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HÅB FORUDE     I skrivende stund, medio oktober, er der en 

rimelig stor chance for en ny landsbykro i Voerså. En repræsentant 
fra Real Dania har været på besøg i byen og havde egentlig et 
afslag med. Efter han så, hvordan det så ud, og hvordan der blev 
arbejdet, er projektet kommet videre i Real Danias system. Bjarke 
Laubek tog ham med på en sejltur på åen, og formand Gynther Mølgård inviterede på 
frokost i sommerhuset. Det betød, den udsendte blev en time mere end beregnet. Nu skal 
der professionelle beregnere på, der kan overbevise om at en landsbykro i Voerså kan 
overleve. Så skulle sagen være klar. Der er håb forude. Se også side 15 – 16. 
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VISEDOKTOREN FRA NORGE     Da der St. Bededag, der i år faldt fredag 1. maj, var visetræf i 

Østvendsyssel og visekoncert i Lyngså kirke, var der en af de mandlige norske deltagere, der havde 

skrevet en vise til sognepræst Helge Morre Pedersen. Navnet er Per Gunner Bjørholt, der i daglig 

tale kun kaldes PT, og han skriver mindst én vise om dagen. Alt hvad han oplever kommer på tryk 

og omsættes til en vise. Nogle af hans rigtig mange gode oplevelser er, når han besøger Visens 

Venner i Aalborg og koncerterne i Lyngså kirke hvert år i forbindelse med St. Bededag. Her har han 

mødt sognepræst Helge Morre Pedersen, som han er blevet så begejstret for, at han har skrevet 

en vise til ham. 

I det daglige liv, er PT læge, men hans fritid er fyldt op med visedigtning samt at sætte musik til 

viserne. Ind imellem har han også fundet tid til at indspille 6 CD´er med egne viser. Herudover 

spiller han også i en trio ved navn ”Skagerrakkærne”, som ofte kommer til Danmark for at spille. 

I kirken sang PT visen for sognepræsten, men på norsk som visen også er skrevet på. Den danske 

visesanger, Lise Ketilsø Hansen, der i øvrigt er bosat i Voerså, har derfor oversat visen til dansk. 

Præsten i Lyngså 
Der er en præst i Lyngså,  

længst nord i Danmarks land   

han stråler anderledes end norske præster kan. 

Han møder dig tit med et broderligt smil, 

som duggen for solen forsvinder din tvivl, 

når du kommer ind i hans kirke. 

 

Jeg ser ham kun sjældent – i maj det kan ske, 

og der får jeg atter hans smil at se. 

Der ligger en aura af glæde om ham, 

som sol efter gråvejrsdag blidt titter frem 

når du kommer ind i hans kirke. 

 

Og der under kirkehvævl står vores præst 

og byder velkommen til hver en gæst, 

en gammel vantro får ro i sit sind, 

og lukker gerne hans budskab ind 

når du kommer ind i hans kirke. 

 

Hans kirke er fjernt fra storbyens larm, 

derinde man føler sig tryg og varm. 

Som præsten er kirken med god akustik, 

den genlyder ofte af sang og musik 

når man kommer ind i hans kirke. 

 

Han er lige den præst vores sogn vil há,  

han varmer og trøster, så godt han det ká, 

jeg tror mange præster bør ændre stil, 

og tage med glæde mod præstens smil 

når du kommer ind i hans kirke. 

 

Lise Ketilsø Hansen har skrevet musikken til PTs vise. Hun er hvert år medarrangør, når visefolket 

gæster landsdelen. PT ses øverst. Nederst synger Lise til guitarspil fra Dag, som er fra Sverige. 
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MUSIKELEVER I ALBÆK KIRKE      Det var elever fra Frederikshavn 

Musikskole, der underholdt med masser af sang på en råkold og blæsende 

valgaften torsdag 18. juni i Albæk kirke, hvor omkring 85 sangglade personer 

havde valgt sang og musik i stedet for valgaften på tv. Eleverne var ledsaget 

af deres daglige musiklærer, Dina Flyvbjerg Ledet, på elklaver. Musiklæreren 

er i øvrigt kirkesanger i både Albæk og Lyngså kirke. 

Eleverne leverede en flot sangaften, som de høstede stort bifald for, på 

trods af at de kun havde været samler 12 timer i alt for at lære tekst og 

musik til denne aften.  

I løbet af aftenen blev der blandt andet sunget 

musik fra Abba, the Beatles, sange fra filmene 

Løverne Konge, Narni og Frost samt fra 

musicalen Le Miserable. 

Dansk, engelsk, norsk og svensk blev der sunget 

på, og aftenen startede med rytme ved hjælp 

af sang, klap og rytmekopper, på de opstillede 

caféborde i kirkens midtergang. Cafébordene 

var fyldt med kaffe og småkager, som blev nydt 

i en pause.  

Publikum fik også lov til at være med i legen sammen med koret, hvor der blev sunget trefoldigt 

fra forskellige årgange som, ”her er de store”, 

”her er de større” og ”her er de største”. De 

sidstnævnte var naturligvis publikum. 

Cille Nielsen sang sangen ”Beautiful” med en flot 

høj stemme, og helt tydeligt var det at flere i 

kirken fældede at par tårer over, den rørende 

sang. 

En anden solist, Sara, sang en svensk filmsang på 

svensk, som på dansk hedder ”Som i himlen”. 

Sara var meget nervøs over at skulle optræde 

alene, for det store publikum. Hun gjorde det så 

godt med denne følelsesladede og rørende svenske sang, at hun selv blev meget rørt og måtte 

trøstes længe med et stort knus af musiklæreren, alt imens publikum klappede flittigt. 

Dina Flyvbjerg Ledet fortalte de fremmødte, at mange af eleverne var solister, men de havde også 

prøvet at synge i kor, hvilket var godt for at lære hinanden at kende både personligt og på 

stemmelejet. Det hele blev sat sammen som en korsats med koret samt to elever, der sang og 

talte stemmerne for Hans og Anna i kærlighedssangen, ”Love is an open door”. 

Aftenen sluttede med salmen, ”Du som har tændt millioner af stjerner”. 

Menighedsrådets formand, Søren Holm, bød 

både velkommen og afsluttede aftenen, 

samtidig med han udtrykte sin store 

tilfredshed, med de mange fremmødte. 

På det øverste foto ses Sara, der sang den 

rørende svenske sang, så hun selv blev helt 

rørt. De næste to er opstillet foto og korsang. 

Nederst til venstre er det Cille, der gav et solonummer, så ikke et øje var tørt 

nede i kirken. Helt til højre er der gang rytmekopperne på cafébordene. 
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VOERSÅ IF SUCCES I FORÅRET     I foråret havde Voerså IF den glæde at herreseniorholdet, 

der spillede i serie 4, rykkede op i serie 3. Det har holdet efterhånden prøvet nogle gange og lever 

lidt af en elevatortilværelse, men denne gang er alle enige om at give den en ekstra skalle og 

forsøge at blive hængende i serie 3 indtil 

videre under cheftræner Morten 

Sørensens ledelse, der også træner serie 6 

holdet. Holdet spillede 14 kampe, vandt de 

9, spillede 2 uafgjorte og tabte 3. De to af 

disse nederlag var ganske unødvendige, 

men da nu holdet havde sikret sig 

oprykning til serie 3, er det helt naturligt, 

at der ubevidst bliver slappet lidt af. 

Modstanderne var i øvrigt Klokkerholm,  

V. Hassing/Gandrup, Dronninglund, Hals, 

Dybvad, Vodskov og Thorup. 

Billedet er taget på A. B. Arena midt i juni måned. Fra venstre ses holdleder Allan Berg Andreasen, 

Kasper Kristensen, Rasmus Hvitved, Janus Friis, Morten Andersen, Bjarne Hansen, Martin Kongs- 

bak, Peter Melgård og cheftræner Morten Sørensen. Forrest fra venstre er det Allan Olsen, Lars 

Berg Jensen, Thomas Danielsen, Michael Thomsen, Christian Lydholm, Allan Eckhardt og Mark 

Molbjerg. 

150 kampe på førsteholdet 
Inden kampen mod Dybvad blev 24 årige Allan Olsen hædret med en buket blomster for 150 

kampe på førsteholdet. Blomsterne blev overrakt af anfører Lars Berg Jensen. 

I sin hyldesttale til Allan Olsen sagde anføreren. – Jeg havde aldrig drømt om, at du skulle komme 

til at spille seniorfodbold i Voerså, men som dreng havde du en formidabel god træner – nemlig 

mig. Så kan det jo ikke være anderledes. Hjertelig tillykke og håb om mange flere kampe for 

Voerså IF, sagde Lars Berg Jensen. 

 

Damerne kan også 
Voerså IFs damer vandt C 3 pulje  

39 med 7 sejre, 3 uafgjorte og 0 

nederlag og med en målscore på 

22 – 8. på billedet ses bagerst fra 

venstre holdleder René 

Lindberg, Karina Toya, Frida 

Christensen, Anette Mortensen, 

Anne Gull, Line Gull, Anne 

Nørager og cheftræner Christian 

Rüdinger. Forrest fra venstre er 

det Emma Jonsson, Amanda 

Juul, Mie Molbjerg, Pernille 

Larsen og Lise Berg. 

Holdets modstandere var Tylstrup, Klokkerholm, Holtet, Dronninglund og IF Fremad Nørhalne. 

Voerså IF deltog herefter i et kredsstævne i Østervrå, hvor holdet i finalen desværre måtte se sig 

besejret af BIF/ØIHK fra Brønderslev med 3 – 1. 
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HEKSEN LANDEDE PÅ BLOKSBJERG     - Pas på åen. Hold af den og pas godt på den.  
Disse ord kom fra årets båltaler i Voerså, lokalhistorikeren Runa Christensen, Flauenskjold. Ordene 
var afsluttende for hendes båltale, og de var ment som et godt råd. 
Båltaleren havde valgt en historisk kort gennemgang om ulykker langs Voer å 
lige fra broer, oversvømmelser og menneskelige ulykker. Herunder kom Runa 
Christensen også ind på en del Danmarkshistorie med blandt andet Rugtved, 
Voergård, Børglum Kloster, kong Valdemar, der blev valgt til konge Skt. Hans 
dag for 675 år siden, Niels Ebbesen, Den kullede greve og dronning 
Margrethe den første, der indså problemerne, med de mange borge og fik en 
ny lov indført, så det blev forbudt adelen at bygge borge. Nogle af borgene 
blev revet ned – blandt andet Rugtved, der blev givet til bispen i Børglum 
Kloster, og hvor kun voldene er tilbage, af den oprindelige borg. 

Aftenen startede allerede 18.00. Her kunne der 
købes store ristede pølser med tilbehør, på den 
gamle krogrund ved åen sammen med øl, vand, 
kaffe og kage. På modsatte side af åen var Åcaféen, 
og det store telt fyldt op til sidste plads med 
spisende gæster, der nød helstegt pattegris med 
alt tilbehør. 
Orkesteret Gråbrødrene fra Aalborg underholdt fra 
platformen på åen flere gange i løbet af aftenen. 
Gråbrødrene spillede også for til Midsommervisen. 

