
VOERSÅ  BLADET 

8. ÅRGANG   NR. 1      MARTS 2014 

VALG TIL DISTRIKTSUDVALGET     Onsdag 27. 

november var der valg til Distriktsudvalget på Voerså 
Museum. Hver landsby har sin repræsentant, og for Voersås 
vedkommende er det Mogens Berg Jensen. For 8 år siden 
blev han valgt som den første repræsentant for området i 
Voerså IFs klubhus, hvor der deltog et sted mellem 40 og 50 
borgere. For 4 år siden blev han genvalgt på Stensnæsskolen, 
og det samme gentog sig 27. november 2013, hvor han igen 
blev valgt for en ny 4 årig periode. 
Generelt for de små landsbyer, ved de to sidste valg er, der 
kun møder ganske få vælgere op for at afgive deres stemme. 
 
             Mogens Berg Jensen 
 

Redaktion: Frilev Emil Pedersen, Svanevej 20, Voerså, 9300 Sæby. 
Telefon: 98 46 02 06   Mobil: 61 78 54 06    E – mail:   fepavis@voersaanet.dk    
Tekst: Frilev Emil Pedersen  

Fotos: Frilev Emil Pedersen + flere. 
 
Udgiver. Voerså Borgerforening 
 Formand. Rigmor Sørensen, Østkystvejen 311, Voerså, 9300 Sæby. 
Telefon: 98 46 07 07   Mobil: 61 70 72 07    E – mail:   rds@mail.dk 
 Antal: 475 eksemplarer. 
 
Sponsor: Dronninglund Sparekasse, Østkystvejen 345, Voerså, 9300 Sæby. 
Telefon: 98 46 07 22                E – mail:   voersaa@dronspar.dk 
Næste:      Voerså Bladet udkommer igen 1. juli 2014. 
Deadline: Fredag 14. juni 2014.                        
                               1

        

mailto:rds@mail.dk
mailto:voersaa@dronspar.dk


RESPONS FRA HOLLAND     Det er ikke bare i vores 

egen lille verden, Voerså Bladet bliver læst. Også ude i 
den vide verden, følges der ivrigt med i, hvad der sker i 
vores område. Her kan vi eksempelvis nævne Grønland, 
Australien, Holland, Nigeria og Argentina. De 5 steder 
vides med sikkerhed, og efter Voerså Bladets november- 
udgave 2013 var udkommet, kom der respons fra Hol- 
land. Det var en herre ved navn Franz de Jonge fra 
Rotterdam, der meldte sig på banen. Han henviste til side 
24, hvor et postkort fra fiskerihavnen nederst på siden 
skønsmæssigt er dateret til 1960 – 65. Det er en fejl 
mener Franz de Jonge. Kortet må være fra 1955, for foran 
fiskekutteren FN 148, der på det tidspunkt tilhørte 
Bernhard Pedersen, ligger en lille robåd med 2 drenge i. 
Drengene er de to brødre Franz og Jan de Jonge. Robåden 
var grønlig og tilhørte drengenes mormor og morfar, Kristine og Jørgen Lund, der boede i det lille 
stråtækte hus, der i dag har adressen Havnevej 23. 
Nu er lyset gået op, for en del af den ældre befolkning, men hvem er han så Franz de Jonge? 
Franz er født i det lille stråtækte hus 24. april 1950, og broren Jan er født i København 15. septem- 
ber 1948. Familien flyttede til Holland i 1956, og Franz har aldrig gået i dansk skole. Det har Jan. 
Han gik på Albæk Centralskole (nuværende Stensnæsskolen) i 1½ år, + den gamle røde skole, som 
stadig blev brugt på det tidspunkt, hvor hans mor, Ellen de Jonge, også underviste. Ellen var datter 
af Kristine og Jørgen Lund og blev gift med hollænderen Jan de Jonge, der som kaptajn omkom på 
et tankskib i en havn i England ikke så langt fra storbyen Manchester. 
Selv om han aldrig har gået i dansk skole, men taler dansk, så er det ingen hindring for ikke at 
kunne skrive sproget. Her kommer et uddrag af hvad Franz skriver, og så skal man lige huske på, at 
han skriver på en pc-er uden bogstaverne æ, ø og å, som ikke findes i det hollandske alfabet. 
 
Jan var fodt 15 september 1948 i Kobenhavn, og han var i skole i Voersa for halvandet ar, fordi jeg 
var fodt i Voersa i 1950, taenker jeg at min mormor og morfar er flotted til Voersaa ind i mellem 

den tid. Min mor havde til den tid ingen egen boglig, hun 
boede hos min mormor, elleros var hun med min far pa 
skibet. Det er rigtigt, at hun underviste pa den rode skole, 
men jeg kan ikke huske, hvor laenge det var, eller hvad 
arstal de var, jeg tror, det var fordi, en af de undervisene 
var syg, hun faldt in. 
Min morfar var baeger og havde en forretning i 
Kobenhavn, han var fodt i 1888, sa han var 61 eller 62 ar, 
da de flottede til Voersaa, men jeg mener, jeg har hort 
noget om, at min mormor forst flottede til Voesaa, og at 
min morfar kom lidt senere. Huset var eget af min 
mormors foraeldre, sa jeg taenker, at de dodede omtraent 

den tid, men det ved jeg ikke helt sikkert. 
Det stemmer, at min far hed Jan de Jonge og omkom i England, det var den 4ne august 1962 i 
Manchester pa et hollandsk tankskip, der hed Mare-Novum. Han var nede i en tank for inspection, 
efter den var renset. Det var det forste tankskip, han var kaptain pa, efter han hafde sejlet mange 
ar pa vragtskibe, skriver Franz de Jonge. 
Øverst er det Franz og Ria på mc-ferie i Danmark 1970. Nederst Ria og Franz + 1 barnebarn 2013. 
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CIRKUS FJOLLE KOM TIL VOERSÅ      

Hej mormor, hej bedstefar og adskillige 
flere gange hej blev der råbt ud til 
publikum, da de godt 40 børn fra 
børnehaven i Voerså gjorde deres entre 
i Stensnæsskolens gymnastiksal i 
Voerså, hvor der ventede omkring 200 
forældre, bedsteforældre, større og 
mindre søskende samt andre 

pårørende. 
Børnehavebørnene var blevet ansat i Cirkus 
Fjolle for en eftermiddag, og de gik op i det 
med liv og sjæl sammen med deres 
pædagoger, der havde noget af en travl 
eftermiddag, og selvfølgelig klappede 
tilskuerne rigtig flittigt. 

Børnehavens daglige pædagogiske leder, Mette 
Krarup, fortæller, at børnene har arbejdet med 
emnet ”Cirkus” i både oktober og november. Der 
er blevet læst bøger om cirkus, og processen var     

prioriteret til, at der skulle være god tid til 
fordybelse i emnet, og hvor der er blevet arbejdet med børnenes 
kreativitet. Børnene har derfor selv bestemt navnet på deres 
forestilling, der blev til Cirkus Fjolle. De har selv bestemt, hvad de 
ville være, og har selv udformet de fleste af numrene og deres 
udklædning. Det har været rigtig sjovt og en spændende proces, 
hvor der er kommet mange gode idéer frem, og gymnastiksalen er 
den sidste tid 
blevet brugt rigtig 
flittigt, så børnene 
har kunnet øve sig, 
slutter Mette 
Krarup. 
En stor oplevelse 
fik både de 

optrædende og publikum. I Cirkus Fjolle var der 
hele to cirkusdirektører, cowboys og deres 
dinosaurer, cirkusprinsen og hans cirkusprinsesser, linedansere, stærke mænd, vilde dyr og 
selvfølgelig en hel del klovne. 
Mange af numrene var ledsaget af musik, men finalen klarede børnene selv med en sang, og den 
gik på Kim Larsens nummer ”Om lidt”, hvor fortsættelsen lyder; bli´r her stille. 
Efter forestillingen blev der god tid til en snak over en kop kaffe med kage og saftevand, som 
forældrerådet havde sørget for. 
            3 



