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VOERSÅ IF VANDT 10.000 – KRONER

Voerså er rykket op i
serie 3, og holdet gik dermed ubesejret gennem turneringen.
Efter indberetninger af efterårets kampe fra serie 1 til serie 6 meddelte Jysk Boldspil Union, at Voerså-holdet var vinder af unionens
præmie på kr. 10.000 -. Præmien er vundet, på grund af Voersåholdet var det hold i hele Jylland, der slap mindst mål ind pr. kamp – nemlig 0,42. Pengene er øremærket til et træningsophold i Tilst, som Voerså IF tager stilling til senere.
Bagerst fra venstre: Holdleder Allan Berg Andreasen, Mads Bock, Peter Melgaard, Janus Friis, Mads
Andersen, Morten Andersen, Søren Dan Jensen og Jonas Larsen. Forrest fra venstre Allan Eckhart,
Jeppe Kloster, Allan Olsen, Mark Molbjerg, Lars Berg Jensen, Michael Thomsen og Kjetil
Christensen. På billedet mangler træner Morten Sørensen, der var sygemeldt.
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HJERTESTARTER-KURSUS

Der blev brugt en del
armkræfter samt pustet og stønnet lidt. Nogle fik en
let rødlig farve i hovedet, og andre havde besvær med
at komme op og ned på gulvet, når der skulle trænes,
med den udleverede dukke for at være udrustet til
hjertestart, hvis situationen skulle opstå! Alle tog det
med godt mod, og det var rigtig god motion.
60 personer fra Voerså-området samt et par af de
ældste klasser på Stensnæsskolen fik onsdag 24.
oktober lært, hvordan man bruger en hjertestarter.
Inden kurset ad fire omgange fordelt på hele dagen gik
i gang, så deltagerne en autentisk film fra Bornholm
om en 10 årig norsk pige, der kom ud for hjertestop, og
som blev reddet ved hjælp af hjertestarter. Den norske
pige har det godt i dag, og efter filmen gav kursusleder
Jyta Popik en grundig redegørelse om oplæring i brug af
en hjertestarter.
Ildsjælene i Voerså fik flere rosende ord med på vejen
fra kursuslederen, og hun takkede dem for at have gjort
noget, så disse kurser var kommet i gang. Herved er der
mange flere, der kan give hjertemassage, og det skulle
gerne brede sig til familie og venner, når dukken, som
deltagerne fik lov til at beholde, skulle demonstreres i
hjemmene for familie, venner og bekendte.
Ingen gik forgæves, alle fik lov til at deltage, og arrangørerne var vært ved kaffe og brød.
Frederikshavn Kommune, Hjerteforeningen, Region
Nordjylland og Tryg Fonden står for projektet, der
kører indtil oktober 2013.
Hyggeklubben, Voerså IF, Den lokalt forankrede
skole og Voerså Borgerforening var initiativtager til
kurserne i Voerså.
Efter det sidste aftenkursus var afsluttet, fortalte
Andreas Mylund fra Nordjyllands Politi om
sikkerhedsrådgivning. Her fik deltagerne en grundig
instruktion i, hvordan man bedst sikrer sit hjem
mod tyveri og indbrud.

JUL PÅ MUSEET

Lokalhistorisk Forening afholdt juleafslutning
4. december. På grund af snevejr deltog kun 12 personer, men de
hyggede sig til gengæld med amerikansk lotteri, hvor der var 39
gevinster, som alle selv havde medbragt. Søren Olsen sponserede
juleslik i lange baner, og så blev der
rigtig smovset i varme æbleskiver med
tilbehør, som Sofie Knøsen kom med. Risalamanden havde Keatty
Sørensen sørget for. Her var der hele 3 mandler og selvfølgelig
mandelgaver. En rigtig hyggelig aften – men sne og glat føre er ikke til
at spøge med. Flere udenbys fra ville gerne have deltaget, men de
turde ikke tage chancen.
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FREDERIKSHAVN KRIGSHAVN

I Frederikshavn
var der et effektivt skibsværft, en havn der som en af
de sidste frøs til i hårde isvintre, og så var byen et
glimrende udskibningssted for udstationering af
soldater til Norge.
Disse tre grunde var meget væsentlige for tyskerne til
at erobre Jylland, og allerede bestemt før krigen brød ud i 1940 fra tyskernes side. Resten af
Danmark var stort set ikke inde i billedet i første omgang, men Hitler bestemte sig for at tage det
hele, mens han nu var i gang, for at undgå problemer med danskerne på øerne.
Lufthavnen i Ålborg var også af stor betydning, for her så tyskerne en mulighed for at holde
englænderne væk, fra de indre danske farvande ved simpelthen at minere Skagerrak fra Danmark
til Norge, og afvise englænderne hvis de angreb fra luften. At så englænderne allerede havde
adskillige ubåde i de danske farvande, da
krigen brød ud 9. april 1940, er en helt
anden sag.
Sådan indledte projektansat ved Bangsbo
Fort Kenneth Kristensen fra Frederikshavn,
da han holdt foredrag understøttet af
masser af fotos for 30 personer på det lille
Voerså Museum om ”Tyskerne på
Frederikshavn havn 1940 – 45”.
Tilhørerne fik et spændende foredrag om
havnen, men også om den betydningsfulde
ubådskrig, vandflyveres betydning, den
engelske ubåd ”Siel”, som hang fast i en tysk
mines wire og næsten nåede sin redning tæt på den svenske kyst, inden besætningen måtte
overgive sig. Landforsvar af Frederikshavn havn samt den store skibs- og flyaktivitet rundt om og
over Vendsyssel til Gøteborg i Sverige på grund af transport af kuglelejer til England.
Disse og mange andre fortællinger, som de 27 000 kvinder og børn, der levede i Frederikshavn
som flygtninge efter krigen, og de flere hundrede soldater der blev holdt tilbage i byen for at rydde
miner, fængede hos tilhørerne. Alle var lutter øre, og ingen tvivl om Kenneth Kristensen satte spor
i den enkelte, der fik stof til eftertanke.
Kenneth Kristensen lovede på stedet at komme igen på et andet tidspunkt, og det takkede
Lokalhistorisk Forening ja tak til.
For oven ses det tyske skib ”Neukuhren”, der blev sænket af engelske fly udenfor havnen i
Frederikshavn. Skibet var lastet med jern til byens værft. Nederst ses et udsnit af de fremmødte
med foredragsholderen øverst til venstre.

NY KONGE I WHISTKLUBBEN Ved julefrokosten 17. december
blev Gynther Mølgård kåret til ny regerende klør konge. Gynther var
den, der i løbet af efteråret scorede flest point i whist nemlig lige
omkring 38.000. Nr. to haltede et lille stykke efter med lidt over
35.000 point. Gynther er regerende mester indtil sommertid, hvor han
enten forsvarer sin titel, eller en ny whistkonge kåres.
Tillykke til Gynther Mølgård.
Klubbens julefrokost var vældig hyggelig med to slags sild, grønkål med
alt tilbehør, varme fiskefileter og risalamande med hele fire mandelgaver til deling mellem de 30 deltagende kortspillere + øl, vand og snaps.

KONG GHYNTER DEN 1.
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200 KIRSEBÆRTRÆER PLANTET
Trailere, trillebøre, trækvogne og større
bagagerum i biler, blev lørdag 3. november
brugt til at transportere kirsebærtræer hjem i
haverne. De mange kirsebærtræer, der er af
arten Skygge Morel, blev plantet over hele
byen i private haver.
Det var Voerså Byudviklings ”Projekt
Kirsebær”, der foreløbig nåede en milepæl.
For tre år siden kom der på foreningens
generalforsamling et forslag om igen at
plante kirsebærtræer i byen, som der var i
det forrige århundrede og helt op til omkring
slutningen af 1970-erne. Idéen er, at borgere med kirsebærtræer i haverne avler kirsebær, og på
Voerså Byudviklings store grund ved åen afholdes hvert år en kirsebærfestival. Hvad det senere
kan føre til, vil tiden vise, men foreløbig tages der et skridt ad gangen.
Foreningen søgte Fiskeriets LAG Fond,
og her var man villig til at skyde
kr. 50.000 – i projektet. Hermed blev
træerne gratis, for den enkelte borger.
I samarbejde med planteskolen i
Dybvad blev træerne leveret på Knud
Søhanes arealer på Østkystvejen.
Spejderne havde sørget for bål at varme
sig ved og varm kaffe til fri afbenyttelse.
Hvert enkelt træ er nummereret, og
foreningens mening er at følge træerne
i deres første leveår. Alle træerne er
omkring 2½ - 3 meter høje, og allerede
ved udleveringen på spejderpladsen blev der diskuteret ivrigt om hvem, der mon nu kunne avle
flest kirsebær.
På billederne er det fra oven Egon Larsen, datteren Jonna
Mechlenburg og Vidar Mørch, der har fået udleveret træer.
I midten nyder nogle af de fremmødte en kop gratis kaffe,
alt imens der ventes på udleveringen. Til højre er det Trine
Tabro, der havde lovet at hente 2 træer til forældrene på
Nordostvej. Trine fortalte, at det var noget af et projekt –
større end hun regnede med. De var ikke nemme at bære
sammen med to stokke og en taske over skulderen, for
potterne ville falde af. Bjarne Kongsbak foreslog, hun skulle
have hentet dem i en trillebør. Det var også meningen
forsikrede Trine, men hendes far har to stk. af slagsen, og
da hun ville hente dem, var de begge fyldt op med sand.
Bjarne Kongsbak er bestemt ikke uden evner og sagde til
Trine, hun skulle have tømt dem af lige på stedet, så kunne
det være, han kunne lære det. Det gjorde Trine dog ikke,
men som den friske pige, hun er, tog hun slæbet og nogle
enkelte pauser på vejen hjem til forældrene.
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MODESHOW FRA BRUNØ

De 30 fremmødte
fik noget af en overraskelse, og de så da også
sådan ud, da Hyggeklubben i Voerså 30. oktober
havde arrangeret modeshow med forårets
kollektioner fra Brunø i Dybvad.
Konferencier
Lisbeth Tabro
overraskede alt
og alle, da hun
proklamerede,
at hendes
medhjælper,
Helle Jensen, fyldte 50 år
lørdag 3. november, og
der i den anledning var
hele 50 % rabat på en
del af varerne, mens der på andre varer var 20 % rabat.
Fire lokaler modeller, der har deres gang i Hyggeklubben,
Rigmor Sørensen,
Inger Jensen, Anja
Thomsen og
Keatty Sørensen, gik catwalk på gulvet i Voerså IFs
klubhus. Alle fire er ikke novicer indenfor catwalken –
de har prøvet det mange gange før, og det virkede da
også helt professionelt, når de viste kjoler, bukser,
trøjer, halsklæder og tasker samt en hel del mere frem
for de fremmødte, der meget gerne også ville mærke på
kvaliteten af varerne.
Hyggeklubben er for ældre, der har svært ved at komme hjemmefra, men også for andre
interesserede. Klubben drives på frivillig basis af frivillige kvinder og en enkelt herre, der agerer
chauffør for dem, der ikke selv kan komme frem og tilbage.
Efter showet kom der livlig gang i handelen, og der blev vartet op med kaffe og blødt brød samt
amerikansk lotteri.