Det populære anderace startede i teltet, hvor man kunne 
lægge kr. 20 – for en gummiand med nummer, der så blev 
puttet i et stort kar og hældt i åen sammen med andre 

købte ænder med 
numre på. Alle 
ænderne blev 
herefter samlet op 
igen, når de nåede 
ned til broen med strømmen. Præmierne var tre, to og et 
hundrede kroner, og nr. 1 blev Cille Mechlenburg, Sæby. 2. 

pladsen tog Hanne Laubek, Aalborg, sig af, og 3. pladsen gik til Frants Kristensen, Sæby. 
I løbet af aftenen var der gratis sejlture i motorbåd med fører til børn og forældre, der havde lyst 

til at sejle en tur på åen. 
I det flotte Skt. Hans vejr, brændte heksen lystigt 
lige fra starten, og den endte, som den skulle – 
nemlig på Bloksbjerg. 
Arrangørerne af aftenen var Voerså bys 
foreninger i samarbejde med Åcaféen og 
Bådudlejningen. Arrangørerne havde den glæde, 
at omkring tusind personer i alle aldre og begge 
køn havde en herlig aften ved åen i Voerså.  
På billederne er det fra oven båltaleren. Dernæst et 
udsnit af de mange fremmødte. Gråbrødrene på 
platformen, bålet der brænder lystigt og børnenes 
populære hoppeborg 
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HIV OG SVING I HARMONIKAEN      

Agersted Harmonikaklub indledte 

øveaftenerne ved åen i Voerså torsdag 

2. juli, på den gamle krogrund, og der 

kom endnu to følgende torsdage nemlig  

9. og 16. juli. 

Første gang mødte 81 sangglade 

mennesker op, og de sang med, på de 

kendte danske sange så godt de kunne. 

Hvis ikke man kunne teksterne, så lå der 

sanghæfter på bordene, og det 

benyttede mange sig af. 

Ikke nok med der skulle synges, der skulle også skylles efter, for det var en rigtig rar og hyggelig 

varm og stille juliaften. De to frivillige damer fra Voerså Borgerforening, Dorte Nielsen og Birgith 

Skovsgård, havde en travl aften med at svinge kølig og svalende vin, vand og øl over disken. 

Lidt fut og sjov skal der også til, og det er forsangeren i orkesteret, Reinhardt Frahm, Sæby, mester 

for. Her kommer en af hans lystige historier. 

3 drenge sad på en bænk, og overfor ved et 

hus stod der en stor hvid Mercedes og en 

knaldrød Ferrari. Den største dreng sagde. – 

Når jeg bliver stor, vil jeg være skibsreder og 

have sådan en stor hvid Mercedes. Den 

næststørste dreng ville være professionel 

fodboldspiller, og han ville have en knaldrød 

Ferrari. De to største drenge spurgte nu, hvad 

den mindste af drengene ville være. Efter lidt 

betænkningstid svarede han, at han ville være 

prostitueret. - Hvad er det, spurgte de to 

største, men det vidste han heller ikke selv. Men hans søster var det, og det var hendes Mercedes 

og Ferrari, der stod parkeret udenfor huset overfor. 

Øveaftenerne foregik i det store foreningstelt på 

krogrunden, og rigtig mange kom tidligt første 

gang, for at nyde den flotte natur ved åen, og 

satte sig på trapperne i solskinnet inden 

musikken startede i teltet. Flere roste 

arrangementet, og så hen til de næste to 

torsdage ved åen.  

Aftenerne var for alle, og der var gratis adgang 

og fri parkering alle tre dage. 

Denne artikel er fra første øveaften, men de to 

næste harmonika-musikaftener var bestemt lige 

så stor en succes, som den første. 

På billederne er der øverst gang i musikken. I 

midten udsigt fra tilskuerpladserne og nederst er 

det de to damer fra Voerså Borgerforening, der 

tog slæbet den første aften. Til venstre er det 

Dorte Nielsen og Birgit Skovsgård. 
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FODBOLDSKOLE     Mandag og tirsdag i uge 31 nød 

50 unge fodboldspillere af begge køn sammen med 

trænere og holdledere fra Voerså IFs 

herreseniorafdeling en to dages fodboldskole på 

stadion. Trods lidt småregn hist og pist var der ingen 

der tog notits af det, men tværtimod gik alle op i det 

med liv og sjæl. Fodboldskolen var gratis og ikke bare 

for klubbens medlemmer, men for alle.  

I flere år har Voerså IF afholdt fodboldskole i børnenes 

skoleferie, og den 

ligger hvert år i uge 31. 

Det passer lige 

nøjagtig med, at 

mange forældres ferie 

er slut, og så kan 

børnene få tid til at 

deltage i fodboldskolen. Her bliver der undervist og 

spillet fodbold seriøst, men flest gange er det ved leg 

med bold, og så er der ikke mindst det sociale, som alle 

nyder godt af. Mathias Hardam er fra Hadsten og 

deltog for anden gang i fodboldskolen. Han siger. – Jeg 

er på besøg hos min kusine Mathilde Hardam, og vi var 

også med på fodboldskolen sidste år. Det er sjovt, og 

så får vi lov til at røre os og spille en masse med bold. 

Og så er der lige den sidste halve time, inden det hele 

slutter, som børnene selv får lov at bestemme over. 

Hvert år er det endt med vandkamp. Flere blev 

ualmindelig våde – heriblandt flere trænere, mens 

andre flygtede i tide. Skidt pyt; det er jo bare vand, og 

da de fleste var våde af regnen i forvejen, gjorde det 

ikke så meget. Alle skulle jo alligevel i bad efter 

strabadserne på banen. 

Masser af bold blev det til de to dage. Her blev der spillet 

fodboldkampe til to mål, straffesparkskonkurrencer, driblet i 

klynge, hovedstød, finurlige afleveringer, hjørnespark, 

målmandstræning, dribleture samt en hel masse andet sjov. 

Udstyret var skam også i orden. Stjernerne var ikke selv til 

stede, men ingen tvivl om, at 

børnene godt vidste hvem Messi, 

Balotelli, Laudrup, Helenius og AAB 

er. Det kunne tydeligt aflæses på 

trøjerne, hvem man var fan af. 

Omkring en halv snes stykker af Voerså IFs seniorspillere, hvoraf nogle 

også træner ungdomshold til daglig, ofrede et par dage af deres 

sommerferie for at træne lidt selv, men også for fodboldungdommens 

skyld, så de kunne komme i form til efterårets strabadser. 
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GÆSTESPILLERE     I Voerså IFs idrætsuge deltager 

mange fremmede fodboldspillere fra omegns- og 

naboklubber. I fodboldskolen, der altid ligger i de første 

par dage, er det heller ikke nogen undtagelse. I år har vi 

kendskab til en dreng fra Hadsten, der var på ferie i 

området, men også voksne udefra deltager gerne i 

idrætsugen som for eksempel gadeturneringen. 

Niels Lindgaard er 54 år gammel. Han er københavner, 

men har helt fra barnsben ferieret i Lyngså og gør det 

stadig. Han kender en del fodboldspillere fra både 

Lyngså og Voerså, og gennem årene er der opstået et 

venskab, som varer ved. Det har nogle gange betydet, 

at fodboldspillere fra Lyngså og Voerså er blevet 

inviteret over til Niels Lindgaard på en forlænget 

weekend, og har sikkert haft et par sjove dage i 

København, men de modsatte besøg er også tilfældet. Niels Lindgaard bor privat i Lyngså, når han 

besøger området, og i år havde han taget et par kammerater med. Den ene bor ganske vist i 

Aalborg, men har opholdt sig i København i 

mange år, og alle 3 deltog på 

oldboysholdene onsdag i idrætsugen. Sagen 

var den, at der skulle komme flere oldboys- 

hold og spille mod hinanden. Ganske få 

timer før kampene skulle starte på A. B. 

Arena, kom der en hel del afbud fra flere af 

klubberne. Nu var gode råd dyre. I hast blev 

der skaffet spillere fra Sæby, Lyngså, København og selvfølgelig Voerså. Det blev en broget 

forsamling på i alt 18 mand. De spillede en kamp mod hinanden, og alderen var fra 28 år til den 

ene af københavnerne der er 65 år. Dommer i kampen var 66 årige Kurt Thomsen, Lyngså. 

Debut på A. B. Arena. Allan Berg Andreasen har i 

mange år været spiller og holdleder i Voerså IF. For 

et par år siden (5. april) fyldte han 60 år, som blev 

fejret i klubhuset, og udenfor stod et skilt på 

stadion med A.B. Arena. For det første passer det 

på Allans bogstaver, og for det næste blev Voerså 

Stadion for en tid døbt om til A. B. Arena. De 3 

omtalte københavnere spiller alle i Akademisk 

Boldklub, der nok er bedre kendt under navnet AB. 

Opfinderen af A. B. Arena er Niels Lindgaard. 

Onsdag 29. juli fik han selv den ære at debutere på 

A. B. Arena i Voerså som fodboldspiller. 

Makreldrømmen. Allan Berg Andreasen inviterede 

sidst i juli, de 3 københavnere på en sejltur. Da det er makreltid, tog de fiskestængerne med, og 

turen gik en tur ud på Kattegat. Fiskestængerne blev brugt flittigt, og ifølge Niels Lindgaard på 

Facebook blev det til en del makrel, men ifølge Allan Berg Andreasen, blev det til ingenting, så den 

flyvfisk må ligge hen i det uvisse. 

Øverst de 3 københavnere med Niels Lindgaard længst til højre. Dernæst de 2 oldboys hold. De 

grønne vandt 5 – 3. Nederst Allan Berg Andreasen og Niels Lindgaard på ”makrelturen”. 
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IDRÆTSUGE MED SUCCES     Rent omsætnings- 

mæssigt er det det bedste, klubben nogensinde har 

leveret. Trods regn og blæst en del af tiden samt 

nogle få kedelige afbud fra inviterede fodboldklubber 

i sidste øjeblik, har publikum i år brugt flere penge på 

stadion end tidligere. Publikumsmæssigt var ugen 

knap så godt besøgt som sidste års rekordår, men det 

skyldes helt og aldeles regnvejret på et par af dagene. 

Ugen startede med fodboldskole, og hele ugen blev 

der spillet en masse fodbold i både serie 4 og 6 for herrer, old 

boys, U 10 drenge og dameseniorer. I dameseniorstævnet skete 

der 2 uheld samme aften. Først måtte en ambulance hente en 

dameseniorspiller fra Sæsing, og en ½ time efter var den gal 

igen. Sæsing stillede samme aften med 2 hold, og nu var der 

igen brug for en ambulance, da en spiller fra samme klub faldt 

så uheldig, at hendes ene knæskal smuttede om på siden. 

Bortset fra disse par uheld blev idrætsugen skånet for mere af 

samme slags. Fredag blev der spillet 7 mandsfodbold med 10 hold. Her deltog AAB med et hold af 

ældre spillere, blandt andet nu 39 årige Jari Pedersen, under navnet ”Gamle Mands Smukke”. 

Spillerne var dog ikke ældre end, de var i stand til at vinde 

stævnet. 