LILLE OVERSKUD I VARMEVÆRKET      

Det var ikke det lille overskud på kr. 25.109 –, 
der glædede de 22 fremmødte mest, da Voerså 
Varmeværk afholdt generalforsamling onsdag 
20. november i Voerså IFs klubhus. Det var 
derimod, at værket nu var blevet gældfrit, og 
alle lån og afdrag var betalt. 
Formand Johan Berg Jensen aflagde beretning 
og fortalte, at det havde været et stille år, hvor 
der ikke havde været de store driftsforstyrrel- 
ser. En telemast var nu sat op, og et hegn rundt 
om pladsen har måttet vente i et par år, men var nu også sat op.  Igennem længere tid havde der 
stået vand på pladsen omkring varmeværket, men nu var kloakkerne blevet renoveret, og det 

havde afhjulpet problemet. 
Året var det første år, på det 
frie gasmarked, og prisen lå 
på et nogenlunde normalt 
leje på kr. 2,61 pr. kubikmeter 
gas. Værkets bestyrelse 
havde håbet på at kunne 
sætte prisen på varme ned, 
men hele to afgifter på 
gassen havde ”slugt” denne 
ventede besparelse, så det 
blev der ikke noget af, i 
denne omgang. 
Revisor Erik Mogensbæk fra 
firmaet Honum og Dyg A/S 
gennemgik regnskabet, der 

viste et overskud på kr. 25. 109 -. Aktiverne var kr. 2.497.978 -, og egenkapitalen var i alt kr. 
1.599.086 -. 
Bestyrelsesmedlemmerne Jørn Christiansen, Brian Mølgård og Jeppe Jacobsen blev genvalgt. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer er Johan Berg Jensen og Paw Frost.  
Suppleanterne Kasper Nielsen og Folmer Hansen blev også genvalgt.  
De 22 fremmødte blev trakteret med øl og vand, kaffe samt franskbrød med rullepølse og ost. 
Øverst varmeværkets store motor og på det nederste foto, er bestyrelsen fotograferet 
umiddelbart efter generalforsamlingen. Fra venstre Johan Berg Jensen, Brian Mølgård, Paw Frost, 
varmemester Kaj ”Ågård” Jensen, Jørn Christiansen og Jeppe Jacobsen. 
 

GODT KOMMUNALVALG     Varmeværkets generalforsamling fandt sted dagen efter kommu- 

nalvalget 19. november 2013. Her blev der diskuteret lidt frem og tilbage, blandt de fremmødte, 
om det overståede valg. Intet var helt på plads, og de personlige stemmer var dårligt nok talt op.  
Aftenens ordstyrer på varmeværkets generalforsamling var tidligere borgmester i Sæby Kommune 
Folmer Hansen (V). Folmer er en ”gammel ræv” i politik, og kunne sagtens se det var helt 
fantastisk, at vores lille område havde fået hele to byrådsmedlemmer, Mogens Brag og Mette 
Hardam – begge Venstre, blev valgt til det nye byråd. En tredje fra området, Karl Henrik Hansen 
(A), stillede også op, men kom desværre til at mangle lige omkring 50 stemmer for at blive valgt. 
Læs på side 5 hvad de 3 kandidater skrev på Facebook dagen efter valget. 
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KOMMUNALVALG     Dagen efter valget skrev de tre opstillede fra området, Mette Hardam og 

Mogens Brag, begge Venstre, og Karl Henrik Hansen, Socialdemokratiet, på Facebook.  

Mette Hardam (V) 

Jeg er med på holdet med 364 personlige stemmer.  
1000 tak til alle jer der har vist mig tillid med jeres kryds -  
tak for den store opbakning fra alle jer i valgkampen - det bliver enormt 
spændende og lærerigt - jeg lover at gøre mit bedste. .! 
God dag  

 

Mogens Brag (V) 

Frederikshavn kommune skal have ny borgmester. Tillykke til Birgit Hansen 
med et meget flot valg. I Venstre har vi fortsat 10 mandater. Personligt blev 
jeg genvalgt med 528 stemmer - det er jeg rigtig taknemmelig for. Tak for 
tilliden - skal gøre mit bedste. 

 

Karl Henrik Hansen (A) 

Så blev stemmerne talt, og Gud jøsses der mangler mange for mit 
vedkommende, (ca. 50, K.H.H. fik 94 personlige stemmer. Red.) men alt i alt et 
udmærket valg for mig. Vil med glæde se frem til hvordan konstitueringen 
bliver. Håber den bliver bred og stærk de næste 4 år. 
1000 tak til dem der troede på mig, og husk; i er aldrig glemt. 
 

NY BORGMESTER     For lige at runde det hele af 

bringer vi også hvad Frederikshavns Kommunes nye 
borgmester, Birgit Hansen, skrev på Facebook. 
Kære alle! Tusind tak for jeres hilsner og opbakning! 
Jeg svarer alle personligt, men lige nu er der lidt pres på.  
Tak for valget og støtten! 
Jeg går ydmygt og arbejdsomt til opgaven sammen med 
de øvrige 30 byrådsmedlemmer. 
Samarbejde er vejen! 
Jeg snupper lige en time på øjet efter 24 timer på benene. 
God dag. 

Birgit Hansen havde et kanonvalg med hele 5753 
personlige stemmer, mens den afgående borgmester Lars 
Møller (V) fik 2946 personlige stemmer. Lars Møller fik 

posten som kommunens nye viceborgmester i stedet      BIRGIT HANSEN 

for Peter Nielsen (C). 
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VOERSÅ FISKERLEJE      Det var 

ikke de helt vilde projekter, der har 
været udført, i det forløbne år, sagde 
formand Mogens Berg Jensen i sin 
beretning, da Voerså Fiskerleje 
afholdt generalforsamling i havnens 
klubhus onsdag 20. november med 
17 fremmødte ud af 120 medlemmer. 
Dog var der monteret en hel del elstik 
til autocampere på parkeringspladsen 
og en tømmeanordning til spilde- 
vand. Havnens nye redskabsrum er 
taget i brug, og af nye projekter skal der monteres flere og nye landgangsbroer med elektrisk lys. 

Både på den nye og gamle havn, er der udført 
projekter af Frederikshavn Kommune ved hjælp af 
personer, der var i arbejdsprøvning. Her havde 
havnens bestyrelse udført en ønskeliste til 
kommunen, og på både ny og gammel havn var 
der blevet malet klub- og fiskehuse, mod at 
Voerså Fiskerleje betalte materialerne, og det 
syntes formanden så rigtig godt ud. 
Regnskabet viste et underskud på kr. 35.000 -, 
som det også var budgetteret til. 
I 2014 er der budgetteret med et underskud på 

kr. 79.000 –, som følge af stigende gebyrer til Frederikshavn Kommune. I 2014 skal der betales 
gebyrer til kommunen på kr. 258.000 -. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Inger Lene Harboe og Benno Christensen i stedet for Henning Brønnum 
og Arne Lemming, der begge ikke ønskede genvalg. Morten Nielsen blev genvalgt. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er Mogens Berg Jensen, Ejvind Pedersen, Bjarne Mechlenburg og John 
Vognsen. Suppleanter er Jørgen Nielsen og Gynther Mølgård. 
 

JAVEL SÅ     Denne her er hentet på Facebook. Det kan absolut ikke anbefales at bruge, da der 

sikkert efterfølgende kommer et efterspil, som nok ikke er nogen spøg. 
HVORDAN MAN FÅR POLITIET TIL AT KOMME, NÅR MAN HAR BRUG FOR DEM...................? 
Preben fra Rødovrevej var ved at gå i seng, da hans søde kone Kristina fortalte, at han havde glemt 
at slukke lyset i skuret i haven, som hun kunne se fra vinduet. Preben åbnede terrassedøren i 
stuen for at gå ud til skuret og slukke lyset, men her så han, at der var et par unge fyre, der var i 
gang med at stjæle diverse ting derinde. Han ringede til politiet, som spurgte, om de er kommet 
ind i huset? Nej, svarede han. Politiet sagde så, at alle deres politibiler var optaget og rådede ham 
til at låse alle dørene, så skulle de sende en bil, når der blev en ledig. Preben sagde. – Okay, og 
lagde røret på - og så talte han til 30. 
Så ringede han til politiet igen. - Hej det var mig der ringede lige før, fordi der var nogen inde i 
haven for at stjæle i skuret. Nu behøver i ikke komme, for jeg har skudt dem, hvorefter han afbrød 
samtalen. Inden for få minutter kom der 6 politibiler, 1 AKS team, 1 helikopter, 1 brandbil og 2 
ambulancer til Rødovrevej. De pågreb indbrudstyvene på fersk gerning. En af betjentene sagde til 
Preben. – Jeg synes, du sagde, du havde skudt dem!  
Hertil svarede Preben. – Jeg synes i sagde, i ikke havde nogle ledige politibiler. 
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GRAN OG JULELYS I SFO     - I den sidste tid har 

børnene her i SFO-en rigtig glædet sig. De har haft 
rigtig travlt med at lave julegaver til både forældre, 
bedsteforældre, søskende og andre pårørende. De 
er gået op i det med liv og sjæl, og netop i dag hvor 
forældre, bedsteforældre og søskende er på besøg, 

har de haft travlt 
med at bage. Der 
har den sidste tid 
været en liflig duft 
af julebag i nogle af 
lokalerne, fortæller 
pædagog Dorthe Linde Jørgensen. 
Det er skolefritidsordningen i Voerså, der torsdag 28. november 
har besøg af pårø- 
rende til børnene. I 
et lokale er der 
gang i fremstilling 

af julepynt. Her har Sofie på 7 år besøg af mormor 
Karen Kristensen og mor Anette Maigård Kristen- 
sen. Sofie fortæller, hun er i gang med at klippe 
guirlander til juletræet hjemme i stuen, og hun 
allerede har lavet en hvid rose med grønne blade 
og et blåt hjerte med grøn hank. 