GRØNLAND I FOKUS

Hyggeklubben havde møde på
Voerså Museum onsdag 21. november. Her var det Vitte
Christensen Søndergård fra Sæby, der fortalte om et
grønlandsophold i midten af 1960-erne. Vitte har
efterhånden fortalt og vist billeder adskillige gange om
dette spændende ophold, der var noget anderledes, end
som de danske forhold vi kender. Bl.a. skulle man også
forholde sig til isbjørne, selv om der normalt ikke fandtes
isbjørne på Sydvestgrønland, så skete det alligevel, isen havde ført isbjørne med sig fra
Østgrønland, rundt om Kap Farvel og op til de vestligt liggende bygder på øer og inde i fjordene.
Dette var bare en af mange sjove historier, Vitte kunne berette om for de 34 fremmødte.
I anledning af julen nærmede sig, blev der solgt dekorationer, som flere benyttede sig af.
Overskuddet gik ubeskåret til Hyggeklubben, og alle havde fri adgang til at være med.
Foto: Thorkild Søndergård.
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FOKUS PÅ TRIVSEL Trives børnene, så trives forældrene
og omvendt. Dette emne er der sat stor fokus på på
Stensnæsskolen i Voerså, SFO samt Børnehaven.
Ud fra dette har man på Stensnæsskolen valgt fra 4. til 7.
årgang, erstattes et traditionelt forældremøde med et
”oplevelsesfællesskab”. Det er ofte i disse årgange, der
finder lærerskifter sted, og samtidig bliver klasserne del af
nye faser i skolens mellemtrin og overbygning.
Målet med dette er at klassens elever, forældre og lærere
deltager i et arrangement, hvor alle oplever hinanden på en
ny måde. Her vil der blive grinet sammen og lært hinandens
måder at være på, så der forhåbentlig gennem årene kan udvikles et endnu bedre forhold og
indbyrdes forståelse. Når børn og voksne er sammen uden rigtig at kende hinanden, så øges den
indbyrdes forståelse, og det skaber gode relationer.
Formand for Fællesbestyrelsen Charlotte Laubek fortæller, at
emnet trivsel mellem børnene, mellem børn og medarbejdere
samt trivsel i skole- og hjemsamarbejdet, er blevet drøftet på
både ordinære møder samt temamøder. Principper for samvær
er blevet revideret med fokus på blandt andet hvordan, man kan
skabe rum for mere dialog og samvær samt rammer for
institutionernes værdi kan diskuteres og danne baggrund for
værdisæt, i de enkelte klasser. Fra forældrene i bestyrelsen er
der et ønske om, at børnene hjælpes til at skabe venskaber på
tværs af klasserne gennem etablering af eksempelvis legegrupper med start i børnehaven samt
gennem holduddannelse på skolens temauger.
Skolens ledelse og medarbejdere har taget initiativ til at planlægge og iværksætte disse
arrangementer, og Fællesbestyrelsen bakker fuldt op om initiativet. Fra skolens side er der sat
mange ressourcer ind på disse arrangementer.
5. november blev der på skolen afholdt et sådant
trivsels-arrangement for 7. klasse. 7 lærere deltog,
viceinspektør Chris Kramme og skoleleder Henrik
Weinkouff.
Alle var inddelt i blandede grupper med forskellige
opgaver som madlavning, borddækning, akrobatik,
blindeguidning, produktion af små sange om 7. klasse
samt andre sjove uforpligtende øvelser, hvor man ikke
kunne undgå at have det sjovt med hinanden og
samtidig lære hinanden bedre at kende. Efterfølgende spiste alle sammen og hyggede sig i
hinandens selskab. Noget kunne da også tyde på, arrangementet var en stor succes, for en del
forældre gav udtryk for, at det var rigtig rart at få snakket med hinandens børn, hinanden og
skolens lærere samt ledelsen under uformelle forhold, alt imens der blev udført praktiske opgaver.
Arbejdet med trivsel kræver deltagelse og opbakning fra alle involverede parter og er en
fortløbende proces. De mange ressourcer skolen bruger er et usædvanligt godt signal og en stor
håndsrækning til trivselsarbejdet. Herudover stiller det i en positiv ånd krav til forældrene om at
engagere sig og forholde sig aktivt til skole-hjem samarbejdet og børnenes trivsel på skolen.
Så vidt Charlotte Laubek ved, er der ikke andre skoler i oplandet, som har lignende arrangementer
eller så målrettet fokuserer på trivsel samt forebyggelse af konflikter.
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Fotos: Chris Kramme.

WUESO SJØW

En næsten udsolgt Voersåhal lagde rammer om Wueso Sjøw
lørdag 10. november. Publikum klappede begejstret og aktørerne på scenen,
Jane Mechlenburg, Dorthe Christensen, Trine Jørgensen, Amanda Christensen,
Flemming Bærentsen og Jakob Christensen, var alle i hopla og gav den et par
ekstra ”SUR” kirsebær, der faldt i publikums smag. Selv om arten hedder SUR,
smager den ganske fortrinligt.
I tiden op til showet var der netop plantet 200 kirsebærtræer i diverse
Voersåhaver, og der var da også kirsebærtræer på scenen og endda allerede
med kirsebær på, som aktørerne smagte på – fandt dem sure og spyttede dem
ud ned mellem publikum til grin og fjas for tilskuerne.

Fra Voerså til Skagen – det er sagen. Nu er der kirsebær i kagen.
Det første er et slogan, som blev opfundet af
Edel Jakobsen for omkring 3 år siden, men sidste
sætning blev føjet til denne lørdag, og selv om
man var hård ved Voerså Byudviklings projekt, så
blev det til oprejsning til sidst.
Mange borgere i byen troede, at de i år skulle
slippe for at komme i Wueso Sjøwets
vridemaskine, men sådan gik det ikke. De to
tekstforfattere Conny Thomsen og Michael
Schioldan – sidstnævnte også instruktør på showet, havde formået at skrue tekster sammen, der
virkelig fangede publikum.
Den aldrende landsretssagfører Erling Mehlsen fra
Sæby fik en tur i vridemaskinen i skikkelse af Jane
Mechlenburg, der solgte malerier samt andre ting og
sager i forbindelse med Byudviklingens spæde start på
en kirsebærfestival. Også Sæby Folkeblads journalist
Marianne Dyhrberg Cornett fik æren af at komme med
i showet.
En katteejer, Bjarne Kongsbak, har selv to katte og ville
redde dem fra en større hankat ved at jage hankatten,
da han fik en fibersprængning af at løbe efter den.
Preussiske problemer havde
whistklubbens formand,
Folmer Hansen, da han og
fruen var sydpå. Folmer
Hansen gik i vandet, og
pludselig kom der en stor
bølge, der slog gebisset ud af
munden på ham, og han
fandt det ikke igen. Folmer Hansen søgte tandlæge,
der i en fart fik fremstillet et nødgebis, men der var
den hage ved gebisset, at tandlægen tilfældigvis var
tysker, og gebisset kunne kun tale tysk.
Folmer Hansen mødte op i whistklubben med tyske gloser, og her var der hele tiden forstyrrelser
af ”Klaphatten”, der er en AAB fan, og af og til kom med heftige AAB slogans, så andre spillere
tabte kortene på gulvet af bar befippelse.
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Birgit Tabro var uheldig at brække begge arme og måtte have
hjælp af sin mand til toiletbesøg, der ikke altid var lige hurtig til
at komme og hjælpe, når hun var færdig.
De udskældte dådyr, der er lukket ud i området og ikke må
beskydes de næste 3 år, fik også et par ord med på vejen og blev
truet af en jæger.
På ”Slarbænki” var der
gang i en hel del. Her
startede jagten på
dræbersneglene med
gummistøvler og skovle
samt Voerså IF, der var rykket op i serie 3, og nu ikke
længere kunne være bekendt at ligge og rode nede i serie 4, når stadion nu har fået en stor flot
elektronisk lystavle.
De to debutanter på scenen, Trine Jørgensen og Amanda Christensen, gjorde det så godt, at man
skulle tro, de var scenevant, men for begges vedkommende var det første gang, de optrådte på en
scene. De fire resterende på scenen var de garvede og prøvede, og de trak en hel del af læsset til
stor jubel for publikum.

Meget andet sjov skete der på scenen, der helt bestemt var værd at opleve. Inden showet gik i
gang var der en del ”tumult” på scenen inden scenevante Carsten Gade fik lov til at byde
velkommen og gjorde det rigtig flot. Publikum nød en bedre middag, og efter showet kom der
gang i danseskoene til musik af Treo.
Fredag aften var der generalprøve, og her havde 175 deltagere en herlig aften.
Alle var enige om, det havde været en stor og sjov oplevelse – bare ærgerligt der skal gå to år,
inden showet igen er på banen….forhåbentligt.
Et par gamle udslidte sko,
hvad sjov er der ved dem?
Jo, det er Jakobs, og det var
dem, Trine havde på, da hun
var Folmer Hansen, og det var
dem, Flemming havde på, da
han lossede til hankatten.
Det ser ud, som om skoene har prøvet lidt af hvert – og er blevet betydeligt længere – eller?
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STRANDINGER PÅ STENSNÆS