Jari Pedersen spillede professionel i AAB fra 1995 til 99. 

Han var med til at vinde DM i 1998 – 99. I AAB-perioden 

spillede han 54 kampe og scorede 7 mål i alt. Fra AAB kom 

han til Lyngby og derfra til Frem, inden karrieren var slut.   

Lørdag blev der gået til den i gadefodbolden. Her blev 

Sydbyen vinder efter 4 timers kampe. Både søndag og 

mandag var der indtil flere stivbenede deltagere, der kunne mærke, de burde træne noget mere 

for at undgå krampe og ømheder i musklerne. Hestepærebanko blev vundet af Karen Kristensen, 

Børge Nielsen og Karsten Larsen. Alle 3 blev 

vinder af en hel slagtefærdig gris. Efter 1 time 

lagde islænder- hesten Vigdis en flot pære på 

nr. 184. Ulla Kristensen fra ”Stald Ulla” havde i 

forvejen sørget for, at den havde fået godt med 

kraftfoder, hø, gulerødder og en ½ spand vand. 

Samme eftermiddag blev numrene på 

lodsedlerne udtrukket, som foreningen 

igennem længere tid havde solgt. Der er endnu 

uafhentede gevinster. Tjek lige numrene en 

ekstra gang. Har du gevinst så kontakt Bjarne Kongsbak på 40 14 51 01. Numrene kan ses på side 

10 her i bladet. Udenfor teltet blev der solgt kæmpe grillpølser i specialmarinade med stor succes. 

Til aftensmad blev der serveret helstegt pattegris med flødestuvede kartofler, flutes og salat. Midt 

under middagen blev hovedgevinsterne i tombolaen udtrukket, og musikken blev leveret af ”Eddie 

Lindbergs Disko”. Alle dage var den store hoppeborg i brug. Den var aldrig ledig, og børnene elsker 

den. Lørdag var idrætsugens sidste dag. 

Øverst er det ren hygge. Dernæst islænderhesten Vigdis, hoppepuden og gadeholdet fra Klydevej, 

der stillede talstærkt op, men de fleste ville hellere kigge på. 
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VOERSÅ IFs LODSEDLER     Gevinst: Kontakt Bjarne Kongsbak 40 14 51 01 – 98 46 02 57. 

 

A 686 – 748 – 241 – 021 – 756  B 248 – 493 – 555 – 837 – 487 

C 322 – 497 – 308 – 404 – 502  D 563 – 685 – 111 – 326 – 277  

 

FRA STED TIL STED     I perioden fra lørdag 25. juli til lørdag 1. august afholdt 

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune flere forskellige arrangementer i en 

del landsbyer i samarbejde med landsbyernes borgerforeninger. Til at tage sig af 

den slags ting er det Rigmor Sørensen og Mogens Berg Jensen i Voerså. I 

Præstbro er det Søren Holm, og i Lyngså er det Gitte Mortensen og Jytte Juul. I 

”Den Bette Trekant”, der er nyt ”brandnavn” for Voerså, Lyngså og Præstbro-

området, blev der lagt ud med kanoture fra Præstbro til Voerså, hyggelig ridetur 

ud i den friske natur på egen eller lånt hest eller pony med udgang fra Stald Ulla 

på Vestergårdsvej, cykeltur til Albæk Bakker, vandretur på Hjertestien ved 

Lyngså, selv om stien på daværende tidspunkt endnu ikke var indviet, børnevenlig tur til Stensnæs 

strand med afgang fra Værestedet i Lyngså, vandretur fra Voerså og halvvejs til Lyngså og omvendt 

fra Lyngså og halvvejs til Voerså. 

Mødestedet var Østkystvejen- 

Lyngså Fælledvej. Endnu en 

kanotur, men denne gang fra 

Fæbroen til Voerså. Turen var lagt 

så snedigt, at deltagerne kunne nå 

at være med til grillfesten på 

jollehavnen i Voerså, der var sidste punkt på programmet, og som afsluttede projektet.  

Rent vejrmæssigt var vejrguderne ikke alle dage arrangørerne lige venlig stemt, hvilket gjorde, at 

der på nogle af arrangementerne, ikke var den 

store tilslutning. 

Arrangementerne var for alle både fastboende, 

gæster, turister og andre interesserede. Turister 

var der ikke mange af, men mest de fastboende 

med nogle venner, der deltog. 

På alle ture var der guider med, der fortalte om 

seværdigheder i området. 

Selv om deltagerantallet var lidt 

mindre end sidste år, så har 

borgerforeningernes 

repræsentanter også mod på 

mere næste år, hvis 

Frederikshavns Kommunes 

Distriktsudvalg bestemmer sig 

for at gentage projektet.  

På billederne er det fra oven 

Laura Graff og Queen, heste- 

holdet klar til afgang, Stensnæs 

strand. Midt på Hjertestien i højt vådt græs, gummistøvler og paraply samt 11 damer og en enkelt 

herre inden de træder ind på Hjertestien i Lyngså. 
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VOERSÅ BYUDVIKLING – UDTRÆKNING     Under normale omstændigheder skulle Voerså 

Byudvikling have afholdt generalforsamling i foråret, men valgte at udsætte den til efteråret, på 

grund af kasserer Jens Burskovs pludselige afgang ved døden. Det tragiske dødsfald skabte en del 

turbulens i foreningen, for Jens Burskov var en flittig og omsorgsfuld forenings-medarbejder, der 

udførte et stort stykke arbejde – ikke bare for byudviklingen, men også for byen. 

I forbindelse med udtrækningen af foreningens klublotto, blev der i forvirringen glemt alt om at 

udbrede numrene, men præmiemodtagerne har fået deres præmier udbetalt. Den eneste 

præmie, der ikke er udbetalt er nr. 38, der blev udtrukket som vinder af kr. 50 – i juli. Grunden er 

den, at man ikke kan deltage i spillet og få udbetalt præmier, hvis man ikke har indbetalt for sine 

lodder, så sagen er ganske klar og forståelig. 

For at råde bod på ”forvirringen” bringer vi her de udtrukne numre med navne for både juli og 

august måned 2015. 

JULI: Kr. 200 -. 61 Kamma Mellergård. 

Kr. 100 -. 01 Familien Yde Jensen, 06 Lone Pilgård, 20 Peter Rafn Jensen, 42 Edel Jakobsen.  

Kr. 50 -. 12 Gynther Mølgård, 38 ingen udbetaling, 64 Susanne Stenberg, 121 Emilie Mechlenburg, 

130 Linea Laubek, 144 ledig. 

AUGUST: Kr. 200 -. 68 ledig. 

Kr. 100 -. 31 ledig, 90 Markus Sørensen, 136 ledig, 178 ledig.  

Kr. 50 -. 60 Bent Hågen Jensen, 99 Allan Berg Andreasen, 101 Bjarne Kongsbak, 117 Bjarne 

Mechlenburg, 138 Kurt Frederiksen, 183 Jan Hugo Larsen. 

LEDIGE NUMRE: Som det kan ses, er der en del ledige numre. Voerså Byudvikling er interesseret i 

at få disse numre i spil for bare kr. 10 – pr. måned. Hvis du er interesseret, så kontakt Birgit 

Skovsgaard på telefon 72 16 23 62 eller på mailadressen burskov1@gmail.com 

 

FORMANDENS DUKKERT     Gynther Mølgård er en utrolig kreativ veltalende og vellidt 

formand for Voerså Byudvikling. Hans sommerferie går med at sejle ture med fru Eva, og en gang 

imellem når man ringer op, er han på søen eller ligger til kaj i en havn et eller andet sted på 

Danmarks østkyst. Sommeren 2015 stod den på sejlture igen, og efter hjemkomsten skulle båden 

have en ordentlig gang rengøring – muligvis med en 

form for glat sæbe, for da formanden uforsigtigt 

trådte op på rælingen af båden, gled han og havnede 

med et ordentligt plask i Voerså jollehavn. Da han 

kom op fra dybet, var hans første ord. – Der var sgu 

noget bladret nede på bunden. Hans næste tanke var 

at ringe hjem til fru Eva, så hun kunne komme med 

noget tørt tøj. Men ak og ve – den arme mand havde 

sin mobiltelefon i lommen, og den havde fået turen 

med på bunden af havnen, og det tåler den slags 

instrumenter absolut ikke. Hvad nu? Jo – af med hele 

tøjet og hjem til Eva i underbukser, en tur under 

bruseren samt tørt tøj, så var formanden klar til pæn 

brug igen.  

En venlig sjæl havde spurgt ham, om ikke han havde 

en forsikring, for sådan en telefon måtte da kunne erstattes. Gynther Mølgård ringede 

forsikringsselskabet op på en anden telefon og forklarede hændelsen. Uden noget kævl eller andet 

bawl landede der kr. 1.800 – nogle få dage efter til en ny mobiltelefon. Sådan – så nu er 

formanden atter ”mobil”. 
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SPOSORCYKELLØB     Voerså IFs Venner afholdt sponsorcykelløb, der 

blev afviklet på byens hovedfærdselsåre lørdag 29. august. Kun 12 

stillede op for at køre penge sammen til ungdomsarbejdet i Voerså IF. 

Men formanden for vennerne, Poul Thomsen, trøstede sig med, at det 

var dobbelt så godt som sidste år. 

På en rute gennem byen fra syd til nord med to bakker, der skulle 

forceres flere gange både op- og nedad, blev der trampet i pedalerne og 

svedt en del, i det gode sommervejr. Det var da også helt tydeligt efter 

løbet, at flere listede rundt på stive ben efter at have strukket ud. 

Både nuværende og tidligere fodboldspillere fra klubben deltog i løbet. 

Ældste deltager var Preben Vejrum, der er 62 år gammel, og de yngste 

var drenge fra Voerså IFs U 11 fodboldhold. 

Formanden for Voerså IF, Ole Kristensen, kørte flest kroner 

i kassen nemlig 11.320 -. Nr. 2 blev Mark Molbjerg med kr. 

8.874 – og nr. 3 Lars Berg Jensen med kr. 5.000 -. 

Ældste mand i feltet, Preben Vejrum, kørte 28 km. Det 

samme gjorde Mark Molbjerg, og som nr. 3 kom Allan 

Eckhardt med 26 km. 

En flot og solrig dag var det, men lidt skuffende at flere ikke 

stiller op. Det betyder ikke så meget, om man kun kan køre få 

kroner sammen, men det der betyder noget er, det samlede 

beløb er stort og flot til glæde for ungdommen i Voerså IF.  

Ikke mindst er det flot af dem, der stiller op, men også dem der 

melder sig som ”politivagter” på ruten, for det hele skal gå 

ordentligt og rigtigt til. Næste år; se så at komme op på cyklen. Det er lige meget, om man stiller 

op som et helt hold på X antal ryttere eller 

enkeltperson. Det drejer sig om at få mange på 

cyklerne, og det giver med garanti også endnu 

flere gæster og tilskuere i gaderne. Altså; 

pump og klargør cyklen så du kan være klar 

august/september næste år. 