I et andet lokale 
dufter det af 
nyplukket gran. Her 
bygges der dekora- 
tioner op i ler med 
kalenderlys, kogler, 
mos, gran, sløjfer 
og anden julepynt. 
Det er helt tydeligt,  
børnene går op i 

det med liv og sjæl, men de voksne holder sig bestemt heller ikke tilbage og yder helt bevidst 
deres bedste bidrag for børn og børnebørn. 
Hele seancen varede omkring to timer, og det er længe uden pauser, så de voksne skiftedes til at 
mødes i hyggekrogen, hvor der serveredes kaffe med børnenes hyggelige julehjemmebag. 
 

JUL PÅ MUSEET     Tirsdag 3. december afholdt 

Lokalhistorisk Forening juleafslutning med 
pakkespil, æbleskiver med jordbærmarmelade 
samt risalamande, varm kirsebærsovs og 
kirsebærvin og hele 3 mandelgaver. Sofie Knøsen 
sørgede for æbleskiverne var varme, og Keatty 
Sørensen havde lavet risalamanden. 
En rigtig hyggelig og festlig aften med masser af julehygge.  
Foto: Thorkild Søndergård.             7 



JUL I VOERSÅ 1. DECEMBER      Straks han viste sig i hallen, den rare 

gamle julemand, stormede de omkring 100 børn hen til døren, hvor han 
kom ind, og han gik med det samme i gang med at dele poser ud til 
børnene sammen med hjælpenissen Laura. 

Forud for dagens og børnenes 
højdepunkt startede et ridende optog 
gennem byen, alt imens andre foretrak 
at synge og gå om juletræet på torvet 
til sang af Ketty Kjær og 
harmonikamusik ved Kurt Jensen. 
I hallen var der sanglege og sang ved 
Maria Sørensen og igen harmonikamusik ved Kurt Jensen. 

I boderne var der vældig købeaktivitet og rimelig god omsætning. En bod blev 
passet af 2 drenge, Mathias Nybro fra Voerså og Nicklas Mortensen fra Præstbro. 
De spiller begge på Voerså IFs U 15 drengehold i fodbold og solgte hjemmebagte 
småkager. Hele drengeholdet samt de to trænere, 
Allan Eckhardt og Ole Kristensen, skal sammen 
med forældre i bus til Ungarn sommeren 2014. 

Småkagerne havde holdet bagt en torsdag aften før 1. december i 
skolekøkkenet med salg for øje sammen med trænere holdledere 
og en del forældre. Nogle af forældrene havde lavet en del dej, og 
salget lå iflg. Ole Kristensen lige omkring kr. 2.000 -, som går til 

drengenes Ungarnstur. Nogle 
piger fra klubben hjalp også 
drengene med at sælge 

skrabelodder til fordel for Børnehjælpsdagen, hvor Voerså IF får et beløb for hvert skrabelod, der 
bliver solgt, som også gik i drengenes kasse. 
Voerså IFs Venner sponserer et anseligt beløb til Ungarnsturen, og her har man også bemærket, 
drengene ikke bare kræver, men gør noget selv for at det hele skal blive vellykket. I sommeren 
2013 deltog en del af drengene i Voerså IFs Venners sponsorcykelløb, og ad den vej blev også en 
del kroner kørt i kassen.  

I en anden afdeling af hallen tegnede børnene tegninger og 
sendte ønskesedler til julemanden, mens andre byggede 
dekorationer op med kalenderlys.   
Voerså Borgerforening udtrak 2 x and og rødvin på 
medlemskort, der var be- 
talt inden 1. december. Her 
blev vinderne Åse og Claus 
Søeby samt Søren Olesen. 
Omkring 200 mennesker 
havde en dejlig aktiv 

søndag eftermiddag i hallen, hvor arrangørerne var Voerså 
Borgerforening, Voerså IF og YA fra Indre Mission. 
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NY WHISTKONGE     Voerså Whistklub 

indførte for et par år siden en titel som 
whistkonge. Whistkongen skulle kåres hvert år 
til klubbens julefrokost, og igen når sommerti- 
den indfinder sig. Kongen er den, som opnår 
flest point i løbet af en halvsæson. Foreløbig 
har Bent Hågen Jensen, Gynther Mølgård og 
Godtfred Andersen prøvet det – ja sidstnævnte 
endda hele to gange. Men ved julefrokosten 
16. december 2013 måtte Godtfred Andersen 
vige pladsen for en ny konge, og det var hans 
nabo og gode ven i Sæby, Jens Jensen. De to 
kører fast sammen og møder op så godt som 
hver eneste mandag. 
Tillykke til Jens Jensen med titlen.  
Allerede mandag 6. januar 2014, da whistklubben startede op igen efter nytår, gik jagten ind på Jens Jensen 
for at vælte ham af pinden. Hvis det er muligt, vil der igen være en ny whistkonge sommeren over. 
Jens Jensen ses på billedet til højre i midten med briller og sort trøje.  
 

BELLA HJEMME IGEN     Nytårsaften blev en noget bevæget 

aften for Jan Nymark fra Karup. Han fejrede nytårsaften i Voerså 
sammen med sin gode veninde Tinna Knøsen og havde taget sin 
jagthund Bella med, der er en korthåret hønsehund, for at den ikke 
skulle være alene hjemme. 

Nytårsskyderiet var i fuld gang, og 
omkring kl. 22.00 skete ”katastrofen”. 
Bella blev så forskrækket over noget 
nærgående nytårsskyderi, at den stak af 
i fuld firspring. 
Nu var gode råd dyre for Jan Nymark, for hunden var ikke helt på hjemmebane, 
og det var en noget trist Jan Nymark, der gik i seng hen på natten, uden at hans 
elskede Bella var kommet igen. Han sov næsten ikke, og den næste dag gik 
udelukkende med at lede efter Bella overalt i Voerså og omegn, men langt ud på 
aftenen var der ikke noget, der tydede på, Bella var i området. 
Tinna satte en efterlysning i gang på >saebyavis.dk<, Facebook og på Voerså bys 
TV – infokanal. 
Torsdag formiddag var der bingo. Jan Nymarks gode ven, Jan Nielsen, ringede til 

Voerså Bladet og fortalte, nu var Bella fundet. Nogle flinke mennesker havde ringet og fortalt, hunden løb 
rundt ved hegnet tæt på Voergård Slot. Kl. 10.00 torsdag 2. januar var Bella vel hjemme igen i god behold. 
Selvfølgelig var der stor gensynsglæde mellem Bella og Jan Nymark.  
  

YA     Står for ”Yngste afdeling” (før Voerså missionshus – nu 

Lyngså kirkehus) 
”Med vemod fortæller jeg dig, at du må slette YA af din oversigt. 
Der er kun 2 børn tilbage, så vi må finde ud af, hvad vi så gør.” 
Disse 1½ linjer skrev Ketty Kjær Pedersen, samtidig med at hun 
sendte diverse aktiviteter til Aktivitetskalenderen, som findes bag i 
bladet. Vi føler med Ketty, da det er hendes livsværk, der pt. ikke rigtig fungerer. I 1971, da hun 
startede som lærer på Stensnæsskolen, var noget af det første hun tog fat på i fritiden, at starte YA 
op i Voerså missionshus. 
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GAMLE POSTKORT FORTÆLLER LOKALHISTORIE      I øjeblikket er der en større samling 

ældre postkort udstillet på Voerså Museum. Postkortene er alle fra Voerså og nærmeste omegn. 
Det ældste er fra 1894, og det yngste fra omkring 1960. 