Vi samler det hele
i en database. Hver eneste lille oplysning bliver gemt
her, og ad den vej prøver vi at finde ud af, hvad det er
for skibsvrag, der ligger på havbunden på Stensnæs.
Hver eneste lille ting der bliver bjerget har måske et
årstal eller et stempel, så kan vi på museet indkredse
tiden for forliset, og finde ud af hvad vi her har med at
gøre. Mange af disse oplysninger får vi fra
sportsdykkere, der foretager mange dyk på Stensnæs i
klart vejr, for her er Nordeuropas bedste badevand.
Sandet flytter sig konstant, og efter storme kommer
vragene frem. Det er med at være hurtig inden næste storm, hvor vragene måske er tildækket
igen.
Dette fortalte direktøren for Nordjyllands Kystmuseum, Jens Thidemann, da han 13. november
afholdt foredrag om strandinger på Stensnæs på Voerså Museum for omkring 40 fremmødte.
Jens startede ved fastlandsistiden og videre frem til vikingetiden, hvor han stødte ind i Voersåroret, der er fundet i 1958 i havet ud for Voerså og dateret til omkring år 900 – altså vikingetid –
og udstillet på Bangsbo Museum.
På Stensnæs ligger to vrag oven i hinanden. Det
ene ved men ikke ret meget om, men er døbt
urvraget, på grund af dykkerne har bjerget et ur
ud af vraget. Uret er fremstillet i Schweiz og
dateret til omkring 1850 – 70. Vraget kendes
endnu ikke nationaliteten på, men det er næppe
Schweiz.
Et andet eksempel som fangede de fremmødte,
var den store bark ”Der Zeitgeist”, der forliste i
en storm på Stensnæs 28. oktober 1852. Skibet
kom fra Liverpool, og var lastet med salt til en af
de tyske Østersøbyer. Her var redningsmandskab
fra Voerså i aktion, da det første redningshold
ikke havde fået alle reddet. Der manglede stadig to
mand, som Voersåfiskerne satte livet på spil for at redde.
En anden sjov ting som museumsinspektøren kom med,
fik de fremmødte til at trække på smilebåndet. Det var,
da han fortalte, at der i en ældre bog stod nedfældet, at
et redningsmandskab havde reddet 6 mand og en neger
fra en stranding.
Selv om man kunne sejle langs stranden fra Hals til
Skagen, så skulle man lige huske på, at Stensnæs rager
omkring 2½ sømil ud i havet og er lavt vand. Selv med
nutidens udmærkede teknologiske udstyr sker der hvert år strandinger på Stensnæs. De fleste
bliver dog slæbt fri igen, sluttede Jens Thidemann.
Efter foredraget, der var understøttet af billeder på stort lærred, var der livlig diskussion mellem
de fremmødte. Jens Thidemann, og en af de dykkere, der er meget aktiv på Stensnæs, Flemming
Sørensen, måtte svare på adskillige spørgsmål fra de fremmødte.
På billederne er det Keatty Sørensen til venstre, Jens Thidemann og Doris Nielsen, Schweizeruret
og vikingeroret fra Voerså.
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LYNGSÅ KIRKEHUS

Lyngså kirkehus blev indviet med manér
søndag 18. november. Kirkehuset nåede lige at blive færdigt,
inden indvielsen fandt sted, og nøglerne blev først overdraget
torsdagen før. Inden indvielsen var det blevet lovet, at alle nok
skulle komme til at sidde ned – det kom de også til, men det kneb
både i kirken og i kirkehuset. Menighedsrådets medlemmer og
frivillige i aktivitetsudvalget kom på overarbejde i kirken ved at
fremskaffe ekstra taburetter og senere under frokosten og
talerne i kirkehuset, da der i hast måtte rigges ekstra borde og
stole til de omkring 150 deltagere, hvoraf en del måtte tage til
takke med at sidde i forhallen.
Dagen startede med
gudstjeneste i kirken,
hvor der var fanevagt ved Knud Søhane spejderne og YA
fra Voerså missionshus. I dagens festlige anledning var
organist Jørgen Wolff ikke alene om at klare opgaverne i
kirken, men havde hjælp af trompetisten Jacob
Sørensen. Senere optrådte tre piger fra kirkens børnekor
med sang på dansk og engelsk under ledelse af
kirkesanger Dina Flyvbjerg Ledet.

Biskoppen i det lune hjørne
Biskop Henning Toft Bro fortalte i sin prædiken om sognepræst Anton M. Jensen, der levede fra
1871 til 1941. Han blev i 1899 sognepræst i Harboøre-Engbjerg, et sogn der var helt præget af
indremissionsk vækkelse, især blandt fiskerne. Han mente, at befolkningen var ”helvedesskræmt”
og satte ind med diverse former for oplysning og prædikede en ”kærlighedens religion”, som
udelukkede ”evige helvedesstraffe”. I foredrag og aviser publicerede han også sine tanker.
Hans fremturen skabte en voldsom debat, og kun få støttede ham. I 1901 blev han afsat for
kætteri og insubordination. Herefter levede han i stor fattigdom indtil sin død, hvor han ernærede
sig som børstesælger i Århus.
Biskoppen mente, det var en tung tekst at skulle forholde sig til på en festdag, men
sammenlignede den med de utallige gange i bibelen, hvor lignende problemer er beskrevet.
Biskoppen var i det lune hjørne, og fortalte menigheden om en 100 års fødselsdag i et sogn.
Fødselaren fik besøg af en ung journalist, fra den lokale ugeavis for et interview. Da dette var
færdigt, spurgte den unge journalist, om han måtte komme igen næste år, når vedkommende
fyldte 101 år. Joh, det mente, den ældre herre nok kunne lade sig gøre, for som han sagde.
- Du ser jo ung og rask ud!
Henning Toft Bro takkede for invitationen, og roste den flotte smukke Lyngså kirke.
Efter gudstjenesten var der altergang, som omkring 50 personer benyttede sig af. Altergangen blev
forrettet af sognets præst Helge Morre Pedersen assisteret af kirkesangeren.
I det ny Lyngså kirkehus bød menighedsrådets formand Kurt Kvesel velkommen og redegjorde for
husets tilblivelse gennem en lang periode, hvor det nu var blevet en realitet.

Mere lune fra biskoppen
Biskoppen var igen på talerstolen i kirkehuset, og igen var han i det lune hjørne, hvilket de
fremmødte syntes var meget morsomt. Bl.a. kom han med en hentydning til muren på
parkeringspladsen, der har adskillige revner og er faldefærdig, men som er en af de ting, der i
første omgang var sparet væk. Biskoppen havde spurgt sognepræsten, om det var Jerikos mure,
der var ved at bryde sammen, men sognepræsten forsvarede sig med, at provstiet nok skulle
hjælpe med det senere, når der skulle bygges ny parkeringsplads.
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Endnu lidt grin fik tilhørerne med på vejen af
biskoppen, da han også fortalte en
lystfiskerhistorie.
Til slut ønskede han tillykke med det nye
kirkehus, og håbede det måtte blive til glæde
for alle, og de kommende generationer.
- I har rammerne – nu må i se at få dem
fyldt ud, sluttede Henning Toft Bro.
Frederikshavn Kommune havde sendt
byrådsmedlem Helle Madsen, der sagde, at
området havde både vækst og vilje.
- Vi er stolte af jer i kommunen og
tillykke fra hele byrådet.
Helle Madsen havde medbragt kommunens gave, som menighedsrådet selv havde ønsket – en
nodebog til salmerne i salmebogen.
Lidt musikalsk underholdning skulle der også til i
kirkehuset. Dina Flyvbjerg Ledet havde medbragt
fire musikskoleelever fra Frederikshavn/Sæby
Musikskole. Her blev der spillet på klaver, spillet
tværfløjte og sunget.

Sognepræsten også i det lune hjørne
Sognepræst Helge
Morre Pedersen fortalte
på en morsom og sjov
måde, om den glæde og
velsignelse, en kirke kan
give, når den føder et
barn. Selv om der var foretaget fertilitetsbehandling, hjalp det lige lidt.
Jo længere tid der gik, jo ældre folket blev, så lykkedes det til sidst, selv
om meget var kommet på tværs.
Menighedsrådet kom i brunsttid, og nu ville man have det barn, inden
det blev for sent.
Sognepræsten flettede sin tale sammen
med mange af Bibelens hændelser, som
Sara der fødte barn som 90 årig, og nu
Lyngså kirke som 110 årig, kunne den vel
også føde barn.
Slægter føres videre,
brøndene bliver ikke kastet til. Det levende
vand skal strømme fra dette hus, sluttede
sognepræsten.
Andre talere på talerstolen var arkitekt Øjvind
Jørgensen og Arne Waage Beck fra provstiet.
Menighedsrådsformand Kurt Kvesel takkede
til slut for de flotte gaver, som var blevet
givet. Især var han glad for gaven fra arkitekt,
ingeniør og håndværkere – et flot crusifix af
den lidende Jesus på korset, der har fået plads på en væg i forhallen.
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JULEN KOM 2. DECEMBER

Det

var pænt stille vejr, men alligevel
bidende koldt da julen kom til Voerså
søndag 2. december.

Omkring 150 børn og voksne deltog i festlighederne på
torvet og i hallen. Et festligt optog med 14 ridende piger
med pyntede heste og julemanden i spidsen i sin vogn
med hesteforspand, da der ikke var sne nok til, at kanen kunne køre, drog gennem byen.
Da dansen om træet på
torvet var forbi,
samlede optoget alle
op, og så gik det mod
hallen, hvor festlighederne fortsatte med
kaffe, gløgg, sodavand,
æbleskiver, øl og andet
godt, mens der var
masser af sponserede gevinster, på det amerikanske lotteri.
Børnene tegnede og lavede ønskesedler, som de puttede, i den
store postkasse, som blev tømt og sendt til julemanden. Ved et
andet bord var andre børn travl beskæftiget med at lave
dekorationer med lys.

Rundt om juletræet gik det med
diverse gamle lege som Bro bro brille
og Boogie Woogie, indtil børnene
pludselig stormede ned i den anden
ende af hallen, for her gjorde
julemanden sin entré, og at dømme
efter børnenes reaktioner, var han
mere
end
velkommen. Hjælpenisser og julemanden delte nu godteposer ud til
alle børn – og de mindste havde aldrig set mage, og kiggede
forundret på den udklædte figur, med det store hvide skæg.
Voerså Borgerforening, YA, Den lokalt forankrede skole og Voerså
IF var arrangører af julefestlighederne.
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STILLE ÅR I FISKERLEJET

Det var ikke, de helt store overraskelser, formanden for Voerså
Fiskerleje, Mogens Berg Jensen, kunne berette om, da Fiskerlejet afholdt generalforsamling sidst i
november i havnens klubhus, hvor 26 medlemmer deltog.
Formanden fortalte om uddybningen af
sejlrenden i åen, uheld med Fie Kragh der er
havnens motorbåd. Bl.a. har der været en
form for tæring og vrøvl med skruen, som nu
er ved at blive udbedret.
Fiskerlejet har døjet med en del indbrud, der
må betegnes som smårapserier, i klubhuset
og i medlemmernes 34 fiskehuse, hvor der
opbevares redskaber og andre ting, der
bruges til fiskeri.
Værre var det med tyveri af bådmotorer, og formanden omtalte en form for overvågning på
havnen.
Fra Frederikshavn Kommune er der nu
kommet officiel tilladelse til, at autocampere
må benytte havnens parkeringsplads og
klubhusets faciliteter. I den anledning bliver
der nu en del forbedrede forhold ved, at der
bliver monteret flere strømudtag på
parkeringspladsen og en tømmeanordning.
Herudover er der fuld gang i udbygning af
nye redskabsrum på havnen.

Lille underskud i regnskabet
Regnskabet viste indtægter på kr. 305.625 -, hvilket er stigende i forhold til 2011, hvor
indtægterne udgjorde kr. 281.073 -. Dette skyldes stigende priser på bådpladser og fiskehuse, som
følge af Frederikshavn Kommune har indført selvfinansiering – hvilket betyder, havnen ikke
længere får tilført tilskud fra Frederikshavn Kommune.
Underskuddet blev på kr. 1.570 -, og i 2013 budgetteres med et underskud på kr. 26. 674 -.
Voerså Fiskerlejes bestyrelse består af Mogens Berg Jensen, Bjarne Mechlenburg, John Vognsen,
Ejvind Pedersen, Morten Nielsen, Arne Lemming og Henning Brøndum.
Michael Gadekær er hovedkasserer udenfor bestyrelsen.