Prisværdigt er det at Allan Eckhardt, der bor i 

Mølholt, og både Preben Vejrum og Janus Friis 

bor i Sæby. De stiller op. Javel – de har 

tilhørsforhold i Voerså IF, men prisværdigt er 

det alligevel, 

de kører til 

fordel for 

ungdommen i Voerså IF. 

Husk også; alder og køn er fuldstændig ligegyldigt – op på cyklen 

og kom af sted. 

De 3 første fotos er ude fra ruten. På billedet herover ses fra 

venstre formand Poul Thomsen, der uddelte præmier til 5 

præmietagere. Efter Poul Thomsen er det Ole Kristensen, Mark 

Molbjerg, Allan Eckhardt, Lars Berg Jensen og Preben Vejrum. I alt blev resultatet kr. 41. 194 -. 

Til højre tilskuere ude på ruten. 
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LIMA 415 – MAD FRA PERU      I forbindelse med 

festlighederne og de 5 arrangementer i Voerså by og på 

den gamle krogrund ved åen lørdag 29. august, var der 

også et eksotisk indslag fra Peru, som de mange gæster 

tog godt imod. Samantha Yto stillede op med sin flotte 

pinkfarvede salgsvogn og serverede peruviansk mad i 

stor stil. Straks cykelløbet var færdigt ved middagstid, 

fik hun og hendes hjælper, som er hendes mor, rigtig 

travlt de næste timer. Endda så travlt at de måtte sende 

bud efter flere varer to gange, men herefter var der endda gæster, der gik forgæves, for sidst på 

eftermiddagen gjaldt det om at få de bestilte retter færdige til 18.00, hvor familie-grillaftenen på 

krogrunden 

startede. 

Samantha Yto, 

med sydamerikan- 

ske og peruvian-

ske aner, har slået 

sig ned sammen 

med sin familie på 

Østkystvejen 415 i 

Sørå, hvor der i 

sensommeren var 

fuld gang i renovering af have og nedlægning af fliser, så der bliver bedre adgang, til den mobile 

pinkfarvede salgsvogn. Et pragtfuldt sted med en fantastisk flot udsigt over Kattegat, og så ligger 

stedet lige klods op ad en offentlig P – plads med pæne og rene toiletter. 

Samantha Yto kalder sit firma Lima 415, og herfra sælges peruviansk mad og ”Bring Away”. 

Herudover kan man booke hende til venindeaftener, fester, konfirmationer, studentergilder, 

bryllupper, jubilæer samt en hel masse mere, hvor hun møder op i ens eget køkken og laver 

peruviansk mad. 

Firmaet er nystartet, og i sommers fik hun besøg af Veterinærmyndighederne, og fik tildelt den 

første positive Smiley. Hvis man vil vide mere om Samantha og Lima 415, kan man gå ind på 

hendes hjemmeside, der hedder www.lima415.dk Man kan også følge hende på Facebook. 

 

MUSIKKORPS SÆBY     Musikkorps Sæby gav 

en rigtig flot koncert ved åen lørdag 29. august. 

De 21 fremmødte musikere blev placeret på 

platformen, der rager ud over 

åen. Publikum sad på trapperne 

og nød musikken sammen med 

en kop kaffe, øl eller sodavand. 

Koncerten foregik uden 

dirigenten Mogens B. B. Jensen, 

der var forhindret. I hans sted var 

det Dorthe Linde Jørgensen, der 

styrede løjerne, alt imens hun også spillede på sin klarinet. Imellem marcher og 

andre numre var det Dorthe, der fortalte om, hvad der skulle ske og foregå. Dorthe Linde 

Jørgensen arbejder i øvrigt i Voerså til daglig – nemlig i SFO på Ny Skovgårdsvej. 
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KIRSEBÆRRETS DAG     På den gamle krogrund ved åen i Voerså, 

blev ”Kirsebærrets Dag” fejret med manér lørdag 29. august. 

Foreningsteltet var stillet op på pladsen, og udstillere stillede op til 

både køb, salg, handel og bytte af diverse hjemmelavede 

kirsebærprodukter samt hjemmelavede andre ting og sager. I løbet 

af eftermiddagen var arrangementet godt besøgt, og gæsterne 

havde lyst til at smage både lagkager, kaffe og andre produkter samt 

indgå en handel. 

Ud over standene 

med kirsebærpro- 

dukter stillede Annemarie Møller Pedersen op med 

en stand med hjemmelavede armbånd, ørestikkers, 

halskæder, ure og andre ting. Og så er der jo lige 

Mitzi Hansens populære hjemmelavede flødeboller 

og chokolade. I år havde hun endnu mere med end 

hun plejer, og selvfølgelig blev der udsolgt. Straks 

hun åbnede sin stand, var der kø ved flødebollerne, 

der smagte af både kirsebær, lakrids og andre lækre 

sager – kort sagt; det rene guf. 

Benny Tørholm passede sin og Bjarke Laubeks 

stand. Her kunne købes krydderurter og 

hjemmelavet slik og slikkepinde samt 

kirsebærprodukter. 

Lone Pilgård solgte ud over kirsebærprodukter 

diverse kort, som Voerså Kirsebærlaug har fået 

fremstillet, og i baren sørgede Kirsten Myrhøj, 

Hanne Tørholm og Isa Borregård for store 

stykker lagkage, Kijafa kirsebærvin og Heerings 

kirsebærlikør, kirsebærøl samt kaffe og te. 

 I baren i modsatte side af teltet passede Anni 

Thomsen og Bjarke Laubek ”den rigtige bar” med 

kolde øl og sodavand, som 

mange benyttede sig af i det 

gode sensommervejr. 

Når byens mange unge 

kirsebær- træer engang i 

fremtiden kommer til give 

endnu flere bær, vil der med 

garanti komme flere stande 

i teltet på ”Kirsebærrets Dag”. Det vil også betyde endnu mere publikum 

selv om denne lørdag 29. august var ganske godt besøgt.  

På billederne er det Ann Thomsen, der er kunde ved Lone Pilgård. Dernæst viser Hanne Tørholm 

og Isa Borregaard Voerså Kirsebærlaugs nye store flotte kirsebær. Jørgen Jensen, Bjarne Mechlen- 

burg, Lars Sørensen og Jens Peter Jensen nyder kaffen efter at have spist lagkagen. Mitzi Hansen 

handler med Ebba Thorndal og Hanne ”Nymark” Kristensen. Bagved ses Annemarie Møller 

Pedersen med sin stand og her længst til højre er det Benny Tørholm med krydderurter, slik m.m.   
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GENERALFORSAMLING MED FORSINKELSE     Voerså Byudvikling skulle oprindeligt have 

afholdt generalforsamling i foråret, men på grund af kasserer Jens Burskovs pludselige og tragiske 

afgang ved døden ganske få dage før generalforsamlingen skulle finde sted, valgte man at flytte 

generalforsamlingen til lørdag 29. august, i teltet på den gamle krogrund. 
I sin beretning indledte formand Gynther Mølgård med at mindes Jens Burskov, der var et afholdt 

bestyrelsesmedlem og et stort skattet aktiv for Voerså. De 60 deltagere rejste sig, og der blev 

afholdt et minuts stilhed. 

- Vi har mistet vores kasserer, sagde Gynther 

Mølgård og fortsatte. - I hans sted var Anne 

Sørensen villig til at tage over og sidder som 

kasserer udenfor bestyrelsen. 

- Jeg er født optimist, og tror også at vi når vort 

mål med en ny kro i Voerså. Sidste år var det en 

mega opgave at få udbetalt de kr. 400.000 – fra 

LAG og Fiskeriets LAG, men det lykkedes. 

- Anlægget her bliver brugt rigtig meget, og vi har 

ved hjælp af private sponsorer og ved frivillig 

hjælp fået ”Rørhønen” renoveret med blandt andet nyt tag. Trappeanlægget, scenen og bålhytten 

er blevet malet af frivillige, og græsset bliver jævnligt klippet. Formanden kunne dog ønske, at 

flere frivillige meldte sig på banen til klipning af græs, så det ikke altid var de samme, der skulle 

gøre det. Samtidig kunne han også ønske, at flere mødte op, når der var arbejdsaftener og 

arbejdsdage på krogrunden. 

- På krogrunden er der kommet en skaterbane, 

som bliver brugt utrolig meget af de yngste. Her 

kommer der gang i noget oprydning i nær 

fremtid omkring banen. Byudviklingen har også 

ved hjælp af sponsorer fået en stor grill på 

pladsen, og så bliver skiltene på byportene 

jævnligt fornyet, på grund af de mange 

arrangementer, der foregår i området. 

- Desværre har Forenings EL kasseret Voerså 

Byudvikling, da foreningen ikke har kunnet samle det antal medlemmer, som der kræves for at få 

udbetalt støtte. Men foreningens klublotto kører fint, og der gøres et stort arbejde for, at få nogle 

af de ledige numre i omløb. I øvrigt bliver der nu 6 trækninger om året i stedet for 12. Til gengæld 

bliver præmierne også dobbelt så store. 

- Skt. Hans aften blev som sædvanligt et stort hit, og vi har prøvet med en grillpartyaften med 

levende musik, hvilket også blev godt modtaget, og sidst har Voerså Borgerforening haft aftener 

med harmonikamusik her på stedet, hvor alle tre aftener var godt besøgt. 

Nye toiletter 

- Rigtig mange besøger hver dag krogrunden, men toiletforholdene er ikke optimale. Det skal 

gøres bedre, og det har Byudviklingen en kreativ plan for. Pengene til nye toiletter er til stede, 

men det er blot et spørgsmål om, hvordan det lige skal forvaltes. 

Den moderne landsbykro 
- Voerså Byudvikling har haft besøg af bestyrelsesmedlem i Real Dania, Gunde Odgaard, hvilket var 

meget positivt. Real Dania har en organisation, som hedder Bygningsarv, og det gav os inspiration 

til en ansøgning, der nu arbejdes med i Real Dania. 
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I Bygningsarv er der blandt andet lagt vægt på historien, og den mere end 300 år gamle kro, som lå 
her på stedet. Vi mener selv, behovet for en ny kro her på stedet er nødvendigt og bakkes da også 
op af befolkningen. 
Jeg ville egentlig gerne afsløre endnu mere om 
projektet, men jeg er foreløbig nødt til at holde tæt, 
men jeg ser det som meget positivt. I skal være de 
første, der får nyheden, når den slipper ud, sluttede 
Gynther Mølgård sin beretning. 
Kassereren Anne Sørensen oplæste regnskabet, der 
viste en egenkapital på kr. 62.563 -. I pengeinstitutter 
står der kr. 74.062 -.  Selve krogrundens kostpris er 
opgivet til 1.100.000 -. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev suppleanten Søren Meng. 
Herudover består bestyrelsen af Gynther Mølgård, Lone Pilgård, Jens Juul og Bjarke Laubek. 
Suppleanter er Ian Mechlenburg og Anni Hansen. 
Revisorer er Michael Gadekær og Poul Thomsen.  
Anne Sørensen er udenfor bestyrelsen valgt som kasserer. 
 