Det har altid været sådan, hvis man købte et postkort i en 
eller anden by, som man besøgte og sendte det hjem til 
familie og venner, så forlader det denne by for måske aldrig 
at vende 
tilbage!  
I dag hvor folk 
bruger e-mail, 
facebook, sms, 

telefon, biler og andre hurtige midler til at komme i 
kontakt med hinanden, så er der ikke længere behov 
for at skrive postkort, der jo også tog længere tid. 
De gamle postkort fra Voerså og omegn har været 
strøet ud over hele landet, og i nogle år har et par ivrige samlere forsøgt at hente nogle af dem 

hjem igen ved opkøb på 
internettet. Det er disse 
gamle kort, der i øjeblikket er 
udstillet på museet – og som 
fortæller en hel masse 
lokalhistorie. 
Lokalhistorisk Forening 
mødes hver tirsdag på Voerså 
Museum, Havnevej 1 fra 19 – 
22. I denne periode kan 
udstillingen beses. Er der 
brug for ekstra åbningstid, 
kan det arrangeres ved 
henvendelse til Lokalhistorisk 
Forenings formand, Doris 

Nielsen, på telefon 98 46 01 41.  
Her på siden viser vi 4 af de gamle postkort, som for tiden er udstillet på museet. Øverst er det FDF 
Møllegården omkring 1920. I midten Voerså Kro med den gamle stråtækkede staldfløj, der blev 
raget ned et par år før, hotelfløjen blev bygget til samme sted i 1920. Hvor åen fører ind i skoven, 
ses den daværende Ålegård, som tilhørte Voerså Kro, Søndergård og Voersågård. Som nr. 3 er det 
købmandsforretningen på hjørnet af Østkystvejen og Klydevej i 1925 (Risagers butik). Udenfor 
holder en bil, som tilhører greven fra godset Tveden. På det hvide hus til venstre, stikker der et 

hvidt skilt ud til højre. Herpå står der Apotek. Læg 
mærke til der er kun nogle knoldede og furede 
grusveje. Den første asfalterede vej, der kom til 
byen, blev anlagt 1930 og gik fra Østkystvejen 330 
(skomagerens hus) og ned til broen over Voer å.  
Det sidste kort er firdelt. Det er skrevet i 1905 og 
sendt til København med teksten. 
Mange hilsener sendes til dig og din mand fra dette 
henrivende sted. 
  Dagmar  
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GÆSTGIVERGÅRDEN ENGHOLM      Restauranten lå på adressen Engvej 50 i Lyngså lige midt 

i et naturområde med masser af sommerhuse og ganske få hundrede meter fra fuglereservatet, 
der rager ud til Stensnæs. 

Engholm opstår igen, men ikke i 
de samme gamle rammer. 
Siden den påsatte brand i den 157 
år gamle Gæstgivergård Engholm, 
hvor privatbolig, køkken og 
selskabslokaler udbrændte, har 
resten stået øde hen. 
Nu er en tilstødende grund blevet 
opkøbt, og man er i gang med at 
opføre to store sommerhuse til 
 2 x 12 personer. 
Resterne af den gamle 
gæstgivergård vil blive revet helt 
ned, da bygningerne efter 

branden den 1. oktober 2012 er ubrugelige. Der vil i stedet blive opført en restaurant med plads til 
ca. 60 personer, men uden privatbeboelse. 
Susanne Kane, der ejer Engholm, fortæller:  
- Jeg havde stadig svært ved at komme i den 
bygning, der var tilbage, der lugtede af røg og 
minderne væltede frem. Jeg har til trods for, at 
jeg er sygeplejerske, haft det meget svært efter 
branden, jeg har mistet hele mit hjem plus min 
dejlige gæstgivergård. Det har taget lang tid at 
komme over, men nu skal vi se fremad, og i 
gang igen. 
- Vi havde håbet på at være klar til den 1. maj, 
men det når vi ikke. Nu ser vi frem til at være klar i uge 28, men det betyder endnu et problem, da 

jeg har booket en fest den 11. maj, det kan jeg desværre ikke klare. 
Når hele projektet står klart, vil der være mulighed for at holde fest i 
restauranten og evt. overnatte i de to 
store sommerhuse, som også kan lejes 
direkte gennem Novosol. 
Så vi håber snart, at kunne være med 
til at lave en uforglemmelig aften for 
folk, som vælger at holde deres fest 
hos os, slutter Susanne Kane. 
For hele området var det noget af en 
katastrofe, da Engholm nedbrændte. 
Restauranten blev brugt til alle mulige 

slags fester for hele områdets beboere. Også andre udefra 
bookede gerne ind. Alle vidste, der var garanti for god betjening 
af høflig og nobelt personale samt rigtig god mad – og det hele 
til absolut favorable priser. 
Lidt nostalgi skal der også til, så vi placerer nogle fotos fra Gæstgivergården Engholm på siden.  
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INDEFODBOLD     Den traditionsrige herrese- 

nior-indefodboldturnering, Lyngså-turneringen, 
blev i weekenden 11. og 12. januar afviklet i 
Voersåhallen. 32 hold fordelt på 12 klubber i 
Østvendsyssel deltog i A, B og C klassen samt en 
Old Boys klasse. 

Vinder af senior A 
blev Voerså IF. 
Sæby blev nr. 2, 
mens Syvsten 2 og 
3 må en tur ned i 
senior B. 
I senior B vandt 

Sæby 5 – 2 over Bangsbo i finalen. Begge hold rykker op i 
senior A, mens Voerså og Lyngså må en tur ned i senior C. 
I senior C vandt Flauenskjold 7 – 1 over Dybvad i finalen. Begge 
hold rykker op i senior B. 
I Old Boys rækken tog Lyngså Boldklub selv pokalen efter at 
have slået Sæby 8 – 3 i finalen. 
Lyngså-turneringen er landets ældste indefodboldturnering 
med op- og nedrykning i forskellige klasser. Turneringen 
startede helt tilbage i 1968, hvor der blev lagt ud i den gamle 
idrætshal ved stadion i Frederikshavn. Efter nogle år blev 
turneringen flyttet til Syvstenhallen, og er nu flyttet for første 
gang til Voersåhallen. 
På det øverste foto er det Annette Olsen fra Lyngså Boldklub, der overrækker pokalen til Voerså 
IFs anfører Carsten Gade. De øvrige spillere er fra venstre Kasper Kristensen, Lars Berg Jensen, 
Mads Boch Pedersen, Janus Friis og Allan Olsen. 
I midten en situation fra en af søndagens kampe og på nederste foto er det Lyngså Old Boys, der 
var beskeden nok til selv at vinde pokalen. Fra venstre Kasper Kristensen, Carsten Vejrum, Kenneth 
Vejrum, Casper Schrøder og Dan Olesen. 
Foto af Lyngså Oldboys: Elly Olsen.  

DM GLIPPEDE FOR VOERSÅSPILLERE     Et indendørs fodboldhold fra Voerså har i 4 forsøg 

vundet 3 danske mesterskaber i supportfodbold. Jagten på det fjerde mesterskab i Vejle lørdag 8. 
februar gik nu ind. Mads Bock, som var en af spillerne, skriver. 
Ved DM i indefodbold tabte vi desværre kvartfinalen til AGF…ØVBØW. 

Ved det Nordjyske stævne i Ålborg i januar, som blev 
afholdt af AAB Supportklub, blev vi samlet vinder og 
Nordjyske Mestre. 
 I finalen blev et hold fra AABs fanklub i København 
besejret. 
Til begge stævner bestod holdet af spillerne Kasper 
Møller Kristensen, Lars Berg Jensen, Allan Olsen, Mads 
Bock Pedersen, Jakob ”Jæger” Christensen, Mark Mol -
bjerg og Simon Mejlvang. 
Holdleder var Allan Berg Andreasen. 

Tillykke med det Nordjyske Mesterskab.         Foto. Lotte Hansen. 
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TØMRERE PÅ ROTUR     For 2 år siden 

havde Brian Mølgård, der ejer firmaet Voerså 
Tømrer- service, inviteret sit personale på en 
rotur på Limfjorden. 
Tidligere skoleleder i Voerså, Peter Laubek, 
som nu er nu bosat i Aalborg nær havnen, 
blev kontaktet og alle tog glade af sted til 
Aalborg. Der var bare lige det ved det, at der 
netop denne dag øsregnede det hele dagen, 
så det blev kun til roning i et lille bassin og en 
konditur i et fitnesscenter. Brian Mølgård 
lovede personalet, at det skulle de nok gøre om en dag, når vejret var bedre, og Brian holdt sit ord. 
Midt i juli måned 2013, et par dage før firmaet holdt sommerferie, blev der så arrangeret en tur til 
Aalborg i blændende solskin og dejligt vejr. Personalet og Brian havde glædet sig rigtigt til turen, 
og Peter Laubek glædede sig over, der kom besøg fra Voerså. Nu fik alle lysten styret, og kræfterne 
blev brugt på Limfjorden. Peter Laubek havde sørget for 2 kaproningsbåde, hvor der kunne være 5 
personer i hver. Ved hjælp af nogle af Peter Laubeks venner, kunne det lille firma fra Voerså nu 
bemande de 2 både fuldt ud. Brian fortæller, at det slet ikke er så nemt, som man skulle tro. Selv 
om alle kunne ro – man er vel født ved Voer å og Kattegat – så er det ikke det samme i en 
kaproningsbåd, hvor det hele drejer sig om teamwork, og alle tænker ens samtidig.   