JENS MARTIN SOM SPONSOR Whistklubbens julefrokost er hellig for Jens
Martin Jensen. Ingen julefrokost uden fiskefilet, og det sørger han for, der kommer på bordet. Jens Martin har i flere år sponseret skrubbefileter til julebordet.
Skrubbefileter – ryst bare på hovedet, men smag lige først. Det er simpelthen,
det rene guf. De smager bare, og så er de fanget lige udenfor på stranden. Man
skulle tro, det kun var et par timer siden, for fiskene ligner et U, når de kommer ind på bordet.
Folmer Hansen har røget pibe lige sine unge dage, og gør det stadig. Piben er
uundværlig for ham, og den er altid med på mandagens
whistaftener. Rygeforbudet respekterer alle, og Folmer tager piben i hånden nogle gange i løbet af aftenen og træder
ud under halvtaget, bapper lige et par bap inden det går løs
igen. Under julefrokosten lå piben helt alene på bordet i 2
stive timer, uden den blev tændt. Det er vist ny rekord fra den side.
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SJOV GYMNASTIK

Springteam Sæby tilbyder i øjeblikket
gratis gymnastik for børn i alderen 6 – 9 år. Det er primært børn,
der går i skole på 0 – 2. klassetrin, der er målgruppen, og som
måske ikke rigtig har kunnet finde fornøjelse i andre sportsgrene.
Det gælder både drenge og piger, og gymnastikken foregår i
Sæby Fritidscenter HAL B.
Første gang var allerede 11. januar. Næste gang er 1. marts, og
3. maj er den sidste gratis prøvedag, hvor forældre bare kan møde
op med børnene uden tilmelding, og hvor de helt gratis kan få lov
til at prøve, om det var noget, for den enkelte.
Tidspunktet er fra 14.30 – 16.30.
Hvis man vil vide mere om Springteam Sæby, kan man kigge ind på
hjemmesiden, der har adressen www.springteamsaeby.dk

VINDERE I NORDTVs GRATIS JULEBANKOSPIL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Edel Jakobsen – Kirsebærvej 4
Edel Arp – Gåsevej 14
Hanne ”Nymark” Kristensen – Nordostvej 8
Eva Kristensen – Ternevej 12
Doris Nielsen – Ternevej 19
Ivan Larsen – Østkystvejen 329
Hanne Sørensen – Svanevej 49
Hanne Mellergaard Kristensen – Østkystvejen 357
Susanne Kongsbak – Svanevej 24
Margaret Hollstein – Havnevej 14
Poula Nielsen – Østkystvejen 383

IVRIG BANKOSPILLER

Edel Jakobsen, Kirsebærvej 4 er en ivrig bankospiller. Hun vinder rigtig mange præmier, men hun deltager også i så mange bankospil, hun nu kan nå i ugens løb.
Fra 1. til 24. december kørte et gratis bankospil for alle på byens infokanal
med sponserede præmier for kr. 1.970 - fra NORD TV/Expert i Ålbæk.
Rigtig mange deltog, og dem der ikke kunne se infokanalen var nødsaget
til, at ringe til nogen de kendte, for at få de numre, der dagligt kom på
skærmen. Andre tog turen til Dronninglund Sparekasse på Østkystvejen
345 for at kigge på skærmen i vinduet, der kører i døgndrift.
11 præmier var der, og de sidste dage kunne godt mærkes, at det brændte
på, for flere var ved at have banko.
Edel Jakobsen, der ikke kan se infokanalen, havde lavet en aftale med Helen Langeland om at ringe
sammen, så kun den ene, af de to damer måtte af sted til Dronninglund Sparekasses vindue. Edel
Jakobsen var så ivrig med at skrive numre ned, så hun tog det hele med. Hun ringede til Helen
Langeland og fortalte, hun nu kun manglede et enkelt nummer – det samme gjorde Helen lige
pludselig. Som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, og Edel Jakobsen måtte da også med en
flov fornemmelse ringe til Helen igen og fortælle, at hun var kommet til at skrive Voerså Bladets to
telefonnumre ned på blokken, da hun stod midt i snestormen foran sparekassens vindue.
Det var først til mølle præmierne blev uddelt efter, og retfærdigvis skal nævnes, at Edel Jakobsen
var, den første vinder af en præmie.
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SPEJDERE SØGER ”DET GRÅ GULD”

Ikke bare det grå guld er i øjeblikket i fokus hos spej derne, men også andre er velkomne til at gøre en indsats. Knud Søhane spejderne er stærkt interesseret i at hverve nogle mennesker, der
gerne vil udføre et frivilligt stykke arbejde
for spejderne. Fra Knud Søhane i Voerså
lyder det: Er du efterlønner eller pensionist? Har du lyst til at hjælpe spejderne?
Vil du være med til at skabe, den bedste
forening nordenfjords? Hvis ord som udfordring, udvikling, struktur, samarbejde
og fællesskab siger dig noget, så kom og
vær med i Knud Søhane!

Er du ”vild” med børn, og har du det godt med
udfordringer, kan tage hurtige beslutninger, kan sige
fra og til, god til at samarbejde og ikke mindst gerne
vil nyde naturen og deltage i fysiske udfoldelser? Kan
du sige ja til det, så er Knud Søhane til gengæld vild
med at have dig som lederassistent/hjælper.
Hos Knud Søhane er der rig mulighed for at gøre
nytte! Der er brug for hjælp til forskellige opgaver, enten med børnene, de udendørs arealer eller
andre praktiske ting.
Uanset hvor meget du kan tilbyde, så er der plads til det – også uanset om det er en time om
måneden eller 10 timer - eller måske mere.
For nærmere aftale kontakt Birgitte Jensen på mobiltelefon 25 26 64 23, eller mød op i spejderhuset på Østkystvejen 306 i Voerså.

GYNTHER SANG OG SPILLEDE I HYGGEKLUBBEN

Det var oprindelig spasmageren Claus
Søeby, der skulle have underholdt med sjove historier,
sang, vitser og meget andet, da Hyggeklubben onsdag 30.
januar afholdt mødedag i Voerså IFs klubhus for dem, der
til daglig er tilknyttet Den Kommunale Hjemmepleje og
andre interesserede. Claus meldte afbud, og han havde en
gyldig grund. Han var blevet bedstefar, og selvfølgelig
skulle Claus til Sjælland og se
sit barnebarn.
Tillykke til Claus Søeby og fru
Åse med barnebarnet.
Som fuldgyldig erstatning
trådte Gynther Mølgård til
med masser af sang og musik
på sit elorgel.
Gynther var samtidig god for flere vitser, som fik det brede smil frem
på læberne, hos de fremmødte.
Hyggeklubbens medlemmer blev dog ikke snydt for Claus Søeby. Han
underholdt nemlig medlemmerne 20. februar med sjov og spas.
Som altid, når der er mødedag i Hyggeklubben, bliver der serveret masser af kaffe med dejlig
hjemmebagt blødt brød – og de nyder det!
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DRIKKEVAND OG SKIFERGAS

Voerså Vandværk I/S afholder generalforsamling i Voerså IFs

klubhus onsdag 20. marts 19.00.
Projekt-koordinator for Danmark,
Henrik Nicolaisen, fra firmaet TOTAL
E&P Danmark, kommer og fortæller
om ulemper og fordele vedrørende
boringer og sprængninger i forbindelse med udvinding af skifergas –
herunder drikkevand. Det skal ses i lyset af, at der i Dybvad skal foretages en prøveboring i nærmeste fremtid.
På et informationsmøde i netop Dybvad for nylig om skifergas, var der
fremmødt 250 interesserede, der i høj grad blev forstyrret af en gruppe
fra ”Skifergas Nej Tak”, der var mødt op med bannere og brochurer og
højrystet lod deres meninger komme til kende. Nogle af de interesserede blev så irriteret på
mødet, at de gik hjem, for de fik intet ud af informationen, på grund af de mange forstyrrelser.
Formanden for Voerså Vandværk, Gynther Mølgård, lover dog, at dette ikke vil komme til at ske i
Voerså, da kun vandværkets forbrugere vil blive lukket ind på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være et traktement i form af godt dansk smørrebrød, øl og vand
samt en lille skarp til halsen.
Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske til formanden på mobil 21 49 43 68 senest mandag
18. marts 19.00.

EN ÆRA ER SLUT

Det er slut med at holde
møder i Voerså missionshus. Fra 1. marts er alle
aktiviteter henlagt til Lyngså kirkehus, fortæller
formanden for YA Ketty Kjær Pedersen. Huset ejes
af Indre Mission i Fredericia, og herfra forventes
der besked i løbet af foråret, hvad der skal ske med
huset, men det skal sandsynligvis sælges.

Nostalgi: Indre Missions vækkelse kom til Voerså sidst i 1800-tallet, og folk samledes i private
stuer. Interessen var stor, og til sidst var der kun plads i
stuerne hos Poul Christensen i Østergård. På initiativ fra
pastor Matthiesen i Aså, blev der foretaget en indsamling,
og offerviljen var stor. Ingen tvivl om at både fiskere,
landboere og andre mennesker har måttet lide afsavn for,
at huset kunne blive en realitet, og som blev indviet
21. oktober 1897. Til at lede byggeriet valgtes Poul
Christensen, Østergård, Jens Carlsen, Jens Christensen,
Chr. Mariendal, Jens Mellergaard, Hans Rugholm og Chr.
Smedien. Jens Christensen skænkede byggegrunden, og
murer og tømrer J. P. Jensen var bygmester.
I 1963 blev huset udvidet med den lille sal, og i 1997 fik huset en stor ansigtsløftning. Længe har
det været kendt, at huset igen trænger til en renovering - herunder varmeisolering og udskiftning
af vinduer, og det kan godt blive en bekostelig affære.
Begge billeder er fra et påskespil YA opførte i 2009.
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TRO, HÅB OG HAVREGRØD

