løbe ud til alle folkeslag 

og forkynde Evangeliet, men skulle helst ikke 
falde død om, som maratonløberen gjorde. 
En ekstra oplevelse fik de fremmødte med 
på dagen, da menighedsrådets børnesangkor 
gav et par numre i teltet, akkompagneret på 
elklaver af korets daglige leder Dina 
Flyvbjerg Ledet. De fire piger høstede stort 
bifald herfor. 
Da gudstjenesten var færdig, hørte den stille 
regn op, og alle kunne i Guds frie og lune 
natur nyde grillmaden med diverse drikkelse samt kaffe og hjemmebagt kage. 
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OLDBOYS FODBOLD     
På initiativ fra nogle af de 
ældste fodboldspillere i 
Voerså IF lykkedes det i 
foråret at få stablet et 
oldboys fodboldhold på 
benene. Spillerne ind- 
kaldte til møde i klub- 
huset og her mødte så 
mange op, at det sagtens 
kunne lade sig gøre. De 
er ikke flinke til at træne 
de ældre herrer, men de 
får da lidt motion den 
ene gang om ugen de 
spiller kamp. Nye spillerdragter skulle der også til, og her sponserede murermester Karsten Thom -
sen i fællesskab med Voerså Tømrerservice ved Brian Mølgård. Begge de to aldrende sponsorer er 
også fodboldspillere og tager også af og til en tørn på oldboysholdet. 
Voerså If har tidligere haft stærke oldboyshold, men lige det hold har ligget stille i nogle år. Godt 
der igen er kommet gang i de ”gamle” ben. Nu mangler klubben kun et grand oldboyshold. Måske 
lykkes det også en dag? Betingelsen er, at man skal være fyldt 40 år for at spille på sådan et hold. 
Da billedet blev taget, var det disse oldboys spillere der stillede op på hjemmebanen. 
Bagerst fra venstre Karsten Thomsen, Karl Henrik Hansen, Carsten Nielsen, Martin Kongsbak, 
Thomas Borregaard, Michael Schioldan og Jarl Rygaard. Forrest fra venstre er det Jannick Peder- 
sen, Kenneth Vejrum, Carsten Gade, Kim Christensen, Ole Bjerring Kristensen, Jakob Østergaard og 
Jakob Christensen. Jakob Christensen er kun en årsunge da han endnu ikke er fyldt 30 år, men 
spiller på dispensation. 
Alle Voerså IFs fodboldhold kan følges på internettet ved at skrive DBU. I søgefeltet skrives 
Voersaa IF. 
 

GAMMELT POSTKORT 

Dette gamle Voersåpostkort har 
undertegnede hentet i Galten 
vest for Aarhus – pris kr. 50 -. 
Det har blank bagside og er 
altså aldrig blevet sendt. Det 
forestiller 3 damer og 2 herrer, 
der drikker kaffe i skoven – 
sandsynligvis ved åen og det er 
skrænterne undertegnedes gæt 
går på. Skulle nogen vide noget 
om, hvem personerne på kortet 
er eller andet, høres gerne 
herom. 
Kortet er fra omkring 1910 – 20. 
Kontakt undertegnede på  
telefon 98 46 02 06 – 61 78 54 06 eller e-mailadressen fepavis@voersaanet.dk 
Frilev Emil Pedersen           17 
 



HØJSKOLESANG I KIRKEHUSET      For anden gang inviterede 

Albæk-Lyngså menighedsråd til højskolesang i kirkehuset. Denne 
gang mødte 17 personer op i modsætning til første gang, hvor der 
kun kom 7. Selv om 17 fremmødte ikke er mange, så er det ligesom 
folk i området lige skal se, hvad det nu er for noget. 
Ketty Kjær Pedersen fra menighedsrådet bød velkommen, og sang 
og musik blev ledet af den konservatorieuddannede kirkesanger 
Dina Flyvbjerg Ledet og akkompagneret af Jørn Wolf på elklaver.  
Kirkesangeren mente, det var meget bedre denne gang, når man også kunne høre, der blev sunget 
igennem. Hun mente, at al slags sang var godt. Sang holder en frisk, og alt det ”kriller kraller” folk 
rendte rundt med i hals og lunger forsvandt, når man deltog i sang.  

Syng jer varme og syng jer friske her i huset, opfordrede 
hun til. Og sunget blev der – både højskolesange og 
salmer. Nogle sange var i 
forvejen planlagt, men de 
fremmødte fik også lov til 
at bestemme hvilke san- 
ge, der skulle synges. 
Slutsangen var,  
”I Danmark er jeg født”. 
En smuk sang som giver 

stof til eftertanke. 
Prøv at tænke på hvor godt vi har det her i Danmark, og hvordan de 
har det rigtig mange andre steder. Ganske vist er der mange ting, 
som vi skal betale for, men som vi har råd til, men som de andre 
ikke har. Vi har det rigtig godt, og det skal vi værne om. Forhåbentligt møder der endnu flere op til 
september, når højskolesangen starter op igen – og gerne nogle unge imellem, så de kan opfange 
hvor godt vi har det, sluttede Dina Flyvbjerg Ledet, inden hun et kvarter før slut måtte haste til 
elevundervisning. Det sidste kvarter sang Ketty Kjær Pedersen for på sangene. 