På et tidspunkt begyndte Jens ”Rusgård” 
Sørensen, der er svend i firmaet, at 
fortælle historier, og så mistedes 
koncentrationen, med det resultat at alle 
kom ud af takt, og Jens´s åre blev 
hængende i vandet, så han fik den lige i 
maven og udstødte et kæmpe HUGHHH. 
Det blev der selvfølgelig grinet en del af.  
En anden sjov historie er om lærlingen 
Dennis Thomsen. Dennis er punktlig, og 

han passer sit arbejde godt og møder altid til tiden. Og dog – lige denne dag, som netop han havde 
glædet sig rigtig meget til, kom han for sent. Han vidste, de andre var taget af sted, men Dennis er 
ikke kendt i Aalborg. Han vidste også, at firmaet gav middag på Egholm Kro, og han søgte derfor ud 
til Egholm-færgen, og her løste han billet til sig selv og bilen, som han i alt betalte 100 – kroner for. 
Da han ankom med færgen til Egholm, stod de andre på kajen og tog imod og grinede over hele 
ansigtet. Hvad i alverden skulle han bruge bilen til? Han skulle jo ro tilbage! 
Alle tømrerne havde en rigtig dejlig dag på fjorden, og det var en flok trætte svende, lærlinge og 
mester, der nåede hjem sidst på dagen. 
En tømrer der skal sejle og ro, det er noget anderledes, end det han er vant til – så skomager bliv 
ved din læst, er der et gammelt ordsprog der siger. 
Peter Laubek, der har roet hele sit liv og har bl.a. et par danmarksmesterskaber på cv´et, ror stadig 
en tur på fjorden i ny og næ, trods det han efterhånden er blevet 73 år gammel, var hele dagen en 
god guide og vejviser for Brian Mølgård og hans ansatte. 
På det øverste billede er det Claus Gade forrest og Asbjørn Laubek. Nederst er det til venstre Jens 
”Rusgård” Sørensen, Søren Højbjerre, Brian Mølgård, Erik Myrhøj og Michael Richter. 
Fotos: Peter Laubek. 
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VOERSÅ IF NOSTALGI     Voerså Idrætsforening 

er stiftet 15. januar 1937. I første omgang som en 
fodboldklub, men igennem årene har der også 
været spillet håndbold, badminton, indendørs 
fodbold og floorball. 
I starten var der kun nogle få medlemmer, men i 
dag er medlemstallet lige omkring de 200, hvoraf 
hovedparten er unge mennesker under 25 år. 
Foreningen er efterhånden blevet 77 år gammel, og 
det er på tide, at få fat på nogle af de gamle 
effekter – hvis der er nogen, der har gemt nogle af 
tingene. Her tænkes i første omgang, på de første 
trøjer, der blev spillet i. Trøjerne var grønne med hvide ærmer og hvid krave. Ved halsen var en 
hvid V-udskæring med hvide snørebånd.  
I starten tog man ikke så nøje hvilken farve bukserne, der blev spillet i, havde. Det var farven på 
trøjen, der var afgørende. 

Voerså IF er interesseret i, at samle nogle af de gamle 
brugte ting sammen og med tiden lave en udstilling i 
klubhuset. Formand Ole Kristensen mener, det kunne 
være spændende, at se nogle af de ting fra svundne 
tider, som blev brugt før i tiden. Det drejer sig som 
allerede nævnt om fodboldtrøjer, samt strømper som 
var grønne med hvide striber på tværs, fodboldstøvler 
og læderbolde der indeholdt en luftslange, og som var 
syet sammen med et snørebånd. 
Hvis nogen skulle ligge inde med nogle af disse ting, er 
Voerså IF meget interesseret i at låne eller overtage 
dem. Tingene kan afleveres til formand Ole Kristensen, 
Østkystvejen 336 (20 26 45 92). Klubhusbestyrer Bjarne 
Kongsbak, Svanevej 24 (98 46 02 57), eller også bare 

afleveres i cafeteriet i klubhuset. 
Foreløbig har Voerså IF alle sine vundne pokaler gennem tiderne i 
behold, og for nogle år siden indleverede Egon Larsen et sølvskjold 
fra 24. oktober 1937, som han havde fundet med detektor på 
festpladsen i skoven i starten af 1980-erne. En trøje fra 1960-erne er 
det også blevet til. Det er en helt grøn drengetrøje indleveret af 
Elgård Jørgensen.  
Andre effekter end de nævnte, der har relation til Voerså IF, har 
bestemt også interesse. 
På øverste foto er det Voerså IFs første hold i B rækken 1949. Øverst 
fra venstre er det Erik Sørensen, Jens Thorndal, Kurt Vorbeck, Frede 
Sørensen og Knud Bredmose. I midten fra venstre Ingeman Kristen-
sen, Johannes Mellergård og Svend Ulrik Langeland. Forrest fra ven- 
stre Svend Erik Mellergård, Møller Kristensen og Sigurd Kristensen. 
I midten det ældste foto af en spiller (Gunner Christensen), der 
bærer en Voerså IF trøje. Her ses tydeligt hvordan strømperne så ud. 
Nederst Egon Larsens sølvskjold fra 24. oktober 1937. 
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STANDERHEJSNING FOR HERRESENIORER     Sæsonstarten for fodbold blev indledt lørdag 

eftermiddag 13.00 den 1. februar i Voerså IF. 

Lidt sne og blæst lod ikke til at 
forskrække de aktive. Træner 
Morten Sørensen og holdleder 
Allan Berg Andreasen var da også 
godt tilfredse, med det første frem- 
møde, der bestod af 23 aktive 
spillere. 
1 times let træning blev det til den 
første gang, og efter et varmt bad 
var alle klar til at spise varm suppe 
med boller i klubhuset. 

Herefter blev der følgende trænet hårdt tirsdag og torsdag 
aftener fra 19.00 til 20.30. Her er tempoet blevet skruet op, 
så alle er klar, når fodbold-turneringen bliver indledt. 
Voerså IF herreseniorer spiller for tiden i serie 3 og 5. 
Lørdag 1. marts 10.00 er der standerhejsning for pige- og 
drengeungdom fra 8 – 16 år, og klokken 13.00 lægger 
dameseniorerne ud. 
Voerså IF har også en ”sandkasseafdeling” for både piger og 
drenge fra 5 – 7 år, men det må vente til græsset gror rigtig 
grønt, og varmegraderne er steget. 
Øverst har træner Morten Sørensen sendt spillerne til 
opvarmning. Til venstre ses Morten Sørensen, og de 3 fotos 
til højre viser, at ”Bjarne Kongsbaks” varme suppe med tilhø- 
rende øl og cola gjorde godt hos både unge og ældre spillere.  
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VANDVÆRKER I BEKNEB FOR BESTYRELSESMEDLEMMER     Det kan betyde nedlukning 

af tre velfungerende og selvstændige vandværker, der så skal forsynes gennem Frederikshavns 
Kommunes Vandforsyning, med sandsynlighed for at prisen på drikkevand bliver højere. 
Det er vandværkerne i Voerså, Præstbro og Rugtved, der her er tale om. I Voerså ønsker formand 
Gynther Mølgård at gå af efter 7 år på posten og endnu flere som bestyrelsesmedlem. I Præstbro 
og Rugtved kniber det gevaldigt med at få forbrugere til at gøre en frivillig indsats i bestyrelserne. 
Voerså Vandværk afholder generalforsamling 12. marts, og i en rundskrivelse til sine egne 
bestyrelsesmedlemmer skriver Gynther Mølgård blandt andet. 
 

Har Voerså Vandværk en fremtid som selvstændig? 
Dette spørgsmål vil forbrugerne få en grundig og 
fyldestgørende orientering om, på den kommen- 
de generalforsamling, da chefen for 
Frederikshavns Kommunes Forsyning, Lars 
Østergaard, deltager. 
I Voerså har vi været heldige indtil nu. Vi har 
kunnet skaffe, de frivillige til bestyrelsen, som 
var nødvendigt, men nu kniber det voldsomt 
med en ny formand. 
Vil en eventuel fusion med naboerne løse 

problemet? Her kan jeg selv komme med svaret, og det må være ”næppe”. 
I Voerså Vandværk har vi de sidste år bekostet adskillige kroner på opdatering af både vandværk 
og ledningsnet samt ringforbundet værket med Præstbro og Rugtved. Det betyder, at der i en 
eventuel nød- eller katastrofesituation, så er drikkevandsforsyningen til forbrugerne sikret. 
Værket i Voerså har en sund økonomi og kan fremvise et stort overskud på generalforsamlingen. 
 