Den norske accent
lod sig ikke fornægte og skinnede igennem, da tidligere
præstefrue Beate Højland holdt foredrag i Lyngså
kirkehus med udgang i sin bog ”Tro, håb og havregrød.”
Beate Højland er født i Kristianssand i Norge 14.
september 1925. Trods sin høje alder er det en frisk og
veltalende dame, der stod op, under det timelange
foredrag for de 55 fremmødte.
Sognepræst Helge Morre Pedersen
fortalte inden foredraget, om hvem
Beate Højland er, og tilhørerne fik
også at vide, hun ikke bare er
tidligere præstefrue, men også
forfatter og salmedigter. Blandt
andet har hun skrevet salmen ”Oh kom, oh kom Emanuel”, der kan findes i
salmebogen som nummer 74. Salmedigteren, der er cand. phil. i engelsk, har
brugt en engelsk salme som udgangspunkt og oversat den.
Beate Højland indledte sit levende foredrag om sin vidunderlige barndom, som
den yngste i en børneflok på 6. Barndommen huskedes mest som sommer og
med et rosenrødt skær. Faderen var præst ved en kirke i Bergen, der kunne
rumme 2000 mennesker, men den var langt fra fyldt hver gang til
gudstjenesterne. Nordmændene er ikke så gode til det med kirker, men bedre
til at gå til møder mente hun.
Da anden verdenskrig satte ind 1940, blev alt vendt på hovedet. Idyllen ændrede sig fra legebarn
til, hvor det hele var uvirkeligt. Fly med hagekors fløj rundt i dalen, og antiluftsskyts buldrede løs
blot 40 meter højere oppe på fjeldet. Intet var som før, og allerede ret tidligt blev hun involveret i
modstandsbevægelsen, hvor hun blandt andet var redaktør af bladet ”Set og Hørt”, der kan ses på
biblioteket i Bergen, selv den dag i dag. Her fortalte hun om besværligheder på grund af alt blev
censureret, og radioer blev inddraget, men alligevel lykkedes det at have en radio gemt i et
pulterkammer inde bag en væg, hvor en strikkepind fungerede som jord- og antenneledning.
Beate Højlands far var blandt de 97½ % norske præster, der nedlagde embedet i protest mod
Quisling-regeringen. For denne handling var der dødsstraf, men der skete heldigvis intet i den
retning, men der blev iværksat en hel del andre foranstaltninger, som kunne genere præsterne,
som også nægtede at modtage løn. Folket stak penge i lommerne på præsterne, og på denne
måde overlevede præstefamilierne.
Præstefruen kom også ind på præsteparrets tid i København, Hirtshals og på Færøerne, hvor det
blev til 8 dejlige år. En stor glæde var det på lille udsted Nordre Strømø, da kong Frederik og
dronning Ingrid samt de to ældste prinsesser kom på besøg i 1958. Inden regentparret besøgte
øen, var der blevet opstillet en mindesten for de 7 mænd fra bygden, der var med Hans Hedtoft,
da den sank ud for Kap Farvel i Sydgrønland efter at have sejlet på et isbjerg, i 1956. Regentparret
besøgte mindestenen, og bagefter var der komsammen i præstegården og invitation til middag på
kongeskibet ”Dannebrog”.
Foredragsholderen nåede slet ikke igennem alt, hvad hun gerne ville fortælle, men afsnittet om
hvor hun blev alene som 45 årig med 7 børn, gjorde et større indtryk hos tilhørerne, så hvis den
enkelte vil vide mere om Beate Højlands liv, må man besøge biblioteket og låne bogen ”Tro, håb
og havregrød.”
På billederne er det sognepræst Helge Morre Pedersen og Beate Højland.
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PILOTEN FYLDTE LUFTRUMMET
Der var trængsel, folk sad på stole, taburetter, trappeopgange og i vinduerne. Det kom helt bag på bestyrelsen for Voerså Borgerforening, at lige knap 200
mennesker dukkede op i SFO´s lokaler på Stensnæsskolen i Voerså, da jagerpilot Peter Melgård fortalte
og viste fotos og videoer om hvordan, det var at være jager- og kamppilot, og om hvordan det var at være i krig i Libyen. Flere gange måtte piloten hen og
åbne en dør for at udskifte luften i lokalet, der
hurtigt føltes tung, på grund af de mange fremmødte interesserede. Peter Melgård fangede i den
grad tilhørerne, så der var helt stille i lokalet under hele foredraget. Selv skoleelever, der var mødt
frem, sad fuldstændig stille og lyttede.
Peter Melgård er 34 år, født og opvokset i Voerså, spiller fodbold på Voerså IFs serie 3 hold og bor
i dag i Aalborg sammen med sin kæreste. For tiden opholder han sig mest i København, da han er
under uddannelse til major, og det er noget, der passer ham, da han mener, der hele tiden skal ske
noget nyt, og han elsker udfordringer.

Drengedrøm gik i opfyldelse
På den fædrene gård i Voerså levede Peter Melgård en tryg barndom, og havde drømme som alle
andre drenge i den alder. En onkel, som var pilot, slog et par sving i sin flyvemaskine hen over
Peters fødegård, og så var drengen ”solgt”. Det skulle man ikke gøre ved en 5 årig dreng, for nu
ville han også være pilot. Hvis det ikke havde været noget med flyvning, så var det blevet noget
med sejlads fortalte piloten.

Lang uddannelse
Pilot bliver man ikke bare fra den ene dag til den anden.
Det tager omkring 6 – 6½ år, og efter den tid skal man
ikke bare tro, man er klar til at flyve F 16 og gå i krig. Når
man efter uddannelsen er vendt hjem fra USA, hvor
man opholder sig en stor del af tiden, skal man først til
at lære det.
- Jagerfly er et højteknologisk vidunder og bliver
brugt som et våben, som piloten er en del af. Jeg havde ikke lyst til at sidde foran en
computer hele dagen, og derfor søgte jeg sammen med 1200 andre ind til
pilotuddannelsen. I 2001 var vi fire tilbage, der blev færdiguddannet, mens resten var
frafald undervejs. Computere og skærme er der en del af i et F 16 fly, men nu er det
manuelt arbejde, fortæller Peter Melgård.

Klar til afgang
Peter Melgård, hvis pilotnavn er MEL, var lige vendt hjem fra Sønderjylland og passede sin træning
en torsdag aften i Voerså IF. Efter træningen tjekkede han sin mobiltelefon, og kunne se der var
hele 12 opkald. Alle opkaldene var fra hans chef i flyvevåbnet, og det handlede om, at Peter
lynhurtigt skulle pakke sin kuffert og komme af sted til Skrydstrup i Sønderjylland.
- Det var lidt trist, for jeg var jo lige kommet hjem dernede fra. Hvad der helt var i gærde, var
jeg ikke klar over, men havde mine anelser. Mindre end 24 timer efter stod jeg på Sicilien
og var klar til at flyve i krig. Helt bestemt regnede jeg med, der nok gik et par dage, inden
jeg skulle i luften, men ganske kort tid efter landingen fik jeg at vide, at jeg samme aften
skulle ind og bombe Gaddaffis luftfartsveje – hvilket vil sige start- og landingsbaner. Det
kom som lidt af et chok, for vi vidste ikke helt, hvilke våben Gaddaffi havde, og så var vi jo
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vant til, at amerikanerne altid tog sig af, de første udfordringer. Missionen var i sig selv genial, for
når alle start og landingsbaner i Libyen var bombet sønder og sammen, kunne Gaddaffi ikke få sine
kampfly i luften, og så var truslen, fra den kant fjernet. De fly som stod på jorden var ikke
potentielle bombemål, for de kunne alligevel ikke gøre nogen skade, når de ikke kunne komme i
luften.

Mentale knapper
-

Det var noget af en mental knap, der skulle
trykkes på og en stor omvæltning, når man
var omgivet af femstjernede hoteller ved
badestrande med masser af turister på
Sicilien, flyve ud over Middelhavet og
ganske kort tid efter passere en grænse
hvor det var livsfarligt, for nu var der
nogen, der ville skyde dig ned – og de
gjorde det, hvis de fik chancen. Jeg ved, jeg under missionerne har slået mennesker ihjel,
men jeg ved også, jeg har reddet mange flere. Gaddaffi var begyndt at rette sit
krigsmateriel mod sine egne og ryddede byerne en efter en. Kampvognene skød tilfældigt
ind over byerne og ramte højhuse på 6 – 7 etager. Ved siden af stod andre højhuse, hvor et
par hundrede mennesker flygtede ud af, og så kunne man sagtens regne ud, hvor mange
der gik til i de højhuse, der faldt sammen. Derfor har jeg aldrig tøvet med at trykke på
knappen for at ramme en kampvogn med 5 - 6 mennesker ombord, der måtte lade livet.
Under kamphandlingerne flyver vi med omkring 2000 km i timen, og er man bare
uopmærksom et sekund, kan det få fatale følger. Vi flyver altid mindst to og to sammen og
holder godt øje med hinanden.

Gaddaffis krigsmaskineri
Det var ikke Gadaffi som sådan, vi gik
efter. Det var hans krigsmaskine og materiel, der skulle
stoppes, og det lykkedes. At Gaddaffi så senere blev
slået ihjel af sine egne er en helt anden sag.
Amerikanerne vidste hele tiden, hvor han var, og kunne
sagtens have gjort noget, men han skulle bare stoppes.
-

Selv om mit arbejde indebærer den risiko, at jeg kan
miste livet, så kunne jeg ikke tænke mig andet, end det
jeg laver i dag, og derfor vil jeg også gerne søge nye
udfordringer. F 16 flyet, som vi har i Danmark, er
efterhånden ved at være en ”ældre dame”, og står i de
nærmeste år til udskiftning. Hvilke fly, der skal være
afløseren, vil jeg meget gerne være med til at
undersøge. Selve dette arbejde består ikke bare af at flyve, men også af skrivebordsarbejde, rejser
og masser af testflyvninger, sluttede Peter Melgård.
På teksten i ørnens fjer står på arabisk. ”Fred til Libyens folk”.

Bomber og autentiske film
Under sit foredrag fortalte Peter Melgård om en del bombninger og viste autentiske film fra selve
kamphandlingerne, hvor det var ham selv, der sad i flyet. Nogle af de ting, som ekstra fængede
hos tilhørerne var, da han fortalte om en bunker, som folk blev slæbt ind i, tortureret og afhørt. En
kommandobunker af stor betydning for Gaddaffi. Vi vidste, den lå med en del jord over sig, og der
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var omkring en meter beton, inden
man kom ned i selve rummet. Det
vidste vi, på grund af amerikanerne
havde bygget den i 1960-erne, og
konstruktøren kunne stadig huske
målene på den.
Så var det bare, at finde det rigtige
våben, der kunne pløje igennem, og
bunkeren blev jævnet med jorden.
Et andet eksempel var, da en anden
bunker skulle bombes. Her kom der et
uidentificeret køretøj ind i området,
lige inden piloten skulle trykke på
bombeknappen. De to piloter ventede, og prøvede at finde ud af hvad det var, der kom ind i
området. Det viste sig at være en civil tankvogn med drikkevand, til de nærmeste bebyggelser, og
piloterne ventede selvfølgelig, indtil tankvognen havde passeret, for ingen uskyldige mennesker
skulle slås ihjel.
Efter foredraget måtte Peter Melgård svare på en masse spørgsmål om blandt andet traumer,
testamente, familien derhjemme, omstillingsevnen som pilot i krig og fred samt meget mere.
For sit glimrende og spændende foredrag modtog Peter Melgård en kurv med vin af Voerså
Borgerforenings formand, Rigmor Sørensen.