SPONSORKRONER     Voerså IFs Venner vil herigennem gerne sige mange tak 
til samtlige sponsorer, ”cykelryttere” og andre, der gjorde en indsats lørdag 29. 
august for at hjælpe Voerså IFs ungdomsafdeling til et beløb på kr. 41.194 -.  
For en orden skyld nævner vi alle sponsorerne her. 
A 10 Auto, AL Biler, Allan Berg Andreasen, Allan Olsen, Anette og Jens ”Ågård” 
Jensen, Anette Olsen, Anja Eckhardt, Ann Madsen, Anni og Tom Hansen, Benny 
Hansen, Bent Nielsen, Bente Jørgensen, Bjarke Laubek, Bjarne Kongsbak, Britta 
Pedersen, Britta Jensen, Camilla F, Carsten Gade, Casper Schrøder, Dalbyg Aps, 
David Pedersen, Dybvad Køkkener Aps, Dybvad Tandlæge, Else og Jan Knøsen, 
Esther Christiansen, Flauenskjold Vognmandsforretning, Gynther Mølgård, Hanne 
og Martin Sørensen, Hanne Kristensen, Hans Erik Kanstrup, Hardy Bredmose, Harry Pedersen, 

Hejslet Begravelsesforretning, Hjulmand og Kaptain, IB Thomsen, 
Ingemann Molbjerg, Ingeniørfirmaet Niras, Jacob Christensen, JE 
Byg Flauenskjold, Jens Leo Knøsen, Jesper Sørensen, Johnny 
Svenningsen, Kaj ”Ågård” Jensen, Kalhøj, Karin Vejrum, Karsten 
Nielsen, Kenneth Pedersen, Kimma Thomsen, Kristian Lydholm, 
Lars Berg Jenen, Lars Dahl Hansen, Laura Molbjerg, Lotte Juul, 
Louise Vejrum, Lukas og Noah Kristensen, Mads Molbjerg, Mariann 
og Johan Berg Jensen, Marianne Kristensen, MC Compagniet, 
Mette Kongsbak, Mette Sørensen, Michael Gadekær, Michael 
Schioldan, Mie Molbjerg, MK Klip, Mogens Søndergård, Morten 

Andersen, Morten Sørensen, MR Sæby, Murermester Karsten Thomsen, Nordjysk VVS, Nordjyske 
Bank, NP Revision, Ole Kristensen, P. T. Totalservice, Peiter Sport, Peter Rafn Jensen, Pia Molbjerg, 
Poul Thomsen, René Lindberg, René Thomsen, Rigmor Sørensen, Rosa Trekær, Ruth Eckhardt, 
Salon Hårmix, Skæve Auto, Sofie Knøsen, Sportigan, Steen Agervig, Stæten v/Jan Jensen, Susanne 
Kongsbak, Svend Hansen, Svend Nielsen, Sæby & Rørholt Kloakservice, Sæby El v/Lars Andersen, 
Søren Jensen, Sæby, Søren Jensen´s Eftf., Tim Brunø, Tinna Knøsen og Jan Nymark, Tommy 
Svenningsen, Torve-Kroen, Translyft, Dybvad, Uggerhøj Biler, Vera Grøn, Verner Pedersen, Voerså 
Auto, Voerså Bådudlejning, Voerså Fodklinik, Voerså Murerforretning, Voerså Tømmerservice, 
Voerså VVS & Kloak.            
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VOERSÅ VANDVÆRK     Udfasning af vandindvinding på Voerså Vandværk 
Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand har indgået aftale 

om, at forsyningspligten i Voerså overdrages til Frederikshavn 

Vand pr. 1. januar 2016. Frederikshavn Byråd har på deres 

møde den 26. august 2015 godkendt overdragelsen af 

forsyningspligten, som beskrevet i Tillæg nr. 1 til Frederikshavn 

Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19, som har været i offentlig høring fra 22. maj til 19. juni 

2015, jf. dette tillæg forsynes Voerså i fremtiden fra vandværkerne Sæbygård og Ørnedal, som har 

ledige kapaciteter.  

Vandindvindingen til Voerså Vandværk vil derfor blive udfaset medio 2016. 

Ophør af vandindvindingen vil ændre grundvandsforholdene omkring Voerså Vandværks 

kildeplads på Holtbjergvej 36A, og som konsekvens medføre stigende grundvandsvandspejl i 

området. Derfor har Frederikshavn Vand bedt den rådgivende virksomhed NIRAS foretage en 

vurdering af de hydrologiske konsekvenser af ophør af vandindvinding. 

NIRAS har nu afsluttet opgaven, og du kan læse resultaterne af deres vurderinger i et NOTAT 

”Konsekvensvurdering af ophør af vandindvinding fra Voerså kildeplads, august 2015”, som du 

finder på Forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk. Du har også mulighed for at få et 

eksemplar af notatet tilsendt ved at ringe til Forsyningen, tlf. 9829 9202. 

Notatet omfatter ikke vurdering af konsekvenserne af det stigende grundvandsspejl for de berørte 

lodsejere, der efterfølgende selv må foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktuelle 

situation og afhjælpning af evt. gener. 

Frederikshavn Vand A/S 

Hvis man på nogen måde er i tvivl om indholdet af ovenstående fra Frederikshavn Vand A/S kan 

man rette henvendelse til formanden for Voerså Vandværk, Gynther Mølgård, på 21 49 43 68. 
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CYKEL- OG LØBEFERIE     De brugte en uge af deres sommerferie. De havde selv planlagt ruten. 

Hver dag med 90 km cykling og 30 km løb. Sådan var det egentlig planlagt, men sådan kom det 

ikke til at gå. På grund af knæproblemer måtte den ældste af de to cykle hele ruten, mens den 

anden gennemførte det planlagte i alt en strækning på 600 km. 
Der er tale om brødrene 47 årige Flemming Nielsen, der er bosat i Sæby, 

og lillebror 44 årige Karsten Nielsen, der bor med sin familie i Voerså. 

- Vi har svedt meget, brugt noget energi og ikke mindst testet os selv, 

siger Flemming Nielsen og bunder en dåsecola for anden gang efter at 

være kommet i mål på Voerså Stadion fredag 4. september. 

- Vi har været Vendsyssel og Thy rundt, og vi havde faktisk rigtig 

godt vejr hele vejen - næsten da. Vi var heldige ude ved Agger 

Tange at have medvind nordpå mod Hanstholm, da vi cyklede. 

Det var en pragtfuld tur. Vi var også heldige med materialet 

holdt og fungerede perfekt, og vi havde så godt som ingen 

uheld. Jahh – det vil sige et par småuheld. Jeg var uheldig i 

Nørresundby, da vi skulle stoppe for rødt, mens vi var på cykler. 

Jeg glemte, at skoen var spændt fast i tåclipsen, og pludselig lå 

jeg og rodede rundt – heldigvis i noget græsrabat. Det kan man 

jo kun lære af. Karsten har i nogle dage haft problemer med en tå, men det kan han selv fortælle 

om, siger Flemming Nielsen. 

- Hvad er det for noget vrøvl? Det er da ikke noget. Det skal der ikke 

skrives om. Det er ingenting, sagde Karsten og fik hurtigt samtalen 

drejet over på noget andet, mens han slukkede tørsten og så meget 

slidt ud, men han havde også 5 x 30 km + 5 x 90 km cykelture i 

benene. 

Ved målet blev brødrene modtaget af familien og nogle få venner. 

Nogen egentlig velkomstkomité var der ikke tale om. Da brødrene 

kom i mål, sagde de begge to. – Aldrig mere, aldrig. Folk der kender 

dem begge ved, at det kun er til næste år, for brødrene er kendt for at 

afprøve grænser. 

- Jeg ved ikke, hvad der sker, men når vi er blevet enige 

om aldrig mere, så kommer Karsten igen hvert år med nye 

planer, og ”dum” som jeg er, hopper jeg på den hver 

gang, som det tynde øl. Jeg kan fortælle, at rigtig mange 

cykelstier er i en elendig forfatning. Mange steder er det 

kun grus og sten samt masser af huller. Da vi var omkring 

Gjøl 1. september, troede vi, der var udbrudt krig, men det var efterårsjagten, der var gået ind ved 

fjorden og kanalerne, fortæller Flemming.  

- Vores budget ligger lidt over kr. 6.000 -. Heraf har vores forældre sponseret kr. 1.000 –, mens 

Sportigan og Cykelgården i Sæby har sponseret os med naturalier, og vi er meget taknemmelige 

for det hele. Mens vi var i Sæby, var vi en tur hos begge sponsorer og hilse på og sige tak for 

hjælpen, fortæller Flemming Nielsen. 

Straks Karsten kom i mål, fik han et stort knus af sin yngste søn Anders. Også fru Laila fik et 

ordentligt knus, et lille kys og sagde. – Puha; det duftede ikke godt. Det er godt, det ikke er mig, 

der er kyssepige i Tour de France. 

Lørdag havde brødrenes forældre, Hilda og Henning Nielsen, Voerså, inviteret familien på 

stjerneskud, øl og et par skarpe til halsen. 

18 

    



NATURENS DAG      - Vi fik 11.000 – kroner fra Nordea 

Fonden. Derfor kunne vi byde på dette arrangement, der havde 

rigtig mange aktiviteter, fortæller spejderleder Marianne 

Christiansen fra Knud Søhane spejderne i Voerså, og fortsætter. 

 - Vi havde blandt andet en stand, hvor interesserede kunne 

fremstille fuglekasser, og lære at lave de rigtige foderblandinger 

til fodring af fugle om vinteren.  

I bålhytten kunne man fremstille pandekager, snobrød og 

kartoffel-vafler. I en hytte med insekter var der snore 

med sukker på samt åbne vandmeloner, og så kunne 

man fange insekterne og studere dem nærmere 

igennem forstørrelsesglas. 

En følekasse hvor man intet kunne se, og ikke vidste 

hvad man stak fingrene ned til, havde vi også. Om der 

var regnorme, frøer, rådden frugt eller andet i kassen 

anede jeg ikke en gang selv.  

Hvis man var nysgerrig og interesseret i at følge et frøs 

udvikling, kunne man plante et majsfrø i en potte og tage med hjem og stille den i en vindueskarm, 

og finde ud af hvad der så skete efterfølgende.  

På pladsen var der også et par ”ildfluer” fra organisationen.  

Her kunne man snitte sin egen krybskyttefløjte og lære at bruge 

en kniv rigtigt. 

Efteråret emmede af 

modne frugter, og vi 

havde en stand med 

friskpresset æblesaft. Det skulle være godt for at undgå 

influenza i løbet af vinteren – det er i hvert fald sundt. 

Æblepresseren har vi blandt andet brugt nogle af 

pengene til fra Nordea sammen med en snittekasse 

fyldt med værktøj og redskaber samt nye bålpander. 

Skyde med bue og pil var meget populært. Her sørgede 

buejæger og instruktør Rikki Rasmussen for, at alt gik rigtigt til, blandt de ivrige drengeskytter, 

fortæller spejderlederen. 

Hanne og Orla Overbys datter, Line, solgte sammen med sin familie 

honning produceret i forældrenes bistader.  

Ingen skulle gå og sulte, for på pladsen var også Samantha Yto med 

sin flotte pinkfarvede ”salgsvogn”. Hun havde travlt hele dagen med 

at servere populær peruviansk mad, som især spejdere elsker. 