Krav til hygiejne og administration 
I de sidste år, er der fra lovgivningens side stillet store 
krav til bestyrelsesmedlemmer og personale, der arbejder 
med drikkevandet på værket. Sidst har der været 
medlemmer på hygiejne- og driftslederkursus. Herudover 
stilles der store krav til administration, hvilket betyder 
øgede omkostninger, og alene de store krav der stilles, 
kan være med til at frivilligt bestyrelsesarbejde ikke er 
interessant, for den enkelte forbruger. 
De tre bestyrelser for Voerså, Præstbro og Rugtved Vandværker er enige om, at Frederikshavns 
Kommunes Forsyning laver forhåndsundersøgelser og kommer med et oplæg på 
generalforsamlingerne om mulighederne, i forbindelse med vandforsyning til de tre områder. 
Gynther Mølgård håber, at rigtig mange møder op på generalforsamlingen, og vil være med til at 
tage ansvar for den fremtidige vandforsyning i området.  
Generalforsamlingen finder som bekendt sted onsdag 12. marts, og det sker 19.00 i Voerså IFs 
klubhus. Vandværket er vært ved en god gang dansk smørrebrød samt øl og vand. Tilmelding er 
nødvendigt, og skal ske senest lørdag 8. marts til formand Gynther Mølgård på mobil 21 49 43 68 
eller til driftsleder Tom Hansen på telefon 98 46 03 03 efter 16.00 på hverdage.  
Billederne er øverst Voerså Vandværk på Holtbjerg og nederst Rugtved Vandværk på 
Kringelhedevej. 
16 
 



GUMMI-TARZAN     De to 7. klasser på Stensnæsskolen i Voerså med 28 elever i alt afleverede 

en flot forestilling torsdag 13. februar for 350 forældre, søskende, bedsteforældre og andre 
pårørende. 
Det var Gummi-Tarzan, der føg hen 
over scenen, og publikum levede i den 
grad med, så de var rigtig flinke med 
bifald, der fik eleverne til at yde en 
ekstra indsats. Klassernes tre lærere 
Lone Pedersen, Mette Risgård og Lars 
Franksen fungerede som instruktører, 
og Lone Pedersen havde en ekstra 
tjans som sufflør. De tre havde i 

fællesskab med eleverne fundet frem til udklædninger og 
remedier, der passede til stykket og formået at få eleverne 
til at yde deres bedste og synge med på sangene af bedste 
evne. 
Lys og lyd skulle 
der også til, så 
alle i hallen 
kunne høre, 
hvad der blev 
sagt og sunget. 

Eleverne var udstyret med meget følsomme 
mikrofoner som blev styret af Niels Evald Lindberg fra 
N. E. Elektronik, Voerså.  

Gummi-Tarzan er en børnebog fra 1975 af Ole Lund Kirkegaard, der handler om Ivan, der får 

buksevand i skolen og skældud derhjemme. En dag får han mulighed for at få opfyldt alle sine 
ønsker en hel dag, hvilket giver ham "den 
mærkeligste dag i hans liv". Mobning og sjove 
oplevelser oplevede den ”stakkels” Ivan, men 
ikke mere end han kunne holde til det. Som 
den slags nu engang skal, så endte det hele i 
fryd og gammen. 
Efter forestillingen fortsatte skolefesten i 
Stensnæsskolens lokaler, hvor der i klasserne 
var forskellige boder, caféområder, diskotek 
samt en hel del andre sjove påfund og 

aktiviteter. 
Senere på aftenen blev der afholdt et elevtræf for 
tidligere elever og lærere på skolen. Her blev der 
hilst på hinanden over et lille glas, og så gik snakken 
ellers med …… Kan du huske o.s.v. 
Hvis eleverne var trætte fredag efter strabadserne 
torsdag aften, så gjorde det ikke så meget. Alle 
mødte ind 07.50 fredag morgen til 11.20, og så var 
der lagt op til en hel uges vinterferie til at komme 
ovenpå igen. 
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INVITATION TIL FORENINGER     Voerså Bladet har modtaget et indlæg fra Birgitte Jensen, 

der er formand for Knud Søhane spejderne og medlem af arbejdsgruppen under Den lokalt For- 
ankrede Folkeskole.  

Hermed inviteres I til en spændende inspirationsdag for alle foreningsfolk i det gamle Albæk Sogn. 
Alle signaler fra politisk side peger på, at foreningslivet i Frederikshavns Kommune i fremtiden skal 
til at kigge i nye/andre/anderledes retninger. Vilkårene for foreningerne bliver ikke bedre de  
kommende år, og det kan betyde, at vi skal til at overveje, hvordan ressourcerne udnyttes bedst 
muligt. 
Derfor vil arbejdsgruppen, der blev nedsat under fællesmødet for foreningerne i august 13, 
opfordre til at jeres bestyrelser og andre interesserede i jeres forening talstærkt tilmelder jer 
denne dag, hvor vi debatterer samarbejde og muligheder, bliver udfordret på vores ”det plejer vi”, 
lærer noget nyt og får inspiration til at imødekomme de fremtidige udfordringer.  
Arbejdsgruppen søger økonomiske midler til afholdelse af arrangementet, og håber på stor støtte, 
men det kan blive nødvendigt med en brugerbetaling.  
Foreløbige tilmeldinger modtages meget gerne af undertegnede på mail: bjen@ccaa.dk eller af 
Lone Pilgaard på: lonepil@nordfiber.dk  
Program mv. udsendes før endelig tilmelding d. 29. marts. 
Med venlig hilsen 
Birgitte Jensen 
Arbejdsgruppen under Den lokalt Forankrede Folkeskole. 
 

SKABELON TIL ÆRESPORT     Voerså 

Borgerforening er blevet foræret en skabelon til en 
æresport, som gør det betydeligt nemmere for 
naboer, venner, familie og bekendte, når der skal 
stilles æresport op ved festlige lejligheder. 
Skabelonen er blevet foræret til borgerforeningen 
af Ulla og Anders Christensen, Vestergårdsvej 11, 
Voerså. 
Skabelonen opbevares sammen med byens flag og 
flagstænger i en garage på Ny Skovgårdsvej, og 
den udlejes til alle gennem Voerså Borgerforenings 
formand Rigmor Sørensen, som kan kontaktes på 
telefon 98 46 07 07, mobil 61 70 72 07. 
Mailadressen >rds@mail.dk< kan også benyttes. 
Prisen for udlejningen er kr. 100 – for medlemmer 
og kr. 250 – for ikke medlemmer. 
For at leje skabelonen er betingelsen, at man selv 
afhenter den og hurtigst muligt tilbageleverer den 
efter festens afholdelse uden eventuel pynt som 
grene m.m. OBS: Der følger ikke nogen lyskæde 
med lejemålet. 
Voerså Borgerforening vil gerne rette en stor tak til 
Anders og Ulla Christensen, for at de tænkte på 
Voerså Borgerforening i stedet for blot at kassere 
skabelonen. 
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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 
JAGTCENTER NORD  PER LINDEGÅRD 40 34 80 32 98 40 12 64 
JORDNYDERNE  CARSTEN GADE 21 22 14 25 
KIRKENS BØRNE- OG UNGDOMSKOR  
HEAVENLY  D   DINA FLYVBJERG LEDET 30 61 80 84 
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 ANNETTE OLESEN  98 46 03 00 
STENSNÆSSKOLEN:  FÆLLESBESTYRELSEN  
+ SFO + BØRNEHAVEN  CHARLOTTE LAUBEK 22 34 68 13 86 16 86 00 
SØRÅ FODBOLDGOLF  MOGENS BRAG  98 85 10 90 
VISENS VENNER  LISE HANSEN  23 70 01 26 98 46 01 26 
VOERSÅ BLUESCLUB  CARSTEN GADE 21 22 14 25 
VOERSÅ BORGERFORENING  RIGMOR SØRENSEN 61 70 72 07  98 46 07 07 
V. BORGERFORENINGS  HJEMMESIDE KARSTEN GADE 24 27 29 73 98 46 03 63 
VOERSÅ BYUDVIKLING  GYNTHER MØLGÅRD 21 49 43 68 
VOERSÅ BØRNEHAVE  METTE KRARUP 28 30 55 58 98 46 00 42 
VOERSÅ FISKERLEJE (JOLLEHAVNEN) MOGENS BERG JENSEN 40 27 11 79 98 85 11 79 
VOERSÅ IF BADMINTON  KARSTEN NIELSEN  98 46 02 12 
VOERSÅ IF FODBOLD  OLE KRISTENSEN  20 26 45 92    98 46 01 85  
VOERSÅ IFs VENNER  POUL THOMSEN  21 44 88 46 98 46 00 55 
VOERSÅ IFs KLUBHUS              BJARNE KONGSBAK   98 46 03 24 98 46 02 57 
VOERSÅ INDRE MISSION  SVEND KJÆR PEDERSEN  40 23 10 05 
VOERSÅ KFUM OG KFUK     KETTY KJÆR PEDERSEN  23 28 89 35  
VOERSÅ KIRSEBÆRLAUG  LONE PILGÅRD 30 13 98 46 98 46 00 94 
VOERSÅ MUSEUM       BODIL VEJRUM 61 71 93 62 
VOERSÅ STAVGANG  RIGMOR SØRENSEN 61 70 72 07 98 46 07 07 
VOERSÅ UNGDOMSKLUB  LARS BERG JENSEN 29 70 02 79 
VOERSÅ WHISTKLUB  FOLMER HANSEN  98 46 01 26 
WUESO SJØW   MICHAEL SCHIOLDAN  51 37 27 39 98 46 00 92 
ANSVARSHAVENDE  FRILEV PEDERSEN  61 78 54 06 98 46 02 06 

 

PETER LAUBEKS FOTOS         Tidligere skoleleder i Voerså, Peter Laubek, kom til byen i 1964. 