 
NØDRÅB HØRT     På side 12 kan man læse om Voerså IFs nødråb til en ny flagstang af glasfiber. 

I starten af april blev der oprettet et kontonummer i Dronninglund Sparekasse til indbetalinger, så 
flagstangen kunne blive finansieret. Kontonummeret kom på byens tv-infokanal, og der kom da 
også nogle mindre beløb på kontoen. Undertegnede var godt klar over, 
der måske ikke rigtig skete noget før Voerså Bladet udkom 1. juli, men 5. 
juni ringede lederen af Hyggeklubben, Hanne ”Nymark” Kristensen, der 
havde set infokanalen. Hun fortale, at der var et beløb i overskud fra 
Hyggeklubben, (læs side 24) som ledelsen bag Hyggeklubben havde 
bestemt, skulle gå til den nye flagstang på stadion. Så kan man spørge, 
hvorfor nu denne beslutning? Hertil svarer Hanne Kristensen. Vi har 
igennem årene fået en så god behandling i Voerså IF, og det har vi været 
rigtig glade for. Der har aldrig været vrøvl eller problemer. Voerså IF har       
været meget imødekommende overfor os, og derfor denne enige beslut-      HANNE KRISTENSEN 
ning fra alle frivillige hjælpere, som vi har trukket på i Hyggeklubben. Pengene kommer ikke fra 
offentlige kasser, men hver en krone fra private donationer. 
Da nyheden nåede Voerså IFs bestyrelse, blev der glæde, og der blev sendt en venlig tanke med 
stor tak til Hyggeklubben.  
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BUKKETRÆF PÅ JAGTCENTER NORD     

For jægerne er det ligesom børn med 
juleaften. Enhver jæger med respekt for sig 
selv havde taget fri fra arbejde og stået 
tidligt op. Bukkejagten gik ind torsdag 16. 
maj fra solopgang og fortsætter indtil sol- 
nedgang 15. juli. Så de næste par måneder, 
vil råbukkene leve livet farligt, når de vover 
sig ud i åbent terræn. 
Hvis man skal dømme efter de fremmødte jægeres udsagn, så er der masser af vildt i området. Alle 
havde set vildt af en eller anden art, og alle havde haft nogle dejlige timer på revirerne – også selv 
om der ikke var gevinst, den første morgen. 

Lenes første buk 
For Lene Rosendahl fra Voerså var den første morgen en 
særlig oplevelse. Hun skød sin første buk, og det var på et 
revir i Nordost, der ligger ca. 1 kilometer øst for Voerså. 
Jeg fik jagttegn for 3 år siden, og i dag var det helt specielt. 
Jeg fik ram på en flot seksender, og det er jeg ovenud 
lykkelig for, det er noget af en oplevelse. Før i dag har jeg 
kun skudt ænder, canadagæs og snepper, fortæller en 
meget stolt Lene Rosendahl. 
Formand for Jagtcenter Nord, Klaus Jensen, Sæby, lod ikke 
chancen gå fra sig. Da han hørte, det var Lenes første buk, 
bøjede han sig straks ned og kørte sin finger inde i råbuk- 
kens bug, indtil den var godt blodig. Herefter tørrede han 
blodet af i panden på Lene Rosendahl, der kom med udtryk 
om, at det kunne hun ikke lide, men fandt sig dog i det. 
Det er skik og brug, når man har skudt sin første buk. Det 
hører sig til, og så får man foræret en gren fra en busk, forklarede Klaus Jensen. 

Traditionerne blev holdt ved lige, og på pladsen var der rigtig 
mange lykønskninger og letten på hatten til Lene Rosendahl, 
der strålede som en sol, på den store dag. 
Omkring 50 jægere mødte frem i løbet af formiddagen for at 
hilse på, og kigge på de skudte bukke. Tiden blev brugt til 
kaffe og rundstykker eller en øl samt hyggelige jagthistorier. 
Kun nogle få jægere var tilsmilet af jagtheldet den første 
morgen, men flere havde bukke på revirerne, der kunne vente 
sig en pille, som jægerne ofte betegner en riffelkugle. 
I løbet af formiddagen mødte flere jægere op med skudte 
bukke, end de 4 der er på billedet. 
På øverste billede er det fra venstre 
Lene Rosendahl, Bent Andersen, 
Sæby, Niels Christian Madsen, 
Lendum og Henning Bering, Sæby. 

Dernæst Lene Rosendahl. De to herrer til venstre hilste på hinanden 
over en øl. De havde ikke held i sprøjten den første morgen. Til venstre 
Hans Larsen, Voerså og Thomas Christiansen, Sæby. 
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PINSEGUDSTJENESTE     71 mødte op til 

pinsegudstjenesten 2. pinsedag på havnen i 
Voerså. Pinsesolen var der ikke nogen der så, 
men tørvejr var der, men dog lidt fodkoldt, som 
sognepræst Helge Morre Pedersen udtrykte 
det. Med sin lune udtryksmåde, påtog han sig 
hele ansvaret, for den vejrmæssige situation. 