Mogens Brag havde sponseret en konkurrence for alle børn. Her gjaldt 

det om at gætte 10 rigtige. Det foregik på den måde, at rundt omkring 

på pladsen hang der diverse skilte med svarene på, og så var det bare 

med at komme rundt, og finde de rigtige svar til spørgsmålene, hvis 

man ikke kendte dem i forvejen. Man kunne vinde en tur på 

fodboldgolfbanen i Sørå for fem personer, og vinderen blev Oliver Pedersen. Han var stolt over at 

kunne invitere fire kammerater med. 

For oven ”ildfluernes” bod, hygge om bålet, bålhytten, ornitolog Kurt Rasmussen med fremstilling 

af fuglekasser og stolte Oliver Pedersen med sit bevis til fodboldgolfbanen i Sørå. 
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KAJ HØGH     Vi præsenterede ham i Voerså Bladets julinummer 2015 på side 6. De fleste ældre 

borgere i Voerså og omegn kender ham, da han er ”gammel” Voerså-bo, som søn af det tidligere 

købmandspar i byen Dagny og Axel Høgh. Kaj bor i dag i Brønderslev, og han har helt bestemt 

”skrivekløe” med sin helt egen facon at udtrykke sig på. Måden han udtrykker sig på er så levende, 

så man lever rigtig med i, hvad det er han foretager sig. Denne her har vi snuppet på facebook  

23. september 2015. 

RÅHYGGE 
Min dronning sidder i sit "corner" med en drink. Som en anden Kong 

Henrik står jeg i køkkenet, og kreerer den royale middag. De stærke 

krydderiers balsamiske dufte fylder huset og dele af nordbyen. 

Foreløbig er det guf for næsen og dermed lugtesansen. Smagsløgene 

bliver indtil videre vederkvæget med en Shiraz/Merlot fra lune 

Sydafrika. 

En sådan kølig sensommeraften er velegnet til en gang 

”SKIVÆRKIGRY´. (SKIDEVÆRK I GRYDE. Red.) 

Denne eksotiske ret med orientens tryllerier og nordens solide basisingredienser kan saliggøre en 

gammel vendelbo i hans salige aftentime. 

For en sikkerhedsskyld ligger sygesikringskortet fremme! Hyggehejsa, skriver Kaj Høgh.  

På billedet formoder vi, det er fru Elly, der står ved Kajs side. 
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KIK KORET     Koret er for alle piger og drenge 

fra 4. klasse, der elsker at synge. Her er 

fællesskab med masser af sang og musik og 

fede oplevelser. KIK svinger, gynger og rocker. 

KIK er stedet, hvor du er velkommen, og koret 

mangler præcis din stemme. 

Lederen er kirkesanger og korcoach Dina 

Flyvbjerg Ledet, der er uddannet sanger og 

sopran fra Nordjysk Musikkonservatorium, og 

der øves i Stensnæsskolens musiklokale hver 

onsdag fra 14.15 – 15.15 – og så er det lønnet. 

Hvis du er interesseret, så kan du få mor eller far til at kontakte Dina Flyvbjerg Ledet på  

30 61 80 84, eller på mailadressen flyv_bjerg@hotmail.com  

Det er bare med at komme i gang, for der følger med garanti masser af sjove oplevelser med. 

 

SØLVMEDALJE      Han har stået i lære i 3½ år hos Voerså 

Tømrerservice ved Brian Mølgaard. Ifølge Brian Mølgaard har han 

passet sit arbejde, mødt til tiden, været pligtopfyldende og nem at 

omgås samt behagelig at arbejde sammen med. Det var helt 

naturligt han skulle fortsætte, da han passede godt ind i firmaets 

team, som i forvejen består af 4 mand. 

Det drejer sig om Dennis Thomsen, 

der er bosat i Frederikshavn. Ultimo 

september aflagde han 

svendeprøve på EUC i Hjørring med 

højeste anerkendelse indenfor 

tømrerfaget – en sølvmedalje med 

inskription. 

- Selvfølgelig er jeg stolt over 

medaljen og viser den gerne frem. Det er ikke hver dag, der er en 

lærling, der opnår en sølvmedalje. Mester var heller ikke spor 

betænkelig ved at ansætte mig som svend, og det tilbud tog jeg 

imod. Foreløbig har jeg ikke de 

store planer. Ud over arbejdet 

får jeg noget af fritiden til at gå 

med at styrketræne hjemme i 

Frederikshavn. Nu da jeg er 

blevet single, vil jeg da også 

godt indrømme, jeg har et godt 

øje til damerne, fortæller den 

stolte nyuddannede 

tømrersvend. 

På billederne er det Dennis 

Thomsen øverst med sit 

mesterværk på EUC i Hjørring. 

Sølvmedaljen og sidst sammen 

med sin mester Brian Mølgård. 
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LISSI KRISTIANSEN     Hun er en ægte indfødt Voerså-pige, som 
savner byen og havet, efter hun rejste ud. Voerså Bladet har kontakt med 
hende på Facebook, men hun har også en profil på Instagram.  
Lissi fortæller her lidt om sig selv, og hvordan det er 
gået hende, siden hun fløj fra reden. 
Mine forældre er Niels og Bertha Kristiansen, som 
boede på Klydevej i Voerså. De flyttede dertil i 1961. 
Indtil da boede de i "Amerikanerens" hus (Åvænget 
6) i Østerbyen, hvor jeg er født. 
Jeg flyttede fra byen og egnen i 1974, hvor jeg tog på 
Rødding Højskole. Et ophold der varede 5 måneder. 
Herefter tog jeg på Brandbjerg højskole i 8 måneder. Her 
lærte jeg min mand at kende, Karl-Erik, som er typograf. 
Efter højskoleopholdene flyttede jeg først til Vejle for en kort 
periode og senere til Spjarup, som ligger langt ude på landet 
ved Egtved, Bindeballe købmandsgård og Vejle Ådal - et 
fantastisk sted rent naturmæssigt. Her arbejdede jeg først 
som fiskerimedhjælper på et dambrug og senere som 
kontorassistent ved Egtved Kommune. Jeg cyklede til og fra 
arbejde både sommer og vinter, og jeg skal hilse og sige, der 
er MANGE bakker i det område. Der var 7 km hver vej. 
I 1982 begyndte jeg at læse til pædagog på Jelling Statssemi- 
narium. I starten cyklede jeg de 25 km frem og tilbage, men som tiden gik, blev det for besværligt, 
og vi flyttede til Vejle. I 1985, da jeg var færdiguddannet pædagog, flyttede vi til Thy. Her 
arbejdede jeg som familieplejer og beskyttet værksted.  
I 1986 fik vi vores datter Stine. Hun bor i dag i Haderslev sammen med sin kæreste, som læser til 
lyddesigner. Stine blev sidste år uddannet cand. design i illustration og visuel kommunikation. 
1989 flyttede vi til Jelling og har boet her siden. Her har jeg arbejdet indenfor et bredt pædagogisk 
felt. Siden 2000 har jeg arbejdet på en specialskole. Nu er jeg blevet så gammel, at jeg på 3. år er 
på deltidsefterløn – d.v.s. arbejder 20 timer om ugen og får efterløn for 17 timer. 
Af interesser har jeg mange: Min familie, min have, nærmiljøet i Jelling herunder som billetsælger i 
vores biograf. Jeg er meget glad for udendørs aktiviteter som lange gåture med madpakker, lange 
cykelture som omfatter, den årlige tur til Vendsyssel og blandt andet Voerså. Denne tur har jeg 
cyklet siden 2006 med undtagelse af sidste år, hvor jeg brækkede min ene arm på grund af en 
fodboldkamp. Jeg er meget glad for naturen sådan helt generelt. Jeg laver håndarbejde - især 
strikning, men kan også lide at tegne og male på amatørbasis. Det samme gælder fotografering. 
Og så er jeg vild med bøger og læser meget. Jeg er glad for at bo i det midt- og sydjyske, men jeg 

savner også Nordjylland – især havet. 
Øverst er det som turist i Grækenland. 
Derefter et skolefoto fra 1967. 
 Familien Kristiansen samlet. Det er Lissi, 
der står som nummer 2 fra højre. 
Nederst 3 eksempler på Lissi´s 
fotografiske evner. Det er helt tydeligt, 
hun har øje for naturen og ikke mindst 
for selve motiverne. De er derude, men 

det er svært lige at spotte dem. 
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FEST OG FART I KIRKEN     Det var kirkens 

børnekor, K. I. K. koret, der stod for underholdningen, 

da der onsdag 30. september var børnegudstjeneste i 

Lyngså kirke. De otte piger og drenge i koret blev ledet 

af musikpædagog Hanne Møller og sanglærer Dina 

Flyvbjerg Ledet. 
Straks fra starten havde 

pædagogen og 

sanglæreren de omkring 

85 børn og voksne i kirken 

i deres hule hånd, hvor de 

også fik kirkegængerne 

nede i kirken til at rokke 

lidt i sæderne og svinge lidt med armene. En stor fordel var, at alle 

kunne synge og følge med i teksterne, der løbende kom op på en stor 

hvid væg i kirken. 

B for børnegudstjeneste 

Sang og konkurrencer var der masser af. Hvis 

børnene kunne nævne ord og navne, der 

begyndte med B, blev de præmieret af Hanne 

Møller med vingummibamser eller lakrids, som 

børnene måtte gribe, når det fløj gennem 

luften. I flere af salmerne var der masser af 

bevægelse fra korets side, der i løbet af 

eftermiddagen fik rørt sig en hel del.  

Ved ankomsten i kirken blev salmen ”Måne og sol” sunget, og sognepræst Helge Morre Pedersen 

fortalte om de ni bedeslag fra kirkeklokkerne, og om Jesus der boede i Kapernaum, samt om folk 

der boede i huse med meget små rum, og som fiskede i søen om natten. De fiskede godt, men en 

dag havde Peter intet i garnet, og Jesus foreslog ham at gøre det anderledes. Trods tvivl gjorde 

Peter det anderledes, og han fik masser af fisk i garnet. Peter og andre fandt ud af, man skulle gøre 

som Jesus sagde, og de fulgte Jesus. På den måde fik Jesus de første disciple. 

Ud fra denne fortælling blev tilfældigt udvalgte børn nu fiskere, og andre børn fik andre titler. Alle 

blev udstyret med hat og udførte fiskeri med garn i kirken. 

Efter gudstjenesten mødtes alle i kirkehuset, 

hvor aktivitetsudvalget stod klar med pasta og 

kød samt salatbar til alle. Børnene spiste 

gratis, mens voksne måtte betale et symbolsk 

beløb. 

På billederne er det øverst Hanne Møller, der 

sætter fut i fejemøget. Dernæst smider hun 

med vingummibamser og lakridser. 

Sognepræst Helge Morre Pedersen, der ses 

med hat, har taget plads på kirkebænken. 

Nederst er K. I. K. koret sammen med 

sognepræsten, musikpædagog Hanne Møller 

og længst til højre kirkesanger og sanglærer 

Dina Flyvbjerg Ledet. 
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FAMILIEN KRISTIANSEN     

Her kommer en tilføjelse til side 22, hvor 

vi skriver om Lissi Kristiansen.  