WULAN

Det går løs igen i Voersåhallen i påsken fra onsdag
27. marts til fredag 29. marts kl. 11.00. Prisen er kr. 200 – med
morgenmad. Der kan også købes billetter til kr. 230 –, hvor der
indgår sandwich torsdag middag. Billetterne kan købes nu, og så
reserverer man samtidig den plads på LAN´et, som man gerne
vil have. Samtidig kan man også være sikker på at komme til at
sidde sammen med sit hold.
Der er plads til 220 deltagere, og det er bare med at komme i gang, for ved sidste LAN var der
udsolgt et godt stykke tid i forvejen.
På LAN´et vil der blive trukket lod, blandt de første 75 solgte billetter om en præmie på kr. 500 –.

Ny hjemmeside Den web-ansvarlige har arbejdet i et stykke tid på at optimere hjemmesiden,
og det er der kommet et nyt design ud af.
For at tilmelde sig LAN´et, skal man være logget ind, og det kan man gøre på www.wulan.dk
Skulle der opstå fejl eller problemer undervejs, kontaktes mailadressen wuesoparty@gmail.com

LILLE MIS

Denne lille missekat kan ikke selv finde hjem. Den er både
tam, sød, pæn, renlig og kælen. Et kort stykke tid efter nytår søgte den ly
hos Magnus Rom Christensen, der bor på Svanevej 7 i Voerså. Magnus
har taget sig af den, og han har passet den kærligt indtil videre, men
Magnus mener, der må være nogen i området, der savner denne lille
søde kat. Måske går der børn og er kede af det, fordi mis er blevet væk?
Katten har muligvis mistet orienteringen, i det hårde vintervejr, vi havde
i nogle dage.
Kontakt mobiltelefon 29 67 44 72 for afhentning.
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METAL-BOLDE

For Voerså IFs fodboldspillere var
det en stor glæde, at Metals formand i Sæby, Brian
Pedersen, dukkede op til standerhejsningen lørdag
2. februar med 6 splinternye fodbolde.
- Boldene er en flot gave, som vi tager imod med
kyshånd. Vi har lige i underkanten af 200
medlemmer i fodboldafdelingen, og det gælder
både piger og drenge, dame- og herreseniorer,
så vi skal nok få brug for dem. Tak til Metal og
Brian Pedersen for den gestus, sagde formand
Ole Kristensen.
- Metal er sponsor for superligaen i fodbold, men vi skal også tænke på bredden. Derfor har
vi et antal fodbolde, som vi deler ud til klubberne i området. Foreløbig har Skjold i Sæby
fået nogle bolde og nu Voerså IF. I dag skal jeg også nå til Syvsten, og de næste, der står for
tur er Lyngså Boldklub, fortæller Metal-formand Brian Pedersen.
Inden metalformanden drog til Syvsten, testede
han lige kaffen og suppen i klubhuset og sagde
god for begge dele. Dog kunne han godt have
ønsket sig en maggiterning mere i suppen, men
den var godkendt.
Mens Brian Pedersen sad og drak kaffe, fortalte
han, at han ikke for længe siden selv lavede
melboller til suppen på gammeldaws facon – og
det smagte.
Inden flaget gik til tops, bød formand Ole
Kristensen velkommen, til de kun 15 fremmødte. I forvejen havde
10 meldt afbud, på grund af de skulle deltage i AAB supports
indendørs fodboldfinalestævne i Køge, mens en del andre var på
vinterferie.
- Jeg er slet ikke i tvivl om disse afbudsramte spillere tropper
op på tirsdag, og så kommer vi rigtig i gang.
Foreløbig træner vi hver tirsdag og torsdag kl. 19.00, og
indtil videre lørdage 13.00.
En del mandage aftener tager vi til Frederikshavn og træner
på kunstbanen der, mens der i dagene 22. 23. og 24. marts
er planlagt et træningsophold på centeret i Tilst, sagde
cheftræner Morten Sørensen.
Lærer Carsten Gade er efterhånden blevet 31 år
gammel. Carsten ville gerne have et nyt foto for
han mente han lignede en junior. Nyt foto blev
taget, men kammeraterne mente stadig han lignede en junior – også selv om
han havde fået ”pels” på, som Martin Kongsbak udtrykte det. Det er ikke nemt
at være lille Gade. Han må lide meget kærlig mobning for sin størrelse. Men han
er stor nok til at tage sig af U 17 holdet sammen med Morten Sørensen.
På det øverste foto ses Carsten Thomsen, Morten Sørensen, Ole Kristensen og
Brian Pedersen. Søren Olesen, der ses til venstre, hejse flaget sammen med
Janus Friis. Brian losser en fodbold 50 m ud af banen. Nederst til venstre Carsten Gade.
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DANSK MESTERSKAB TIL VOERSÅ IF
For tredje gang lykkedes det Voerså IF at
vinde et dansk mesterskab i indendørs
fodbold. Voersåholdet deltog i første
omgang lige efter nytår, i det der hedder
AAB supportfodbold og vandt turneringen
i Aalborg efter at have spillet mod en del
hold fra resten af Nordjylland. Holdet var
derefter kvalificeret til finalestævnet, som
fandt sted i Køge lørdag 2. februar og stillede op for AAB support. Efter at have
vundet den indledende pulje, vandt holdet
kvartfinalen over Køge med 5 – 2. Vejle blev også slået 5 – 2 i semifinalen, mens det kneb en del
mod AGF i finalen, som dog til sidst blev besejret 2 – 1.
Bagerst fra venstre ses Karsten Kristensen, Mads Boch Pedersen, Jakob ”Jæger” Christensen og
holdleder Allan Berg Andreasen. Forrest fra venstre er det Simon Mejvang, Mark Molbjerg, Lars
Berg Jensen og Allan Olsen.

TRE POKALER Alle 3 i et hug. Til venstre
er det Fair Fans Club pokalen. Til højre ses
AAB Supportclubs pokal, der er ensbetydende med det Nordjyske Mesterskab.
I midten DM pokalen, der er en vandrepokal. DM pokalen blev indstiftet i 1997 af
superliga-klubberne i Danmark.
Foreløbig har FCK vundet pokalen hele 8
gange, Brøndby 2, OB 1, Lyngby 1, AGF 1 og
AAB 4 gange, nemlig i 2006, 2009, 2010 og
2013, hvoraf Voersåholdet tegner sig, for
de sidste 3 gange.
Tillykke til AAB FATBOYS som de selv ynder
at kalde sig.

TORSDAGSKAGE

Vedrørende det igangværende beskæftigelsesprojekt, på den gamle
krogrund, hvor der repareres skrænter, bygges trapper og multiscene, har der det sidste halve år
været 8 flinke damer, der hver torsdag formiddag kl. 9 har troppet op med hjemmebagt kage til
arbejderne på projektet – af egen fri vilje og pengepung vel at mærke. Damerne er Lone Pilgård,
Isa Borregård, Ebba Thorndal, Karin Berg Jensen,
Birgit Kring, Eva Mølgård, Hanne ”Nymark”
Kristensen og Birgit Burskov.
Blandt de offentlige instanser på projektet, er det
observeret, og også på de offentlige kontorer, er der
bred enighed om, vi gør noget for vores område, og
vi selv også er interesseret i det.
En ganske lille ting, som har givet genlyd rundt omkring, og som de offentlige kontorer slet ikke er vant
til andre steder fra.
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DECOPAGE

De fleste vil spørge sig
selv, hvad i alverden er nu det for noget?
Men det er ganske enkelt, for det er at
klippe og klistre og udvise kreativitet.
Et par damer, der var til møde i Voerså
Byudviklings kirsebærudvalg, fik en pludselig god idé, som de blev enige om at
føre ud i livet. Det skulle prøves, og nu
gik jagten ind på diverse ting og sager på
loppemarkeder, som der kunne klistres
og limes på – heriblandt de nok så kendte ældre serveringsbakker, som for tiden
kan opleves i Tv-udsendelserne med
Matador, men også træ- og papæsker samt plader og dåser af diverse materialer kunne bruges.
Knud Søhane spejderne i Voerså lægger lokaler til, og
første mødedag var lørdag 9. februar under ledelse af Isa
Borregaard, hvor der var 10 fremmødte kvinder og et par
helt unge piger.
Undertegnede dukkede op en times tid efter start og
under normale omstændigheder ville man kunne høre,
der foregik aktiviteter inde i huset, men det var ikke
tilfældet. Efter at være kommet indenfor var der stadig
helt stille, og i et lokale sad piger og damer og koncentrerede sig stærkt om opgaverne, mens andre havde
taget køkkenet i brug. For at sige det mildt følte man sig
hensat til skolegangens tegne- og formningstimer, for på borde og bænke flød det med lim, sakse,
papir, serveringsbakker, æsker, udklip og en hel masse andre ting.
Alle gik op i det med liv og
sjæl, og det så da også ud
til, kreativiteten var stor.
Nogle var i gang med at
lime på bakkerne, andre på
plader og Jane Mechlenburg havde klippet et
ældre leksikon sønder og
sammen og havde medbragt en hel del monarkers ansigter, som hun
var i fuld gang med at lime på plade som en collage.
Lederen, Isa Borregaard, fortæller, at decopage skam ikke er en ny opfindelse. Tilbage i 1700-tallet
var decopage en kunst, som herskabets døtre skulle kunne, og damerne aftaler fra gang til gang,
hvornår næste decopagedag skal finde sted.

PÅSKEÅBENT PÅ MUSEET

Lokalhistorisk Forening
har fundet ting og sager frem fra gemmerne, som bliver
udstillet i påsken på Voerså Museum, Havnevej 1.
Søndag 31. marts og mandag 1. april, hvilket vil sige 1. og
2. påskedag, er der åbent fra 13 – 16.
Entréen er kr. 20 –, og en kop kaffe med småkager kan
købes for bare 5 kroner.
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FASTELAVN

De var der alle sammen fra konger,
dronninger, prinser, prinsesser, høvdinge, sheiker og
andre udklædte figurer som røvere, hekse, trolde,
Batman, Pippi Langstrømpe, politibetjente, pirater samt
en hel masse andre sjove påfund med papkasser,
balloner og masker lavet efter fri fantasi.
Det var i Voersåhallen, det foregik søndag 10. februar,
hvor 225 børn og voksne mødte op til fastelavnsfest for
at slå katten af tønden, mens sneen dalede ned udenfor.