Sognepræst Helge Morre Pedersen indledte 
gudstjenesten i teltet med at fortælle om en 
gymnasielærer, der mente, at religion var noget 
pjat. Gymnasielæreren brugte eksemplet med, 
at man da bare kunne prøve at gå på vandet, og 
se hvordan det gik. Han forklarede sine elever, 
han var ateist, og spurgte om eleverne også var 
dette. Alle rakte hånden op undtagen en, for de 
ville gerne være som deres lærer, men de vidste 
ikke hvad ateist betød. Den ene elev, der ikke 
rakte hånden op, var kristen, for han ville gerne 

være som sin mor og far. Hvad nu hvis dine forældre var åndssvage, ville du så også være ånds- 
svag, spurgte præsten eleven. Nej, så ville han være ateist. 
I prædikenen fortalte sognepræsten 
om pinsen som et kirkens bing bang. 
Heraf opstod et liv, som kom til at 
udvikle sig, da døde disciple vågnede 
op, og blev til den første menighed. 
Præsten fortalte også om en stor sten 
i muren på Rasted kirke på Lolland, 
som var blevet brudt. Den havde 
sikkert været brudt siden, den blev sat 
på sin plads, men den havde fundet sit 
leje som brudt. Her flettede præsten 
det sammen med, at Gud tager os som 
vi er. 
I dagens anledning var der trompetmusik i teltet ved Mogens Aarup, Sæby, sammen med organist 

Jørn Wolf på elorgel, og Ruth Wolf var 
kirkesanger. 
Albæk-Lyngså menighedsråds 
aktivitetsudvalg havde sørget for telt på 
havnen, og i havnens klubhus var der 
stort tag selv bord med juice, kaffe, te, 
brød og kage, som alle nød med største 
velbehag. 
Her til venstre er Edel Jakobsen, Helen 
Langeland og Keatty Sørensen på vej 
hjem fra gudstjenesten. De stoppede 
lige op på broen for at kigge på 
byudviklingens arbejde på krogrunden. 
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KIRSEBÆRLAUG      Meningen er slet ikke til at tage fejl 

af. Voerså skal igen være kendt som i fordums tid, som 
landsbyen med de flere hundrede kirsebærtræer. 
4. november sidste år fik 101 borgere i byen udleveret 200 
kirsebærtræer, som blev plantet rundt omkring i private 
haver. Alle træerne er nummererede og plottet ind på et 
kort, så lauget ved, hvor de enkelte træer står placeret. 
Det er nemlig den enkelte families opgave, at sørge for 
træerne bliver passet og plejet. 

Onsdag aften 
22. maj var 
der indkaldt til 
stiftelse af et 
kirsebærlaug i 
teltet, på den 
gamle krogrund. Trods kulde og regn mødte der 
alligevel 35 interesserede borgere op. 
Indtil videre har det været Lone Pilgård, der har været 
”tovholder” for projektet, og det var da også hende, 

der bød velkommen til forsamlingen og orienterede om økonomien for projektet. 
Svend Rasmussen fra Dybvad Planteskole har leveret de 200 kirsebærtræer, og han var til stede og 
orienterede de fremmødte om vanding, beskæring, gødskning samt pasning og pleje af træerne. 
Ikke mindst var det meget vigtigt at have redekasser til fugle og fuglebad i haven. Fuglene er 
eksperter i at fjerne al slags utøj som insekter og larver samt andet, der vil angribe havens bær- og 
frugttræer, påpegede han. 

Foreløbig er der en kassebeholdning på kr. 624 -. 
Forsamlingen vedtog, at hver husstand som har 
fået udleveret kirsebærtræer betaler et 
engangsbeløb på kr. 50 -. 
I forvejen har 4 personer arbejdet sammen om 
projektet. Disse 4 personer, Hanne og Benny 
Tørholm, Isa Borregaard og Lone Pilgård, 
fortsætter i bestyrelsen, for det nystiftede Voerså 
Kirsebærlaug sammen med Susanne Fleron, 
Jonas Drejer og Anni Thomsen, der alle 3 meldte 
sig frivilligt til at tage den første tørn. 

Kirsebærlaugets første opgave er at arrangere Kirsebærrets Dag, og den er allerede planlagt at 
skulle finde sted lørdag 31. august kl. 13.00 på krogrunden. 
For ligesom at få smag på og skudt det hele rigtigt i gang, blev 
der serveret kirsebærlagkager med kaffe og te. Lagkagerne var 
det rene guf, og kæmpestor ros fik de 3 lagkagekreatører, Isa 
Borregaard, Hanne Tørholm og Lone Pilgård, fra forsamlingen.  
Den ny bestyrelse er her fotograferet sammen med 
leverandøren af kirsebærtræerne, Svend Rasmussen. Fra 
venstre Lone Pilgård, Svend Rasmussen, Benny Tørholm, 
Hanne Tørholm, Isa Borregaard, Susanne Fleron, Anni 
Thomsen og Jonas Drejer. 
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KIRSEBÆRTRÆER OG SUND FORNUFT     
Dybvad Planteskole, der var leverandør af de 200 
kirsebærtræer til Voerså Kirsebærlaug i efteråret 
2012, anbefaler denne behandling af træerne. 
Hold området omkring træet fri for ukrudt, der 
ellers vil genere træet de næste år. Her er der 
tale om ca. 1 meter. Gerne lavet som en 
rundkreds eller firkant. 
Bliver forsommer og sommer meget tør, skal der 
vandes med 1 – 2 spande vand hver uge. 
Et træ, der har en pæn oprettet vækst, er til 
ekstra pryd og om foråret fyldt med et hav af 
hvide blomster.  Senere forhåbentlig fyldt med 
kilovis af kirsebær. 
Bliver det nødvendigt med lidt beskæring og 
finjustering af kirsebærrets grene, er august og 
lidt ind i september, det optimale tidspunkt at 
beskære på, da træet er i vækst, og 
sårbehandlingen på det tidspunkt er optimal. 