Familiefotoet er fra 1963, og ud over mor 

og far, der er Bertha og Niels ses på 

billedet fra venstre, en feriepige, Bjarne 

på ca. 1 år, Henning 9 år, Lissi 10 år og 

Britta 7 år. 

En ekstra lille tilføjelse. Turistbilledet på 

side 22 er fra en charterrejse til 

Grækenland for et år siden, hvor Lissi var 

sammen med sin datter Stine.  

- Stine mente, jeg skulle prøve det, inden 

jeg blev alt for gammel og affældig. Det 

var en god tur, men det bliver aldrig mig. 

Alt for varmt og alle de turister……. Så 

hellere en cykeltur ud i det jyske, skriver 

Lissi Kristiansen. 

Til slut lige en lille krønike fra den virkelige verden.  

Bjarne Kristiansen, der er Lissi´s lillebror, færdedes meget ovre på en af nabogårdene til hjemmet 

på Klydevej. Her boede Laurits Nymann Sørensen. En dag fortalte Bjarne til Laurits, at familiens 

hund havde været alene hjemme. Da familien kom hjem, havde hunden ædt flere par sko. 

 – Nå, sagde Laurits. – Hwa så´e fatter til det? 

- Det ka a en fortæl dæ, for a må en ba´j, var Bjarnes svar. 
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BADMINTON     Sæsonen er over os, og fortsætter helt til vi 

skal have sommermøblerne stillet ud i haven igen. Er du ikke 

kommet med fra start, så fortvivl ikke, det kan skam nås endnu.  

Voerså IF har Voersåhallen om mandagen. 

Her lægger piger og drenge fra 7 – 11 år ud 

fra 17. 45 – 19.00. Herefter er det piger og 

drenge fra 12 – 17 år, der spiller til 19.00. 

Kontingentet for hele sæsonen er kr. 300 -. 

Har man ikke noget udstyr i starten, er der  

hjælp at hente for ungdommen. Klubben har 

både net, badmintonbolde og ketsjere, som 

man kan låne, så det er bare med at møde op og blive tilmeldt, 

som sker på stedet. 

Motionister skal også røre sig. De spiller fra 19 – 22. Her kan man leje en singlebane for kr. 800 –,  

hvilket vil sige kr. 400 – pr. person for hele sæsonen.  

En doublebane lejes for kr. 1.300 – for hele sæsonen. Det er kr. 325 – pr. person.   

Spørgsmål: Kontakt Karsten Nielsen 23 25 37 59 eller Ole Kristensen 20 26 45 92. 

 

DAMERNE GJORDE DET IGEN     
På side 4 kan læserne se damesenior- 

fodboldholdet vandt deres pulje i 

foråret. Sandelig om det ikke også 

skete igen i efteråret. Det var stadig- 

væk C 3, men pulje 38. Denne gang blev 

det 7 sejre, 3 uafgjorte og et enkelt 

nederlag til Sæby på 3 – 2. I alt blev det 

til 23 point, og en flot målscore på  

44 – 13 i efteråret. 

Efter Voerså kom Sæby som nummer 2. 

Dernæst Gærum, Østervrå, Jerslev- 

Sterup og skæve. 

Billedet er taget i uge 31 da Voerså IF havde idrætsuge. Bagerst fra venstre er det René Lindberg, 

Emma Jonsson, Line Thomsen, Anne Nørager, Line Gull Søndergård, Lars Hansen og cheftræner 

Christian Rüdinger. Forrest fra venstre ses Karina Toya Jørgensen, Amanda Juul Christensen, Mie 

Molbjerg, Annette Mortensen, Nicoline Kolind og Lise Toya Jørgensen.  

 

350 KAMPE PÅ FØRSTEHOLDET     Lars Berg Jensen er indfødt 

Voerså-bo, og det er med stort V. Straks han kunne gå, har han spillet 

fodbold i Voerså IF og ikke andre klubber. Skulle der nu komme et 

professionelt tilbud en dag, må han jo nok overveje at skifte, men han er 

ved at have sin 33 årige alder imod sig, så han bliver nok herhjemme. 

Lørdag 10. oktober ramte han en milepæl – 350 kampe på Voerså IFs 

førstehold. Holdleder Allan Berg Andreasen overrakte blomster på 

klubbens vegne, og i klubhuset efter kampen modtog han plakette og 

chokolade. Holdlederen sagde. – Lars; stort tillykke med de 350 kampe. 

Jeg kan godt fortælle dig, det vil tage nogen tid, inden du når den gamle. 

(Lars`s far, Johan Berg Jensen med over 550 kampe. Red.) 
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INDENDØRS FODBOLD     I de sidste mange år, har fodboldspillerne i Voerså IF leveret mange 

fremragende resultater i indefodbold i diverse sportshaller rundt om i store dele af landet. Både 

piger og drenge samt damer og herrer er da også flinke til at møde op til træningen i Voersåhallen. 

Træningstidspunkterne ser for sæsonen 2015 – 2016 således ud. 

Tirsdage træner U 14 drenge fra 18 – 19 og dameseniorer 

fra 19 – 20. 

Onsdag træner de allermindste, dem der populært kaldes 

sandkasse-fodboldspillere, fra 16.30 – 17.15 og U 8 – 9 år 

træner fra 17.30 – 18.30. 

Fredag træner drenge U 11 år fra 17 – 18, og når klokken 

bliver 19.00, tager herreseniorerne over, og de bliver rigtig 

vasket igennem i hele 3 timer til klokken 22.00. 

Trænerteamet ser sådan ud: U 8 – 9 år trænes af Jørgen 

Hansen og Kevin Rasmussen. U 11 trænes af Mark Molbjerg og René Thomsen. U 14 drenge 

trænes af Rasmus Hvitved, Flemming Bærentsen og Ole Kristensen. For damesenior er det 

Christian Rüdinger, Lars Hansen og René Lindberg, og for herreseniorerne er det Lars Berg Jensen 

og Janus Friis. 

 

NORDTV – HAPPENING     NORDTV 

i Aalbæk inviterer alle husstande i 

Voerså og Flauenskjold til et 

uforpligtende møde i både Voerså og 

Flauenskjold. I Voerså er det lørdag 28. 

november i Voerså IFs klubhus fra 12 – 

14. I Flauenskjold er det ved Min 

Købmand lørdag 21. november fra 

12 – 14. NORDTV tilbyder alle som har 

lyst og lejlighed til at møde op og tage 

en uforpligtende samtale med 

eksperterne om TV – Internet og 

Telefoni.  

I nær fremtid sker der en hel masse med mulighederne for at se tv. Blandt andet kommer der 

noget der hedder TILVALGS TV. Det er ganske nemt at bruge. Man kan få den kanal, som man står 

og mangler, som tilvalg til sin nuværende pakke for ganske få kroner om måneden. Alt man skal 

gøre er at tilmelde sig, hvis man allerede får tv via sin antenneforening. Man kan læse meget mere 

om det på hjemmesiden www.trionet.dk/tilvalgs-tv   

NORDTV er begge steder vært for pølser med tilbehør samt øl og vand, og alle er velkomne. 

På billedet er det bogholder i EXPERT i Aalbæk, Pia Lisa Knudsen, sammen med NORDTVs ejer 

Peter Nielsen, der også er medejer af EXPERT. 

 

WUESO SJØW     Revyfolkene er på banen igen. Der skal være Wueso 

Sjøw fredag 4. og lørdag 5. marts. Fredag startes der 19.00, og det er 

generalprøven, der fyres af. Lørdag lægges der ud 17.30 og helt til 

02.00. Der startes med spisning, og herefter fyres showet af. 

Her i skrivende stund, midt i oktober, kan vi ikke fortælle så meget 

mere andet end reserver datoerne, sæt kryds i kalenderen og hold øje 

med infokanalen og den ugentlige presse for nærmere information. 

26 



MANDEHØRM     Mange mænd kan ikke koge en 

kedel vand, uden den brænder på, og andre kan ikke 

skære brød uden at komme til at skære i en finger, 

mens atter andre brænder æggene fast i panden, på 

grund ad af teflonen er slidt af, og der skulle have 

været lidt olie i panden først.  

Men her er muligheden for at lære, hvordan man 

bærer sig ad. 

Hvis den enkelte herre er til mad og mandehørm, så 

startede der et madlavningshold op på Stensnæs- 

skolen i skolekøkkenet onsdag 21. oktober 18.00.  

Der var plads til 16 deltagere fra starten, men om der er ledige pladser tilbage, når Voerså Bladet 

udkommer 1. november vides i skrivende stund medio oktober ikke. Hvis man er interesseret, kan 

man kontakte Søren Meng.  

Prisen for hele sæsonen er kr. 675 -.  

Underviser er Malene Højer Jacobsen, der også 

underviste sidste år. Dog måtte hun have assistance af 

storesøster Kristina Nielsen for at styre hele flokken. 

Det er forståeligt nok, når man på billederne kan se, 

hvem deltagerne var sidste år – det er positivt ment. 

Så er det ikke nemt at være to ”høns” mod 16 

”kokke”, der for de flestes vedkommende ikke er 

mundlamme. 

Malene Højer Jacobsen styrer alt med indkøb og 

opskrifter, og der laves alt fra traditionel medisterpølse til spanske retter. Reglen er den; alt laves 

fra bunden, og en ting er helt sikkert; ingen går sultne hjem. 

Sidste sæson var der 9 undervisningsdage før jul og 10 efter jul. Der blev holdt fælles julefrokost, 

som afslutning på efterårssæsonen, og en ”lille” fest med påhæng da foråret nærmede sig. 

Mandehørmen fornægter sig ikke – i 

hvert fald ikke sidste år. Her fik nogle 

af deltagerne madlavningen til at 

hedde ”Finere madlavning for 

mænd”. Andre deltagere fik det 

hurtigt døbt om til ”Madlavning for 

finere mænd”. 

Endnu lidt mandehørm: De 16 

deltagere sidste år var delt ind i 4 

hold. Selv om alle 4 hold fik samme 

opskrift og udførte den til punkt og 

prikke, var der aldrig noget, der blev 

ens. Grunden var ganske enkelt 

”mandehørmen eller forståelsen om 

man vil”. Nogle var meget klogere end opskriften og kom mere i maden, på grund af de troede, 

det smagte bedre, eller der måske var for lidt til alle, når det skulle spises. Det vidste Malene Højer 

Jacobsen alt om. Hun havde garderet sig ved ekstra indkøb, og en del måtte laves om.  

Ak ja – skomager bliv ved din læst, er der et gammelt ordsprog der siger. 

For flere oplysninger kan man kontakte Søren Meng på 20 29 38 04. 