Noget af det første, han lagde mærke til, var det specielle miljø, 
som Voerså er så rig på. Os der bor lige midt i smørhullet, kan 
dårligt se det, men folk der kommer udefra, lægger mærke til her 
er et miljø, som kun findes nogle meget få steder i Danmark. I 
1960-erne var det den gamle fiskerihavn, og de støvede grusveje i 
Østbyen. De få tilbageværende fiskere, der sad og bødede garn 
inde i stuerne om vinteren og om sommeren i et skur udenfor. 
Ruser og garn der hang til tørre på pæle samt stolper til 
garnklove. Det var noget der blev lagt mærke til af andre. Billedet 
er fra 1966, da vandcyklerne var sidste skrig, og alle skulle prøve. 

Det er bestemt også, en af de specielle ting, som den enkelte besøgende kan huske Voerså for.    
    19

      



AKTIVITETSKALENDER 
 

01 mar 10.00 Voerså Stadion. Voerså IF afholder standerhejsning for ungdomsfod–  
boldspillere. Både piger og drenge fra 6 – 16 år er velkomne. Efter en let 
gang træning serveres der pølser og sodavand i klubhuset. 

01 mar 13.00 Voerså Stadion. Voerså IF afholder standerhejsning for dameseniorfod- 
  boldspillere. Nye som ”gamle” spillere er velkomne. Efter en let gang 
  træning serveres varm suppe i klubhuset. 
02 mar 13.30  Voersåhallen. Voerså IF afholder fastelavn med tøndeslagning. Inddelt i 
  aldersgrupper – også for voksne. Præmier til konger, dronninger og de 
  bedste og flotteste udklædte. 
04 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med 
  lokalhistorie og slægtsforskning. 
04 mar 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime ved sognepræst Helge 
  Morre Pedersen. Gal. 6. Herefter generalforsamling (OBS: Tirsdag) 
05 mar 17.00 Lyngså kirke: Fastelavnsgudstjeneste. Herefter fastfood + tøndeslag- 
  ning i Lyngså kirkehus. Alle er velkomne, og det giver et ekstra kolorit 
  på dagen, hvis alle deltagerne er udklædte. 
07 mar 07.50 Stensnæsskolen. Trivselsdag – slut 11.20. 
11 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med 
  Lokalhistorie og slægtsforskning. 
12 mar 19.00 Voerså IFs klubhus. Voerså Vandværk afholder generalforsamling. 
  Mød op – vigtige beslutninger skal tages denne dag. 
  Voerså Vandværk er vært ved godt dansk smørrebrød samt øl og vand. 
  Tilmelding senest lørdag 8. marts til Gynther Mølgård på mobilnummer 
  21 49 43 68 eller driftsleder Tom Hansen på telefon 98 46 03 03 på 
  hverdage efter 16.00. 
13 mar 17.30 Lyngså kirkehus. Spisning. 18.30 filmaften med filmen ”De Urørlige”. 
13 mar 21.00 Voerså IFs klubhus. Voerså IFs Venner afholder generalforsamling. 
18 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med  
  lokalhistorie og slægtsforskning. 
18 mar 19.00 Lyngså kirkehus. Menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt.  
19 mar 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Tale v/Mogens Aaen, Strandby. 
20 mar 14.30 Lyngså kirkehus. Højskolesang under ledelse af kirkesanger Dina Flyv- 
  bjerg Ledet, Ketty Kjær Pedersen og organist Jørn Wolf. 
25 mar 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling. 
26 mar 19.00 Voerså IFs klubhus. Voerså Borgerforening afholder generalforsamling. 
27 mar 14.30 Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Arkivar Jørgen Peter Clausager  
  fortæller om en glemt tragisk præsteskæbne fra Albæk. v/hjælpepræst 
  Lars Larsen i Albæk- Voer pastorat 1843 – 1850. 
 
? ? Voerså Borgerforening arbejder på at få et arrangement med ølsmag- 
  ning op at stå i enten april eller maj måned. Hvis det lykkes, kan an- 
  noncer ses i de lokale ugeaviser, netavisen saebyavis.dk og Voerså by´s  
  TV-infokanal. 
01 apr 17.00 Jagtcenter Nord. Bueskydning opstart. 
01 apr 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med 
  lokalhistorie og slægtsforskning. 
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02 apr 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime v/ sognepræst 
  Helge Morre Pedersen. 
05 apr 09.00 Knud Søhane. Avisindsamling i Voerså, Lyngså og Præstbro. 
05 apr 10 – 16 Stensnæsskolen. Inspirationsdag for bestyrelser, foreningsaktive og 
  andre med interesse for foreningsliv og samarbejde i Voerså, Lyngså 
  og Præstbro. Kort sagt: ”Den gamle Albæk Kommune”. 
08 apr 18.00 Jagtcenter Nord. Præmiebueskydning 3 D. 
08 apr 19 – 22 Voerså Museum. lokalhistorisk Forening afholder mødeaften med 
  lokalhistorie og slægtsforskning. 
15 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Træning for bueskytter. 
15 apr 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening. Afslutning for sæsonen. 
17 apr 17.00 Lyngså kirke. Gudstjeneste. Herefter påskemåltid i kirkehuset. Stegt lam 
  m.m. Fejringen af et jødisk måltid. Kr. 40 – pr. person. 
18. apr 10.30 Albæk kirke. Gudstjeneste med fortællingen om Jesu lidelse og død. 
  Kirkesanger Dina Flyvbjerg Ledet synger solosang. 
18. apr 13 – 16 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening holder åbent for udstilling. 
20 apr 09.00 Albæk kirke. Festgudstjeneste med trompetmusik. 
20 apr 10.30 Lyngså kirke. Festgudstjeneste med trompetmusik. 
21 apr 10.30 Albæk kirke. Gudstjeneste med musikalsk overraskelse. 
22 apr ? Knud Søhane. Fejring af Sct. Georgsdag. 
22 apr 19.00 Albæk kirkehus. Menighedsrådsmøde. 
22 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Præmiebueskydning 3 D. 
24 apr 14.30 Lyngså kirkehus. Sogneeftermiddag. Foredrag ved Petra Skovholm,  

Dybvad. En fortælling om hvordan det er at være opvokset i 
Østtyskland (DDR) og bosætte sig i Danmark 1999. Hun er dansk gift. 

27 apr 10.00 Lyngså kirke. Konfirmation. 
28 apr  7. klasses elever fra Stensnæsskolen holder ”blå mandag”. 
29 apr 19.00 Jagtcenter Nord. Justeringsdag. 
 
01 maj 10 – 15 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
04 maj 10.00 Albæk kirke. Konfirmation. 
05 maj  7. klasses elever fra Stensnæsskolen holder ”blå mandag”. 
06 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Præmiebueskydning 3 D. 
07 maj 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Kjeld Wive, Haderslev, fortæller 
  om Norea Radio. Pakkefest. 
08 maj 19.30 Voerså Indre Mission deltager i forårsmøde i kredsen i Østervrå 
  missionshus. Egild Kildeholm Jensen, Rønde taler. Akselband medvirker. 
13 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Træning for bueskytter. 
14 maj 17 – 21  jagtcenter Nord. Træning for uøvede skytter. 
16 maj 15.00 Lyngså kirke. Koncert med ”Visens Venner”. 
18 maj  10 – 16 Jagtcenter Nord. Pokalskydning. Nordjyske Bank. 
19 – 23 maj  Stensnæsskolen. Tværfaglig uge. 
20 maj 19.00 Jagtcenter Nord. Præmiebueskydning 3 D. 
21 maj 19.00 Voerså Indre Mission. Kirketur til Hjallerup. Inge Thomsen fortæller og  
  viser rundt. Afgang fra Lyngså kirkehus 19.00. 
22 maj 14.30 Lyngså kirkehus. Højskolesang under ledelse af kirkesanger Dina Flyv- 
  bjerg Ledet, Ketty Kjær Pedersen og organist Jørn Wolf. 
22 maj 19.00 Krogrunden. Kirsebærfagligt møde. 
28 maj 07.50 Stensnæsskolen. Sidste skoledag for 9. klasse. Slut 11.20. 
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29 maj 10.30 Præstbro stadion. Kristi Himmelfarts-gudstjeneste. Herefter grillfest. 
  Kirkesanger og kirkekoret medvirker. 
31 maj 09.00 Knud Søhane. Indsamling af aviser i Voerså, Lyngså og Præstbro. 
 