I 2015 – 2017 skal de første bær gerne kunne plukkes.                
Kirsebærtræer er som alle andre frugttræer, det rene guf for små 
insekter, der spiser og suger saft af blade og skud. Derfor er småfuglene 
i haven en meget stor hjælp som insektjægere. Fuglene spiser mange 
lus og larver, som de finder i havens træer og buske. Deres unger skal jo 
mades, og det er en ren fornøjelse at følge fuglenes gøren og laden. Det 
kan anbefales på det kraftigste at sætte fuglekasser op i havens træer 
og større buske. Samtidigt kan det anbefales, at der også bliver plads til 
et fuglebad, så tørsten kan slukkes i nærområdet samtidig med et 
forfriskende bad. 
Planteskolens leder Svend Rasmussen ønsker alle god fornøjelse. 

På billederne er det kirsebærtræ nr. 195 i fuldt flor 26. maj på Svanevej 20. 
 

SOMMERFUGLEBUSK     Mens vi nu er ved det hyggelige, kan det 

anbefales at plante et par sommerfuglebuske i haven. Plant dem 
hvor der er læ og solrigt, og gerne i nærheden af hvor man tit 
opholder sig – eksempelvis sidder og nyder solen. Her vil man 

opdage, at buskene bliver 
opsøgt af snesevis af 
sommerfugle og af mange 
arter. Fuglene jagter også 
insekter i sommerfuglebus- 
kene, men går ikke decide- 
ret efter sommerfuglene. Sommerfugle er ganske støjfri, 
virker beroligende og så kan man komme så tæt på dem, 
som man har lyst. Hvis man interesserer sig for foto, kan 
det give flotte billeder. Øverst er det en Admiral og 

nederst en Dagpåfugleøje.           
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MUSIK OG TEATER I BØRNEHAVEN     På scenen var der 

både konger, dronninger, prinser, prinsesser, dinosaurer, sol- 
dater, en frø, krigere med sværd der kunne få en til at fryse til 
is, og en troldmand der brugte trylleordet IP, når han skulle 
trylle et eller andet om samt et kongeslot med en kongetrone 
så stor, at børnene måtte bruge en skammel for at kravle op 

på den. 
Det var Voerså 
Børnehave, der 28. maj havde indkaldt til teater og 
musik – en præstation som både børn og ledere 
høstede stor anerkendelse for.  
Under ledelse af Mette Krarup og Heidi Bøje Kjær- 
gaard sang børnene flere sange, samtidig med de 
brugte fagter og var udklædt, så det passede til 
sangene. Her var der blandt andet tale om ”Tre små 
soldater” og ”Hjulene på Bussen”, med den skræk- 
kelige utilfredse fru Madsen. 
Foran scenen sad omkring 100 forældre, søskende 
og andre pårørende, og de mindste levede helt med 
i forestillingen på scenen, ved at de kom med høj- 
lydte kommenterer, fagter og andre former for 
tilråb. Især når de fik øje på søster eller bror, blev 
der grinet af udklædningerne og klappet en del fra 
de små. 
I børnehavens lille sal sad det meste af publikum på 
gulvet, nogle stod op, mens enkelte fandt plads på 
nogle få stole og skamler. Vejret var rigtig godt, og 

samtlige døre og vinduer stod åbne, i den 
tætpakkede sal. Alle havde det hyggeligt og 
lunt, og publikum klappede flittigt af 
børnenes præstationer, der til gengæld 
bukkede dybt og fornemt. 
Børnehavens daglige leder, Mette Krarup, 
fortæller, at børnene i vinterperioden havde 
arbejdet med sang og musik, og i den sidste 
måned før premieren, havde der været øvet 
flittigt både på diverse gamle 
eventyrskuespil og sange. Stensnæsskolens 
teatersal havde været benyttet som 

øvelokale, og børnene gik op i det med liv og sjæl. Børnene havde selv lavet 
samtlige kulisser, dragter og store tegninger, der blev brugt i forestillingen. Og 
ikke mindst havde børnene selv været forfattere til et eventyr, der handlede om 
dinosaurer.   
Efter forestillingen som varede omkring 40 minutter, var der ingen, der havde 
travlt med at komme hjem. Rigtig mange rykkede ud på børnehavens legeplads, i 
det gode vejr. Alt imens børnene var meget aktive på legepladsen, fik forældrene 
en hyggelig snak med hinanden på bænkene i solen. 