Ingen blev snydt, for de yngste fra 0 – 6
år, var der langt de fleste af, og her var
der to tønder at slå på. Kattekonger i
disse to grupper blev Søren Meng og
Nanna Thomsen, mens Christian
Sørensen og Camilla Rasmussen tog sig
af dronningetitlerne.
I gruppen fra 7 – 9 år blev Morten
Simonsen konge og Christian Brag
dronning. Ældste børnegruppe var fra 10
– 14 år, og her blev Christian Pedersen
konge og Charlotte Kristoffersen
dronning. De vokse skulle også have lov til at slå katten af tønden, men
det var kun kvinderne, der fik lov til at afreagere. Her blev Mette
Sørensen konge og Maria Vognsen dronning.
Blandt alle deltagere
i hallen var der
afstemning om,
hvem der var flottest
udklædt. Blandt
børnene var det
Lukas M. Kristensen
og Gustav Nielsen,
der tog sig af
præmierne, mens Kristina Nielsen vandt hos de
voksne.
Indgangsbilletten gav ret til at
slå på tønderne,
fastelavnsboller, pølsehorn,
sodavand, kaffe, te og til slut
en slikpose til alle af børnene.
Voerså IF var arrangør, og
formand Ole Kristensen var
mere end godt tilfreds med
deltagerantallet.
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NYT PROJEKT I BYUDVIKLINGEN
Det er et rigtigt flot projekt, i her har fået
skruet sammen. Det ser rigtig godt ud, og
nu er det bare med at komme i gang.
Disse ord kom fra det konservative
byrådsmedlem Jens Porsborg, og det fik
de 175 publikummer til at komme med en
klapsalve. Også det lokale venstrebyrådsmedlem, Mogens Brag, roste projektet,
støttede op om det, og sagde.
Det ser spændende ud, og på face book
har jeg set en artikel, om hvordan der skabes udvikling, i de små samfund. Der er to ingredienser,
der skal være på plads. Det første er lokalsamfundets ildsjæle, og det næste er landsbysamfundet,
der skal være klar til at gribe bolden. Selvfølgelig kan vi her i Voerså skabe udvikling. Vi er jo i gang,
og det har vi stor respekt for i byrådet.

Større opbakning end ventet
Voerså Byudvikling havde bestemt ikke ventet så stor opbakning til mødet i Stensnæsskolens
gymnastiksal i Voerså. Foreningen havde sat 60 stole frem i første omgang, men i hast blev der
skaffet flere stole, og nogle ganske få stod op.
I første omgang var der planlagt et større projekt i omegnen af 12 – 14 millioner kroner med
byggeri af et multihus til erstatning for Voerså Kro, der nedbrændte i 2006. Den økonomiske krise
har gjort det svært at skaffe disse penge, der skal bruges til så stort et projekt, og der kan måske
gå år, inden der kommer skred i sådant et byggeri. I stedet for at blive ved med at vente kommer
der nu skred i sagen, og det ser ud til, der er gode muligheder for, der kommer til at ske noget.
Baggrunden er den, at byudviklingens formand, Gynther Mølgård, fandt ud af, der i Brønderslev
stod 12 pavilloner, der var 2 -3 år gamle, og som ikke blev benyttet. Ved et køb af disse 12
pavilloner arbejdes der nu med et projekt i omegnen af kr. 3.000.000 - (3 millioner). I alt er det 585
kvadratmeter, og i prisen er indbefattet, hvad der også skal fyldes ind i huset, for at det hele kan
fungere. Inden det hele er på plads, skal der dog betales for transport og opstilling.

Arkitektens projekt
Arkitektfirmaet Arki Nord, Frederikshavn, var repræsenteret ved direktør Kim Bæk, der viste flotte
computerbilleder af det nye projekt for publikum. Efter en grundig redegørelse for de enkelte ting
og en efterfølgende spørgerunde, var der stor opbakning til projektet, og flere i salen gav deres
mening til kende og anbefalede at gå i
gang, for nu var projektet inde i en
face, hvor det var økonomisk muligt
at føre ud i virkeligheden på
nuværende tidspunkt.
I selve huset er der forberedt
selskabslokaler, café, personligt rum,
køkken, 2 møderum, varegård, back
office, indgang, toiletter + handicap,
landsbyshop og multirum.
Inden Kim Bæk fremlagde projektet,
havde formand Gynther Mølgård givet
en grundig redegørelse for, hvad der i
øjeblikket foregår, på den gamle
krogrund.
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Mange instanser i spil
Fiskeriets LAG og Friluftsrådet har
doneret kr. 400.000 -, og Frederikshavn
Kommune stiller maskiner og mandskab
til rådighed i et beskæftigelsesprojekt,
som der arbejdes på i øjeblikket. Det
drejer sig om opretning af åbredden,
grillhylde, siddetrapper, spunsvægge og
multifunktionsplatform, som kan skydes
ud over vandet, og alt dette skulle gerne
være færdigt til Skt. Hans.
Når man begynder og røre ved noget
med vandløb, så er der en masse
instanser, der skal spørges og give deres

tilladelse, fortalte Gynther Mølgård og fortsatte.
Den slags ting tager tid at behandle, men jeg vil gerne
nævne, at vi har et lille stykke fredet område lige i
nærheden, og så skal der gives tilladelser fra
Kulturarvstyrelsen, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen
Vendsyssel, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening i
Nordjylland, Naturstyrelsen i Aalborg, Dansk Botanisk
Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund,
Miljøkoordinatoren i Brønderslev og Voer Ås
Sportsfiskerforening, inden vi kunne gå i gang.
I kan nok se, det hele er slet ikke så nemt, som man
skulle tro, men det skrider frem, og i dag er jeg en glad
mand og har meget mere mod på
at fortsætte med dette projekt
efter denne store opbakning, som i
giver os, sluttede formanden.
Kommunaldirektøren for
Frederikshavn Kommune, Michael
Jentzh, gav de fremmødte en
grundig information om projektet
set fra kommunens side og
anbefalede i øvrigt projektet.
På de bagerste rækker, havde
personer fra diverse
pengeinstitutter i området taget
plads og lyttede interesseret med –
dog uden at nogen tog plads på talerstolen.
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KONTAKTPERSONER
ALBÆK KIRKE
ALBÆK-LYNGSÅ MENIGHEDSRÅD
BREVDUEFORENINGEN DAN 0211 JET
HYGGEKLUBBEN
INDRE MISSION
IMU: INDRE MISSIONS UNGDOM
JAGTCENTER NORD
JORDNYDERNE
KNUD SØHANE SPEJDERNE
LOKALHISTORISK FORENING
LOKALT FORANKREDE SKOLE
LYNGSÅ KIRKE
PRÆSTBRO JAGTFORENING
STENSNÆSSKOLEN
SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN
STENSNÆSSKOLEN: FÆLLESBESTYRELSEN
+ SFO + BØRNEHAVEN
SØRÅ FODBOLDGOLF
VISENS VENNER
VOERSÅ BLUESCLUB
VOERSÅ BORGERFORENING
V. BORGERFORENING – HJEMMESIDE
VOERSÅ BYUDVIKLING
VOERSÅ BYUDVIKLING – KIRSEBÆRLAUG
VOERSÅ BØRNEHAVE
VOERSÅ FISKERLEJE (JOLLEHAVNEN)
VOERSÅ IF BADMINTON
VOERSÅ IF FODBOLD
VOERSÅ IFs VENNER
VOERSÅ IFs KLUBHUS
VOERSÅ KFUM OG KFUK + YA
VOERSÅ MUSEUM
VOERSÅ UNGDOMSKLUB
VOERSÅ WHISTKLUB
VOERSÅ WULAN
WUESO SJØW
ANSVARSHAVENDE

HELGE M. PEDERSEN
SØREN HOLM KRISTENSEN
KARSTEN LARSEN
HANNE KRISTENSEN
SVEND KJÆR PEDERSEN
CARINA OLSEN
PER LINDEGÅRD
CARSTEN GADE
BIRGITTE JENSEN
DORIS NIELSEN
CHRIS KRAMME
HELGE M. PEDERSEN
PER LINDEGÅRD
CHRIS KRAMME
BJØRN THOMSEN
CHARLOTTE LAUBEK
MOGENS BRAG
LISE HANSEN
CARSTEN GADE
RIGMOR SØRENSEN
KARSTEN GADE
GYNTHER MØLGÅRD
LONE PILGÅRD
BJØRN THOMSEN
MOGENS BERG JENSEN
KARSTEN NIELSEN
OLE KRISTENSEN
POUL THOMSEN
BJARNE KONGSBAK
KETTY KJÆR PEDERSEN
BODIL VEJRUM
LARS BERG JENSEN
FOLMER HANSEN
RENÉ LINDBERG
MICHAEL SCHIOLDAN
FRILEV PEDERSEN

40 34 16 39
20 43 57 80
28 71 49 69
40 34 80 32
21 22 14 25

23 98 57 75
40 43 80 32
23 98 57 75
23 20 38 24

23 70 01 26
21 22 14 25
61 70 72 07
24 27 29 73

40 27 11 79
20 26 45 92
21 44 88 46
98 46 03 24

98 86 70 48
98 86 70 92
98 46 03 35
98 46 01 02
98 46 00 35
98 40 12 64
98 40 90 00
98 46 01 41
98 45 70 62
98 86 70 48
98 86 70 32
98 45 70 62
98 46 03 00
86 16 86 00
98 85 10 90
98 46 01 26
98 46 07 07
98 46 03 63
21 49 43 68
98 46 00 94
98 46 03 00
98 85 11 79
98 46 02 12
98 46 01 85
98 46 00 55
98 46 02 57
98 46 00 35
61 71 93 62

29 70 02 79
98 46 01 26
29 91 04 02
51 37 27 39 98 46 00 92
61 78 54 06 98 46 02 06

Fodboldholdet fra Faurholt 1942. Bagerst fra venstre
er det Kristian Albæk, Jens Jørgen Nielsen, Christian
Langeland, Johannes Jensen og Henning
Christensen.
I midten fra venstre ses Anders Chr. Pedersen,
Osvald Jensen (Holdensgård) og Helmer Nielsen
(Skovshoved).
Forrest fra venstre Poul Pedersen (Holt), Svend Aage
Jensen og Holger Jensen (Mariendal).
Bemærk: Målmanden sidder med en vundet pokal.
Spilledragten var rød/hvid.
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AKTIVITETSKALENDER 1. MARTS – 30. JUNI 2013.
01 mar
02 mar