02 juni 10 – 18 Jagtcenter Nord. Pokalskydning. Jørgen Juul. 
02 juni 19.00 Voerså Torv. Borgerforeningen arrangerer cykeltur ud i det blå. 
04 juni 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. sange og salmer under ledelse af 
  Ruth og Jørn Wolf, Hjallerup. 
09 juni 10.30 Voerså Jollehavn. Pinsegudstjeneste i teltet. Herefter kirkefrokost. 
  Kirkesanger og kirkekoret medvirker. 
09 juni 19.00 Voerså Torv. Borgerforeningen arrangerer cykeltur ud i det blå. 
10 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Træning for bueskytter. 
11 juni 17 – 21 Jagtcenter Nord. Træning for uøvede skytter. 
14 juni ? Jagtcenter Nord. Kæmpe Multiskydnings-konkurrence. 
14 juni ? Krogrunden. Å – Rock. 
15 juni ? Jagtcenter Nord. Kæmpe Multiskydnings-konkurrence. 
16 juni 19.00 Voerså Torv. Borgerforeningen arrangerer cykeltur ud i det blå. 
17 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Træning for bueskytter. 
18 juni 19.00 Krogrunden. Voerså Byudvikling afholder generalforsamling. 
19 juni 19.00 Albæk kirke. Sommerkoncert-cafe med kirkesanger Dina Flyvbjerg Ledet 
  og musikskoleelever. 
23 juni ? Krogrunden. Hele byen fejrer Skt. Hans med bål på åen + masser af 
  andre aktiviteter. 
24 juni 19.00 Jagtcenter Nord. Præmiebueskydning 3 D. 
25 juni 18.30 Voerså Indre Mission samt KFUM og KFUK. Grill- og hyggeaften hos   
  Ketty og Svend Kjær Pedersen, Lyngager 9, Lyngså.         
26 juni 19.00 Stensnæsskolen. Dimissionsfest for 9. klasse. Slut 20.30. 
27 juni 07.50 Stensnæsskolen. Sidste skoledag inden sommerferien. Slut 11.20. 
29 juni 09.00 Lyngså Stadion. Markedsgudstjeneste med kaffe og rundstykker. 
30 juni 19.00 Voerså Torv. Borgerforeningen arrangerer cykeltur ud i det blå. 
 
07 juli 19.00 Voerså Torv. Borgerforeningen arrangerer cykeltur ud i det blå. 
09 juli 18.00 Sogneudflugt til Hirtshals/Emmersbæk/Bunkermuseum.  
  Alle er velkomne og pris pr. deltager er kr. 70 -.  
10 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
17 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
24 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
28 – 29 juli ? Distriktsudvalgsprojekt med aktiviteter i lokalområdet. Bl.a. med  
  overnatning på Knud Søhanes spejderplads. 
31 juli 09.00 Lyngså kirke. Morgensang for turister og andre interesserede. 
 
Aktivitetskalenderen er vigtig for hele området. Her kan man dag for dag følge med i, om der er noget, der 
eventuelt interesserer en, og som man gerne vil møde op til. 
Cirka 1½ måned før Voerså Bladet med Aktivitetskalenderen udkommer, får kontaktpersoner i de 
forskellige foreninger, klubber og institutioner besked på, at det er tid til planlægning. 
På denne måde er det flere gange blevet spottet her på bladet, at diverse aktiviteter med samme interesser 
kolliderer med hinanden, hvorefter der har fundet en dialog mellem parterne sted, og der er fundet en 
løsning på problemet til glæde for alle – også for dem der eventuelt gerne ville deltage i begge 
arrangementer.  

22 



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 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: Medlemmer kr. 230 -. Ikke medlemmer kr. 330 -. 
 Henvendelse skal ske til Vagn Risager på telefon 98 46 00 20. 
 For leje af skabelon til æresport kontakt formand Rigmor Sørensen på 98 46 07 07 
 eller på mobil 61 70 72 07. Medlemmer kr. 100 -. Ikke medlemmer kr. 250 -. 

                      
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 i/du ikke allerede er medlem af Voerså Borgerforening, så opfordrer vi dig/jer til at melde jer ind, også 
selv om du bor uden for byskiltene. Ved medlemskab støtter man byen, området og sig selv samtidig med 
at man er med til at bevare vores flotte flagallé og julebelysning. 
Medlemskab pr. år for enlige kr. 50 -. Familier kr. 100 -. Gaver er bestemt også velkomne. 
Beløb kan indbetales til Dronninglund Sparekasse på kontonummer 9044 – 0000102016 
 eller på giro + 73   82810242.  
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 ved eksempelvis offentlige myndigheder – herunder Frederikshavn Kommune. 
Som medlem får du automatisk Voerså Bladet med Aktivitetskalenderen leveret i postkassen 3 gange årligt 
omkring den første i månederne marts, juli og november. 
For medlemskab kontakt Rigmor Sørensen på telefon 98 46 07 07 eller mobil 61 70 72 07. 
Voerså Borgerforenings hjemmeside kan du finde på adressen >www.voersaa-by.dk< 
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Voerså Museum 

Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn mødes hver tirsdag på Voerså Museum, Havnevej 1, 
 i vinterhalvåret fra 19 – 22. Er du interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning, er det stedet at søge hen. 
Her bevares lokalhistorien fra gamle aviser, udklip, billeder, postkort samt forskes i slægtshistorie. 
Herudover bevares effekter fra Voerså by og omegn, der fortæller en historie.  
Har du lyst til at skrive dine erindringer ned eller skrive lokalhistorie, findes på stedet en computer med 
internet. Er du ikke sikker i den slags moderne instrument, findes der folk på stedet, der kan hjælpe og 
vejlede dig. 
Er man indstillet på, at ville lave et stamtræ over sine aner (slægtsforskning), er der også hjælp og 
vejledning at få på museet. 
Kig ind en aften du har lyst. Alle er velkomne – også selv om man bare gerne vil hyggesnakke, kigge lidt på 
tingene og drikke en kop kaffe. 
OBS: Når de to små flag ved indgangen er ude, så er der ekstra åbent på museet. 
Kontakt: Doris Nielsen 98 46 01 41 
 

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

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

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

Albæk- Lyngså sogn 

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

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

2013. Medlemsbeviser a kr. 1.000 – kan indbetales i byens pengeinstitut, Dronninglund Sparekasse, på 
kontonummer 9044  984418. 
For indsatsen får man et flot medlemsbevis og opnår én stemme ved generalforsamlingen. Større beløb er 
bestemt også velkomne, men man har stadigvæk kun én stemme på generalforsamlingen. 
For yderligere oplysninger kan man kontakte formand Gynther Mølgård på mobil 21 49 43 68 eller på 
mailadressen >gynther@privat.dk< eller næstformand Lone Pilgård på telefon 98 46 00 94 eller på 
mailadressen >lonepil@nrdc.dk> 
 

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

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

E – Mail >voersaa@dronspar.dk<   MICHAEL                SUSAN 
Telefon Dronninglund 98 84 17 22 – Asaa 98 85 18 22   
 
OBS: Udviklingen har gjort det sådan, at Dronninglund Sparekasse lukkede afdelingen 
i Voerså med udgangen af oktober 2013. Vi har været yderst tilfreds med 
sparekassen det antal år, det nu blev til i byen. Nærmeste afdeling er nu Asaa, der 
kun er 7 km væk og ligger placeret på Skippergade 10, 9340 Asaa. 
Her er åbent mandag og onsdag 10 – 16 samt fredag 10 – 17.  
Middagslukning er fra 12.00 – 12.30. 
Både Michael og Susan kan træffes i Asaa, sammen med Lotte Holdensen.                         
For yderligere brug af sparekassen henvises til Dronninglund, hvor hovedafdelingen                       
holder til på Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, telefon 98 84 17 22.            LOTTE 
 

TAK FOR STØTTEN  

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

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

På Voerså Bladets og Aktivitetskalenderens vegne 
 
   Frilev Emil Pedersen 
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