 Mette Krarup         23 
                                
 



HYGGEKLUBBEN     Hyggeklubben er nedlagt – desvær- 

re må man sige. Det var en god lille velfungerende klub, 
der klarede sig ved private midler og hjælp. Klubben har 

fungeret i flere år under fælles ledelse af 
Margith Pedersen, Sæby, og Hanne 
”Nymark” Kristensen, Voerså. Sidste år 
valgte Margith at stoppe og lægger nu 
sine kræfter i Røde Kors butikken i Sæ- 
by. Hanne ville gerne have fortsat som 
leder, men på grund af sygdom i nær- 
meste familie har hun været nødt til at 

melde fra, og en æra sluttede i maj 2013. 
Hyggeklubben stod nu med en del frivillige medarbejde-
re, hvoraf nogle gerne ville fortsætte med at gøre et 
stykke arbejde, for de ældre og svagelige, der var til- 
knyttet Den Kommunale Hjemmepleje i Frederikshavn 
Kommune og havde svært ved at komme hjemmefra. De 

frivillige var alle på efterløn eller pensioneret, og har i deres arbejdsdygtige 
periode også været tilknyttet Den Kommunale Hjemmepleje. Undtagelsen 
er den enlige herre, Erik Jensen, der fungerede som chauffør for de ældre, 
når de ikke selv kunne komme frem og tilbage. Problemet var, at ingen 
ønskede at overtage ledelsen i klubben, og i skrivende stund 6. juni var der 
ikke nogen, der havde meldt sig, men ad omveje er der en lille fugl, der har 
sunget om, at der 
muligvis er hjælp 

på vej, men 6. juni intet vedtaget. 
Hyggeklubbens sidste arrangement var i 
maj måned i Voerså IFs klubhus, som har 
været klubbens hjemmebase, hvor der var 
sang, musik og underholdning ved 
”Disharmonisterne”. Orkesteret havde 
kun ros til de ældre, for her var der liv og 
glade dage, og ikke mindst var de ældre i 
klubben ivrige efter at synge med. 

På programmet har 
der gennem årene 
været mange akti- 
viteter samt diver-
se former for un- 
holdning, sangda- 
ge, foredrag, for- 
årsfester, julefro- 
koster, juleafslut- 

ninger, besøg på Voerså Museum, frokoster på nu 
nedbrændte Gæstgivergården Engholm, modeshows, YA med masser af sang og Luciaoptog, 
diverse former for konkurrencer samt en hel masse andre tiltag.  
Billederne på siden er en lille kavalkade over Hyggeklubbens aktiviteter gennem årene.  
Til Hanne og alle de frivillige hjælpere, var der gaver som tak for samarbejdet gennem årene. 
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VOERSÅ MUSEUM     Lokalhistorisk Fore- 

ning holder til på museet, og gør et større 
stykke arbejde for at holde det hele pænt bå- 
de inden- og udenfor museet. Når hjælpen vi- 
ser sig, er der straks medlemmer, der gerne 
vil gøre en frivillig indsats. Indgangstrappen, 
der er af cement, så efterhånden ikke så godt 
ud længere, men her tog Halvor Hansen fat 
og reparerede trappen. I starten af juni fik 
Hanne og Siggi Stahlbaum en hvid bøtte 
maling til overs og skænkede den til museet. 
Her gik Helen Langeland og Keatty Sørensen straks i gang med at male stakittet i forhaven. 
Rundt om og inde på museet ser det hele rimelig godt ud og er klar til at modtage sommerens 
gæster. Museet holder åben to søndage i juli nemlig 21. og 28. fra 14 – 16. Er der brug for 
yderligere åbningstider, kontaktes formand Doris Nielsen på 98 46 01 41, der så åbner museet. 
Lokalhistorisk Forening starter sæsonen op tirsdag 1. oktober. Herefter er der åbent hver tirsdag i 
hele vintersæsonen fra 19 – 22. 
I museets forhave er der plantet to SUR-art kirsebærtræer af dem til byen tildelte 200 stk. I 
skrivende stund (11. juni) var de første bær på træerne tittet frem som grønne. 
 

VOERSÅ BYUDVIKLING     Her bliver der gjort et større 

stykke arbejde for at holde det hele i gang. Sidste sommer 
blev der sat et klublotteri i gang, der består af 200 numre til 
bare kr. 10 – pr. måned. Heraf bliver der udtrukket ca. 50 % i 
gevinster hver måned. 15 numre er stadig ledige, og hvis man 
er interesseret i at eje et nummer eller flere, kan man rette 
henvendelse til Morten Sørensen på mobiltelefon 40 27 02 51 
eller på mailadressen >tjomaj@sport.dk<.  
 

VOERSÅ FODKLINIK     I Voerså er startet en fod- 

klinik, og det er Ann Thomsen på Åhavevej 14, der 
har valgt at blive selvstændig. Ann er lægeeksamine- 
ret klinisk fodplejer og har en baggrund som social- 
og sundhedsassistent med mange års erfaring. 
Klinikken startede op medio juni, og Ann tilbyder 
behandlinger på klinikken og i eget hjem. Helt til ud- 
gangen af juli måned er der åbningstilbud. 
Tilbuddene gælder også udstedte købte gavekort. 
Behandlingerne er mange, lige fra almindelig fodbe- 
handling inkluderet fodstatus, fodbad, rensning af 
neglefalse, klipning af negle, fjernelse af hård hud, ligtorne, hælrevner, fodmassage samt lakering 
af negle. Herudover kan hun også klare luksusbehandlinger inkluderet en fodmaske, behandling af 
nedgroede negle med en næsten gennemsigtig bøjle, hvor der kan lakeres ovenpå, og så kan pen- 
sionister med helbredstillæg få tilskud. 
Ann Thomsen lover når man ringer og bestiller tid og efter endt behandling vil svæve derfra. 
Kontakt klinikken på mobiltelefon 24 84 61 89 eller e-mailadressen   >ak@bbnpost.dk< 
Foto: Karsten Thomsen.         25 
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MULTIBANEN INDVIET      Rammerne kunne ik- 

ke være valgt bedre. Solen stod højt på himlen, og 
vejret var dejlig lunt med en lille let brise. Det var 
Stensnæsskolen, Voerså IF og Voerså Borgerfore- 
ning, der i fællesskab har gennemført projektet og 
var fælles om indvielsen af multibanen ved 
Stensnæsskolen lørdag 15. juni. 