7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Trivselsdag.
10.00
Voerså IF fodbold. Standerhejsning for piger, drenge og ungdomsspillere.
05 mar
19 – 22
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.
06 mar
19.30
Lyngså kirkehus. Voerså IM/KFUM og KFUK. Møde v/ Kristian Nielsen.
12 mar
18.30
Albæk kirkehus. Menighedsrådsmøde.
12 mar
19 – 22
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.
13 mar
14 – 16
Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Modeopvisning ved
Røde Kors, Sæby, og deres egne modeller.
15 mar
19 - ?
Voerså Borgerforening. Vinsmagning i Voerså IFs klubhus.
A. P. Vine, Brønderslev.
16 mar
18.30
Jordnyderne. Vietnamesisk aften i Voerså IFs klubhus. Pris kr. 150 -.
Betaling og tilmelding til Carsten Gade på 21 22 14 25 senest 16. marts.
Hjemmelavede forårsruller med tilbehør. Hoanh thanh suppe (suppe
med wonton). Vietnamesisk oksegryde + 1 vietnamesisk øl.
I baren kan købes øl, vand og vine til favorable priser.
19 mar
19 – 22
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.
20 mar
19.00
Voerså Vandværk I/S. Generalforsamling i Voerså IFs klubhus.
21 mar
14.30
Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Værkstedsleder Lisbet Ulbjerg
Kristensen, Aarhus, fortæller om ”Det Blå Sted”, der er for ensomme og
udstødte mennesker.
22. 23. 24. mar
Voerså IF. Ungdoms-fodboldspillere på træningslejr i Hvide Klit.
22. 23. 24. mar
Voerså IF. Herresenior-fodboldspillere på træningslejr i Tilst.
26 mar
19 – 22
Lokalhistorisk Forening. Voerså Museum. Generalforsamling.
27 mar
19.00
Voerså Borgerforening. Generalforsamling i Voerså IFs klubhus.
28 mar
09 – 21
Sørå Fodboldgolf sæsonåbner med 30 % rabat på sæsonkort til både
børn og voksne. Det betyder børn kr. 87,50 og voksne kr. 175 -.
28 mar
17.00
Lyngså kirke. Gudstjeneste. Efterfølgende i kirkehuset påskefest med
stegt lam m.m. for kr. 20 – og fejringen af et jødisk påskemåltid.
29 mar
10.30
Albæk kirke. Gudstjeneste med fortællingen om Jesu lidelse og død.
Kirkesanger Dina Flyvbjerg Ledet synger solo.
31 mar
09.00
Lyngså kirke. Festgudstjeneste. Trompetist medvirker.
31 mar
10.30
Albæk kirke. Festgudstjeneste. Trompetist medvirker.
31 mar
13 – 16
Voerså Museum, Havnevej 1. Udstilling i påsken.
01 apr
01 apr
02 apr
03 apr

10.30
13 – 16
19 – 22
19.30

04 apr

19.00

06 apr

09.00

09 apr
28

19 – 22

Lyngså kirke. Gudstjeneste og musikalsk overraskelse.
Voerså Museum, Havnevej 1. Udstilling i påsken.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.
Lyngså kirkehus. Voerså IM/KFUM og KFUK. Bibeltime ved sognepræst
Helge Morre Pedersen. Gal. 3 v. 15 – 29.
???????Præstbro Kro???????
Menighedsrådet afholder fællesarrangement med Præstbro Juniorklub
og Præstbro Borgerforening.
Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså,
Lyngså og Præstbro.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.

11 apr
16 apr

14.30
19 – 22

17 apr

14 – 16

17 apr

19.30

21 apr
25 apr

10.30
14.30

27 apr
28 apr

14.00
10.00

01 maj

19.30

01 juni

09.00

Lyngså kirkehus. Højskolesang.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med
afslutning.
Hyggeklubben. Voerså IFs klubhus. Bankospil. Der spilles om egne
medbragte pakker + sponserede gaver.
Lyngså kirkehus. Voerså IM/KFUM og KFUK. Thomas Reinholt Rasmussen taler over emnet ”Grundtvig – hans historie og betydning.”
Lyngså kirke. Gudstjeneste. Herefter frokost i kirkehuset a kr. 20 -.
Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Mejeriejer N. H. Lindhardt,
Aabybro, fortæller med lune og humor om dansk mejeribrug.
Lyngså kirke. Koncert med Visens Venner.
Lyngså kirke. Konfirmation.

Lyngså kirkehus. Voerså IM/KFUM og KFUK. Bibeltime ved Svend
Hansen. Gal. 4 v. 1 – 15.
03 maj
18.30
Lyngså kirkehus. YA og menighedsrådet. Børnefest for børn fra 0 – 6.
klasse. Skuespiller Jens Jødal, Aarhus med teaterforestillingen
”Splejsen og Kæmpen”. Entré Kr. 20 -.
05 maj
10.00
Albæk kirke. Konfirmation.
09 maj
10.00
Præstbro Stadion. Friluftsgudstjeneste og grillfest.
09 maj
15.30
Gigantium i Aalborg. Kirkedage i Aalborg. Åbningsgudstjeneste for 5000
deltagere. Gratis bustransport. Opsamling: Se nærmere i Kirkebladet.
13 – 17 maj
Stensnæsskolen. Tværfaglig uge for alle klasser.
16 maj
14.30
Lyngså kirkehus. Højskolesang.
16 maj
?
Sørå Fodboldgolf. Opstart på 1. afdeling af ny dansk grand prix-serie.
20 maj
10.00
Voerså jollehavn. Friluftsgudstjeneste og kirkefrokost på havnen.
22 maj
?
Voerså Byudvikling: Kirsebærudvalget holder forårsmøde for alle
med kirsebærtræer og andre interesserede. Sted?
27 maj
19.00
Voerså Borgerforening. Torvet: Start på cykelture af ca. 20 km.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Der fortsættes hver mandag indtil midt i august.
29 maj
12 – 16
Hyggeklubben. Forårsfest i Voerså IFs klubhus. Disharmonisterne
fra Sæby underholder med blandet musik. Menuen er dansk bøf, is,
kaffe og kage.
29 maj
19.30
Lyngså kirkehus. Voerså IM/KFUM og KFUK. Salmer og sange ved
Ruth og Jørn Wolf, Hjallerup.
30 maj
14.30
Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Viggo Ernst Thomsen, Bangsbostrand kirke, fortæller om livets miks af vederfarelser og fravalg.
31 maj
7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Sidste skoledag for 9. klasse.
Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså,
Lyngså og Præstbro.
12 juni
19.30
Voerså IM/KFUM og KFUK. Kirketur. Mødested: Lyngså kirkes P – plads.
13 juni
?
Sogneudflugt til Hulsig og Skagen.
19 juni
18.30
YA: Havefest hos Ketty og Svend Kjær Pedersen.
27 juni
19.00
Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub øver på jollehavnen.
28 juni
7.50 – 11.20 Stensnæsskolen. Sidste skoledag inden sommerferien.
29 juni – 3 juli
Voerså KFUM og KFUK/YA. Sommerlejr på Rubjerg.
29

06 juli
?
29 juli – 3. august
29 juli
10 – 15
30 juli
10 – 15

Lyngså kirke. Start på pilgrimsvandring til Sæby kirke.
Voerså IF. Idrætsuge.
Voerså IF. Fodboldskole på stadion.
Voerså IF. Fodboldskole på stadion.

12 aug
24 aug

08.45
09.00

31 aug
31 aug

?
13.00

Stensnæsskolen. Første skoledag efter sommerferien.
Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså,
Lyngså og Præstbro.
Voerså IFs Venner. Cykelsponsorløb med start og mål ved krogrunden.
Voerså Byudvikling: Kirsebærudvalget afholder kirsebærrets dag på
den gamle krogrund.

26 sep

14.30

Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Tidligere sognepræst i Aså.
Peter Bandholm, fortæller med humor og glæde anekdoter fra sit liv.

05 okt

09.00

Knud Søhane spejderne. Avis- og reklameindsamling i Voerså,
Lyngså og Præstbro.
Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. Sundhed, kost og motion.
Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. Sundhed, kost og motion.
Stensnæsskolen. Efterårsferie.
Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Esther og Helge Morre Pedersen,
Albæk, fortæller om en rejse gennem de baltiske lande.

10 okt
11 okt
14 – 18 okt
31 okt
14.30

Disse 3 fotos er fra Sørå Fodboldgolf, der åbner
Skærtorsdag 28. marts 09.00.
Torsdag 16. maj åbner en ny dansk grand prix-serie på
banen i Sørå. En turnering der kører i forbindelse med
EM i fodboldgolf der finder sted i dagene 18. og 19.
maj hos Nordjysk Fodbold Golf i Nørhalne.
Grand prixet er en opfordring fra EM-arrangørerne og
må betragtes som et kvalitetsstempel af banen i Sørå.
Fotos: Mogens Brag
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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:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:

Fødselsdage 80 – 85 – 90 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 +
Bryllup, sølvbryllup, og opad
Konfirmation i Lyngså og Albæk kirker
Begravelser
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 og kigge lidt
på tingene.
OBS: Når de to flag er ude, er der ekstra åbent på museet.
Kontakt: Doris Nielsen 98 46 01 41

Voerså Whistklub
Hver mandag 19.00 præmiewhist i vintersæsonen i Voerså IFs klubhus.
Mød op og vær med i 2 x 20 spil hver mandag. Der er plads til alle, både øvede, mindre øvede og
begyndere. Kr. 40 – inkl. kaffe og kage pr. aften. Årskontingentet er kr. 10 -.

DDS Knud Søhane-spejderne
Kunne du tænke dig en masse kammerater i alle aldre?
Kunne du tænke dig at komme på lejrture med gode oplevelser?
Kunne du tænke dig at komme ud i naturen og lave bål?
Du kan blive spejder fra du er 6 år gammel og husk – du er aldrig for gammel til at blive spejder.
Hvis du er interesseret i at blive spejder, eller bare se hvad vi laver, så kom og mød os ved
spejderhuset på Østkystvejen 306 i Voerså.
De første 3 – 4 gange er gratis. Her kan du snuse lidt til spejderlivet, inden du bestemmer dig.
Kig ind på >www.knudsoehane.gruppe.dds.dk< hvornår der er spejdermøder og aktiviteter.
Ud over hjemmesiden har Knud Søhane også en gruppe på Face Book. DDS Knud Søhane.

Knud Søhane – Voerså. Bliv spejderleder/hjælper
Vi søger ledere og assistenter, som vil være med til at give vores ca. 40 spejdere nogle endnu bedre
oplevelser og udfordringer samt indholdsrige dage i samarbejde med den øvrige ledergruppe.
Vi forventer af dig, at du er åben, ærlig og samarbejdsvillig, og at du har lyst til at have med børn og
spejderarbejde at gøre på frivillig basis.
Du skal have lyst til at være i naturen og være forbillede for børnene.
Vi kan tilbyde dig nogle udfordrende og udviklende timer i et uformelt og uhøjtideligt miljø, hvor vi er åbne
for nye idéer, og hvor du selv er med til at forme rammerne.
Vi holder spejdermøde iht. kalender og ledermøde hver anden måned. Du skal også påregne lejlighedsvise
ture og lejre.
Henvendelse kan ske til >birte.fuentes@mail.com< eller telefon 26 11 07 52.
OBS. Der hentes børneattest på nye ledere og assistenter. Med venlig hilsen – Birgitte Jensen.

Albæk- Lyngså sogn
Følg med i hvad der sker i dit kirkesogn. Gå ind på hjemmesiden
>www.albaek.sogn.dk<
Her kan ses alt, hvad der sker i sognet samt et større fotomateriale af
bryllupper, konfirmationer, barnedåb, sognedage, udflugter m.m.
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>

IMU – Indre Missions Ungdom
Afholder mødeaften i Albæk kirkehus hver mandag 19.30 – 22.00.
Er du interesseret i at være med, så kontakt Carina Olsen på 28 71 49 69.

Sørå Fodboldgolf
Agerstedvej 5, 9340 Aså. Banen er åben alle dage fra 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<
Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Voerså 98 46 07 22.

Michael

Susan

På Voerså Bladet og Aktivitetskalenderens vegne.

TAK FOR STØTTEN
Tak for hjælpen med at trykke bladet. Det er en stor hjælp for
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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