En af de meget 
aktive frivillige fra 
arbejdsgruppen, 
viceskoleleder Chris Kramme, bød velkommen, og takkede de 
mange frivillige hænder, der havde taget del i projektet. Allerede 
sidste år i august var multibanens kunstgræs klar til at blive 
betrådt, og den er siden da blevet brugt konstant. Glæden ved, at 
vi i dag kan indvie banen er stor, og nu kan der blive frigjort fri- 
villige kræfter til andre projekter i byen, som der er gang i – 
heriblandt krogrunden. Til sidst roste Chris Kramme ildsjælene og 
mente, det var fantastisk at være en del af sådan et samfund med 

masser af sammenhold og initiativrige mennesker. 
Selve indvielsen blev foretaget af byrådsmedlem Mogens 
Brag fra Venstre. Han sagde, han allerede havde et halvper- 
sonligt forhold til banen, på grund af hans søn hver dag tøm- 
mer sine sko for gummikorn i baggangen derhjemme. Banen 
var en succes, og derhjemme blev dagen tilrettelagt efter, 
hvornår multibanen var ledig. Selv i weekenden måtte han 
gerne køre en tur på banen for børnenes skyld. 
Mogens Brag roste byen og dens ildsjæle og for de mange 
aktiviteter, der var i gang. Selv andre ude i kommunen 

forbløffedes over 
byens lille stør- 
relse med så mange tiltag. Forklaringen var ganske enkel 
den, at aktivitetsniveauet var højt, og ildsjælene var 
rigtig gode til at gøre opmærksom på, der skete noget i 
byen og dens omegn. 
Han glædede sig over de lokale initiativer, som er med 
til at gøre stedet et godt sted at være. - Tillykke til os 
alle, ”multien” er hermed indviet, sluttede Mogens 

Brag, inden han klippede snoren over til multibanen. 
Efter indvielsen spillede et par fodbolddrengehold fra Voerså 
IF mod hinanden et kvartes tid, så de omkring 75 fremmødte 
fik indtryk af, hvor godt børnene boltrede sig på banen. 
De 3 bygherrer var herefter vært ved ristede pølser med brød, 
kaffe, øl og vand. 
Projektet er budgetteret til godt en halv million kroner, og 
sponsorerne er LAG Vendsyssel, Lokale og Anlægsfonden, 
Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune, Albæk Voer Fonden. Herudover er der lagt adskillige 
arbejdstimer fra diverse frivillige. 
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HJERTESTARTER     I forbindelse med indvielsen af multibanen ved skolen lørdag 15. juni, blev 

der opstillet en hjertestarter ved Voersåhallens indgangsparti. Hjertestarteren 
er konstant synlig ved, at den blinker. Den er placeret i et varmeskab, da den 
ikke tåler frost, og ved et hårdt tryk på den røde knap, springer lågen op. 
Forhåbentlig bliver der ikke brug for den, men nu er den her i byen, og alle kan 
komme til den. Den er sponseret af Voerså Borgerforening og Voerså IFs 
Venner. Både hjertestarteren og varmeskabet kostede hver den nette sum af 
kr. 13.000 -, så udgiften løb op i omegnen af kr. 26.000 -. 
Sidste år var både skoleelever og en hel del borgere på kursus for at lære 
brugen af hjertestarteren. 
Hjertestarteren er under konstant overvågning, så eventuelle hærværksmænd 

vil blive gjort ansvarlig for eventuelle udgifter. 
 

LEDEREN SIGER PÆNT TAK     Hanne ”Nymark” Kristensen har i alle 

årene stået som en af lederne bag Hyggeklubben, og hun har været med 
hele vejen både fra start til slut. Voerså Bladet modtog dette fra Hanne. 
Tusind tak til alle som deltog i Hyggeklubbens forårsfest. Tak for gavekort 
og de pæne ord. Det var for mig en vemodig dag, men det blev en 
hyggelig og god afslutning, som jeg vil mindes med glæde. 
En stor tak til jer der har mødt op, når vi har lavet et arrangement samt 
tak til sponsorer, Voerså IF og alle underholdere gennem årene. En stor 
tak til Edith, Birthe, Lis, Sofie, Anja, Keatty, Inger og Erik for mange gode 
timer sammen. Tak til alle der har støttet Hyggeklubben 
Hanne Kristensen 
På billedet ses Hanne Kristensen i en afslappet stund under et modeshow i Voerså IFs Klubhus. 
 

GENERALFORSAMLING I VOERSÅ BYUDVIKLING     Voerså Byudvikling havde indkaldt til 

generalforsamling mandag 17. juni, og i år blev den 
holdt på egen grund, nemlig den gamle krogrund i 
foreningsteltet på pladsen. Det glædede formand 
Gynther Mølgård sig over, og samtidig var med- 
lemstallet steget fra 182 til 187. Af disse var der 
mødt 40 frem til generalforsamlingen. 
I sin beretning fortalte formanden om Skt. Hans, der 
blev afviklet sammen med Å-Rock. Foreningen har 
været så heldig, at Frederikshavn Kommune har 
ydet et rente- og afdragsfrit lån, 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. I september 
startede kirsebærprojektet op, og det er nu ikke længere en del af Voerså Byudvikling, men et 
selvstændigt laug med navnet Voerså Kirsebærlaug. 
Arbejdsholdet fra Frederikshavn Kommune samt frivillige, har i et år knoklet løs med opretning af 
åbredden, siddepladser og trapper, multifunktionsplatform der kan skydes ud over vandet og 
bålhytte. Dette projekt 1 blev officielt indviet søndag under Skt. Hans festlighederne. 

Pavillonprojektet gik i vasken 
Et stor bet for byudviklingen var, at det flotte projekt med 12 pavilloner, der skulle købes af 
Brønderslev Kommune gik i vasken i sidste øjeblik. Kommunen i Brønderslev fortrød i sidste 
Fortsættes side 28         27  
 



Fortsat fra side 27. 

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. 
Formanden mente, der nu i første 
omgang skulle bruges kræfter på det 
omtalte projekt 1, og så må der komme 
gang i projekt 2 efter sommerferien. 
Til slut takkede Gynther Mølgård alle 
samarbejdspartnere, og erindrede om 
at krogrundsprojektet var hele byens 
projekt. 

 
Underskud på regnskabet 

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. Pen-
gene bliver udbetalt fra fonde, når 
projekt 1 er færdigt. Egenkapitalen var 
faldet fra kr. 189.234 – til 64.361 -, men 
det skyldtes alene underskuddet på de 
125.000 – kroner.  

Bestyrelsesvalg  
Medlemmerne må være godt tilfredse med 
bestyrelsesmedlemmerne, for 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. 
 
På billederne er det på side 27 trapper og siddepladser. Herover er 
det bålhytten og multifunktionsplatformen. Til højre er det 
formand Gynther Mølgård, der afgiver sin årsberetning.  
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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 23 20 38 24 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. BORGERFORENING – 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 

 
EFTERLYSNING: Dette foto er en gammel 
købmands forretning i Sørå, som lå på 
adressen Østkystvejen 439. Købmanden, 
Jens Marinus Jensen, sad til leje i 
bygningen, og forretningen fungerede 
omkring 1930 og før. 
Lokalhistorisk Forening på Voerså Museum 
er på jagt efter oplysninger om forretnin- 
gens virke samt eventuelle billeder. 
Skulle nogen ligge inde med oplysninger 
om købmanden og hans forretning, hører 
undertegnede meget gerne herom.  

98 46 02 06 – 61 78 54 06 eller mailadressen fepavis@voersaanet.dk             Frilev Emil Pedersen 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
29. juni – 3. juli Voerså Indre Mission. KFUM – KFUK – YA. Sommerlejr i Rubjerg.  
 
? juli  Jagtforeningen. Havfisketur. Der sejles ud fra Voerså i flere både og der 

fiskes efter makrel og hornfisk. En hyggetur for hele familien. Dato 
afhænger af vind og vejr. Send derfor din mailadresse og mobilnummer 
til Per Lindegaard på >plni@eucnord.dk< af hensyn til orientering. 

01 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
04 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen. 
06 juli 09.00 Lyngså kirke. Start på pilgrimsvandring til Sæby kirke. Der lægges ud  
  med kaffe og rundstykker i kirkehuset. Der sluttes af i Sæby kl. 16.00. 
  Herefter kørelejlighed til Lyngså. I alt 15 km – og alle er velkomne. 
08 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
11 juli        19.00 Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen. 
15 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
18 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen. 
21 juli 14 – 16 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening holder åbent. 
22 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
25 juli 18.30 Voerså Borgerforening. Aftentur i skoven med hjortekød på grill, vin- 
  smagning og underholdning ved Agersted Harmonikaklub. 
  Mødested: Nørgård, Østkystvejen 310, Voerså. 
28 juli 14 – 16 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening holder åbent. 
29 juli – 3. august Voerså IF. Idrætsuge. 
29 juli 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
29 juli 10 – 15 Voerså IF. Gratis fodboldskole på stadion. 
30 juli 10 – 15 Voerså IF. Gratis fodboldskole på stadion. 
 
01 aug 19.00 Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen. 
05 aug 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
08 aug 19.00 Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen. 
10 aug 10.00 Jagtforeningen. Pokalskydning på Jagtcenter Nord for foreningens 
  medlemmer. 
12 aug 08.40 Stensnæsskolen. Første skoledag efter sommerferien. 
12 aug 19.00 Voerså Borgerforening. Cykeltur med start fra torvet ud i det blå. 
24 aug 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså,  
  Lyngså og Præstbro. 
31 aug 11.00 Voerså IFs Venner. Cykelsponsorløb med start og mål ved krogrunden. 
31 aug 13.00 Voerså Byudvikling: Kirsebærudvalget afholder kirsebærrets dag på 
  den gamle krogrund. 
 
08 sep ? Voerså Bluesklub. Arrangement????? 
26 sep 14.30 Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Tidligere sognepræst i Aså, 
  Peter Bandholm, fortæller med humor og glæde anekdoter fra sit liv. 
30 sep 19.00 Voerså Whistklub. Opstart på sæsonen med præmiewhist i Voerså 
  IFs klubhus. Herefter hver mandag 19.00 hele sæsonen indtil sommer- 
  tid. Alle – både øvede og uøvede kortspillere er velkomne. 
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01 okt 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening starter sæsonen. 
02 okt 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime Gal. 5 v. 1 – 13. 
03 okt 19.30 Voerså Indre Mission. Oktobermøde i Elling sognegård. 
04 – 06 okt ? Voerså YA. Deltagelse i weekendlejr på Vesterskov. 
05 okt 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså, 
  Lyngså og Præstbro. 
08 okt 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
10 okt 07.50 Stensnæsskolen. Temadage. Sundhed, kost og motion. 
11 okt 07.50 Stensnæsskolen. Temadage. Sundhed, kost og motion. 
14 – 18 okt (uge 42) Stensnæsskolen. Efterårsferie. 
15 okt 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
22 okt  19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
25 okt 18.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Spisning samt kredsarrangement 
  og vækkelsesmøde ved V. Søren Grysbæl, Horsens. 
29 okt 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
31 okt 14.30 Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Esther og Helge Morre Pedersen, 
  Albæk, fortæller om en rejse gennem de baltiske lande. 
 
06 nov 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime Gal. 5 v. 13 – 26. 
28 nov 14.30 Albæk-Lyngså menighedsråd. Lyngså kirkehus. Eva Lillelund, leder af 
  Kirkens Korshærs varmestue i Aalborg, fortæller om sit arbejde og om 
  at fejre jul i Korshæren. Arrangementet er gratis. 
 
07 dec 09.00 Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså, 
  Lyngså og Præstbro. 
 

SAMLERMANI OG NOSTALGI 
       
Dette gamle 
postkort er købt 
på internettet for 
den nette sum af 
kr. 60 – plus 
porto. 
Det forestiller den 
gamle fiskerihavn 
i Voerså. 
Kortet er med 100 
procents 
sikkerhed fra før 
1906, for da blev 
bygningen, af den 
nuværende 
betonkaj 
påbegyndt. 
Det kan muligvis være fotograf Estelle Strusholm fra Voerså Pottemageri, der har taget billedet.  
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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 flag er ude, er der ekstra åbent på museet. 
Kontakt: Doris Nielsen 98 46 01 41 
 

Voerså Whistklub 
Hver mandag 19.00 præmiewhist i vintersæsonen i Voerså IFs klubhus. 
Mød op og vær med i 2 x 20 spil hver mandag. Der er plads til alle, både øvede, mindre øvede og 
begyndere. Kr. 40 – inkl. kaffe og kage/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 >birte.fuentes@mail.com< eller telefon 26 11 07 52. 
OBS. Der hentes børneattest på nye ledere og assistenter. Med venlig hilsen – Birgitte Jensen. 
 

Albæk- Lyngså sogn 

 Følg med i hvad der sker i dit kirkesogn. Gå ind på hjemmesiden >www.albaek.sogn.dk<  
Her kan ses alt, hvad der sker i sognet samt et større fotomateriale af bryllupper, konfirmationer, barnedåb, 
sognedage, udflugter m.m. 
På hjemmesiden kan også læses om aktiviteterne i Albæk og Lyngså kirkehuse. 
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Voerså Byudvikling   
Stiftet 20. april 2009. Kæmper for et multihus i byen, der skal placeres, hvor Voerså Kro engang lå. 
Foreningen er så langt fremme, at skødet er underskrevet og er ejer af grunden. Medlemsbeviser a kr. 

1.000 – kan indbetales i byens pengeinstitut Dronninglund Sparekasse 9044  984418. 
For indsatsen får man et flot medlemsbevis og opnår én stemme ved 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 alle dage fra Skærtorsdag 28. marts til november 09.00 – 21.00.  
Sidste spark er 19.00. I servicehuset er der plads til at nyde den medbragte madkurv og 3. halvleg. 
Kontakt Mogens Brag på 98 85 10 90 for nærmere oplysninger. 
 

Dronninglund Sparekasse 
Sponsor for Voerså Bladet er Dronninglund Sparekasse. 
Støt dem – de støtter os. 
Besøg sparekassens hjemmeside på >www.dronspar.dk< 
Tag en snak med Dronninglund Sparekasse om forsikringer, 
homebanking, Nem ID, bil, hus, studielån, opsparing, pension samt 
investeringer m.m. 
 Bliv ambassadør for sparekassen. 

E – Mail >voersaa@dronspar.dk<   MICHAEL                SUSAN 
Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Voerså 98 46 07 22.                              
 
 

På Voerså Bladet og Aktivitetskalenderens vegne.  

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

I Voerså og omegn er vi glade for den service både Susan, Michael 
og diverse afløsere udviser i det daglige – ros til dem for deres 
udadvendte servicevenlige niveau – og ikke mindst føler man sig 
altid velkommen i afdelingen. 

 På Voerså Bladets vegne 

  Frilev Emil Pedersen    
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