Fotos: Søren Meng.                                 27

            

   



ARKIVERNES DAG I DRONNINGLUND     Det kan godt være, at nogle af læserne undrer sig 
over, hvorfor Voerså Bladet kommer så vidt omkring som til Dronninglund. Men denne artikel 
omhandler Dronninglund Sygehus, som jo også var Voerså-boernes og hele Østvendsyssels 
sygehus, som nu desværre ikke er mere.  
Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv, der ligger placeret på Erantisvej 6 i Dronninglund med rigtig 
gode parkeringsforhold, afholder lørdag 14. november ”Arkivernes dag” med en udstilling om, det 
nu nedlagte Dronninglund Sygehus.  
På udstillingen kan man blandt andet se masser af fotos, høre fortællinger samt kigge på andre 
ting, der omfatter byens tidligere sygehus.  
På dagen vil der være mulighed for at deltage i en rundvisning på arkivet. Her kan man blandt 
andet høre om, hvorledes der arbejdes med arkivalier og registreringer.  
Skulle interessen for at blive frivillig medarbejder på arkivet, er der gode muligheder. Her er der er 
en hel del materiale, der skal registreres på computer og sættes på plads i arkivets reoler. 
Udstillingen finder sted fra 10 – 14. 

Dronninglund Sygehus. 
Dronninglund Amtssygehus blev oprettet i 1895. 
På grund af mange patienter i området blev 
sygehuset hurtigt udvidet. Udvidelserne fandt 
sted 1899, 1910, 1926 og 1949. En af de største 
udvidelser fandt sted i 1955, hvor en helt ny 
fleretagers bygning blev rejst.  
I 1948 blev der tilbygget en selvstændig 
funktionærbolig med både lejligheder og 
værelser. 
En stor forandring skete i 1984, da den sidste del, 
af det gamle sygehus, det der kaldtes Epidemien, 
blev revet ned. Alt blev revet ned, med 
undtagelse af den gamle vaskeribygning, der blev 
benyttet som gartneriafdeling. 
I stedet blev der opført en ny medicinsk afdeling 
M, der med en mellembygning blev forbundet til 
hovedbygningen. 
Her i oktober 2015 står bygningerne tilbage, men 
Dronninglund Sygehus eksisterer desværre ikke 
mere. 
På billedet, der er et gammelt postkort, vises den 
nye tilbygning fra 1955. 

 
Disse to 

ældre 

fotos er 

lægeboli- 

gen og 

sygehuset. 

Årstal er 

uvist. 
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KIG INFOKANALEN OG VIND JULEGAVER     Igennem flere år har Nordtv sponseret indtil 

flere flotte gevinster i december til konkurrencer, som kører på Voerså by´s tv infokanal. Nordtv er 

blandt andet tv-udbyder i Voerså og Flauenskjold samt flere andre steder i Nordjylland. I år er ikke 

nogen undtagelse. Her kan man vinde tre flotte præmier i konkurrencen, der starter tirsdag 1. 

december og afsluttes tirsdag 22. december. Der trækkes lod mellem de rigtige besvarelser, og 

præmierne beløber sig til i alt kr. 1.548 -.  

1. præmien er en DAB radio + FM, til en værdi af kr. 499 -.  

Præmie nummer to er en Miniblender til en værdi af 

kr. 499 -. Hvem vil ikke gerne slippe for en del 

køkkenarbejde ved blot at gribe blenderen og mose 

kartoflerne til kartoffelmos, eller mose jordbærrene inden 

de bliver til marmelade?  

Præmie nummer tre er en DVD film, der hedder Livsens 

ondskab. Her er der gensyn med kendte skuespillere som 

Carl Ottosen, Keld Markuslund, Inger Bagger, Ebbe Rode, Arthur Jensen, Mime Fønss, Elith Pio, Erik 

Paaske, Ove Verner Hansen, Poul Bundgård, Bodil Udsen samt flere. 

Vi kommer lige med lidt af handlingen her, der foregår omkring år 1900.  

Mor Karen og hendes søn Emanuel måtte se deres gård, Møllegården, solgt 

på tvangsauktion. De 15 år er blevet brugt i Gammelkøbing, hvor Karen har 

ernæret sig ved at reparere lingeri. Emanuel, som i byen har fået 

øgenavnet Thummelumsen, havde i starten mistet lysten til alt, men en 

dag havde hans afdøde far vist sig for ham i en åbenbaring og sagt ham, at 

han en dag ville få mulighed for at købe Møllegården tilbage på den 

betingelse, at den gamle enøjede kat Knors og verdens ældste hane 

Mortensen ikke måtte dø, inden de igen havde sat deres ben på 

Møllegården. Emanuel blev således fast besluttet på at få sin fædrene gård 

tilbage, og han har siden taget alt det arbejde, han kunne komme i 

nærheden af, samtidig med at han passede de gamle og syge dyr. 

I Gammelkøbing er den gamle toldkontrollør gået bort, og Esau Knagsted 

har overtaget tjansen. Knagsted bliver hurtigt byens nye samtaleemne, da 

han ikke just har et udadvendt sind. Han har dog engageret sig i den gamle 

konsul Mørch, som han går tur med om dagen. Under et måltid på byens 

hotel får redaktør Heilbunth øjnene op for Knagsted og inviterer ham til at 

være med i byens "eksklumpsive" klub Ædedolkenes Klub. Her møder 

Knagsted bl.a. overlærer Clausen, kæmner Lassen og partikulier Eriksen – 

kaldet luksusbugen. Klubben har også sin egen tjener, Emanuel Thomsen, 

(Thummelumsen) der har taget jobbet, selvom han ikke finder det 

menneskeværdigt. Skønt Knagsted og Thomsen ikke umiddelbart får 

noget med hinanden at gøre, bliver deres liv på mærkelig vis parallelle. 

Ved dette lille resumé tror vi, nogle kan huske, den gode gamle film. Vi 

skal i hvert fald ikke røbe mere, for det ville være synd, hvis der nu blev snestorm i juledagene, og 

man ikke er meget for at komme ud – så er chancen der lige foran fjernsynet med Thummelumsen 

og alle de andre. 

Når Voerså Bladet udkommer 1. november, vil vi få en del spørgsmål om, hvad et hele går ud på. 

Vi kan røbe, at julemandens kanebjælde er forsvundet. Den skal findes på infokanalen, men hvor 

er det store spørgsmål? Alle kan deltage, uanset hvor man bor, og også uanset om man er kunde 

hos Nordtv. Nordtv og Voerså Bladet ønsker god fornøjelse. 

                                  29

       



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. 
OBS: Voerså Ungdomsklub følger ikke Stensnæsskolens ferieplan. 
 

Voerså Borgerforening 
Flagdage: Fødselsdage 80 – 85 – 90 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 + 
Flagdage: Bryllup, sølvbryllup, og opad  – jubilæer m.m. 
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 Rigmor Sørensen 98 46 07 07 – 61 70 72 07. 
 For leje af skabelon til æresport kontakt 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, bryllupper m.m. 

Venligst informér Rigmor Sørensen på 98 46 07 07 – 61 70 72 07 – rds@mail.dk  

Frilev Pedersen 98 46 02 06 – 61 78 54 06 – fepavis@voersaanet.dk 
Helst ingen må blive 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 Birgith Skovsgaard på 72 16 23 62  >burskov1@gmail.com< 
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. 50 – 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.soehaneknud.gruppe.dds.dk<  samt infotavlen på spejderhusets facade. 
Ud over hjemmesiden har Knud Søhane også en gruppe på Facebook. DDS Knud Søhane. 
Spejdere i alle aldre mødes på pladsen i Voerså tirsdage 18 – 19.30. Følger Stensnæsskolens ferieplan. 
 

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 samt meget mere. 
 

Voerså Byudvikling   
Stiftet 20. april 2009. Medlemsbeviser a kr. 1.000 – kan indbetales i 
Voerså Byudviklings 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> 
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Sørå Fodboldgolf 
Agerstedvej 5, 9340 Aså. Banen er åben fra 1. april til 31. oktober 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. Hjemmeside. www.18spark.dk 
 

KIK koret 
Piger og drenge fra 4. klasse øver i Stensnæsskolens musiklokale 
onsdage 14.15 – 15.15 og koret er lønnet. Er du interesseret så 
kontakt kirkesanger og korcoach i Albæk-Lyngså kirker, Dina 
Flyvbjerg Ledet, på 30 61 80 84 eller på mailadressen 
flyvbjerg_@hotmail.com  

 

Jagtcenter Nord 
Går du og har lidt tid i overskud, og kunne du tænke dig at arbejde i et af 
udvalgene på Jagtcenter Nord. 
Kontakt formand Klaus Jensen på 29 66 10 56 eller mailadressen >storfiskeren24@hotmail.com< 

 

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, netbank, Nem ID, bil, hus, 
studielån, opsparing, pension, investeringer samt boligforbedringslån til venlig rente.        Jens Studsbjerg 
Bliv ambassadør for sparekassen.                

Men det vigtigste er at blive ambassadør for sparekassen.   
 
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 afdelinger er nu  
Sæby og Dronninglund. 
Jens Studsbjerg er afdelingsleder i Sæby – telefon 98 93 17 22. 
Han vil være at træffe i Sæby afdeling, Sophus Falcksvej 1 A, 9300 Sæby. 
Her er åbent mandag – fredag 09.30 – 16.00. Torsdag dog til 18.00.  Susanne Neergaard 
 
Susanne Neergaard kan man finde i Sæby afdeling mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
 
For yderligere brug af sparekassen henvises til Dronninglund, hvor hovedafdelingen 
holder til på Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, telefon 98 84 17 22. 
 

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 medarbejderne viser i det daglige – 
ros til dem for deres udadvendte servicevenlige niveau – og ikke mindst føler 
borgerne sig velkomne i afdelingerne. 
På Voerså Bladets og Aktivitetskalenderens vegne. 

Frilev Emil Pedersen 
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 KONTAKTPERSONER 
ALBÆK KIRKE   HELGE M. PEDERSEN  98 86 70 48 
ALBÆK-LYNGSÅ MENIGHEDSRÅD SØREN HOLM KRISTENSEN  98 86 70 92 
ALBÆK VENSTREVÆLGERFORENING SØREN MENG   20 29 38 04 
DISTRIKTSUDVALGET FRH. KOMMUNE METTE HARDAM  30 12 92 10 
FLAGHEJSNING  RIGMOR SØRENSEN  61 70 72 07 98 46 07 07 
JAGTCENTER NORD  KLAUS JENSEN  29 66 10 56 
JAGTCENTER NORD   KLUBHUS   98 40 12 64 
JORDNYDERNE  CARSTEN GADE  21 22 14 25 
K. I. K. KORET I KIRKEN  DINA FLYVBJERG LEDET  30 61 80 84 
KNUD SØHANE SPEJDERNE   MARIANNE CHRISTIANSEN  40 53 92 36 
LANDSBYRÅDET  BJARKE LAUBEK  27 87 58 88  
LOKALHISTORISK FORENING  DORIS NIELSEN  98 46 01 41 
LYNGSÅ KIRKE  HELGE M. PEDERSEN  98 86 70 48 
PRÆSTBRO JAGTFORENING  PER LINDEGÅRD  40 43 80 32 98 86 70 32 
STENSNÆSSKOLEN  SUSANNE DANIELSEN  20 55 81 45 98 45 70 60 
SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN HEIDI BRANDER THOMSEN  98 45 70 42 
STENSNÆSSKOLEN:  FÆLLESBESTYRELSEN  
+ SFO + BØRNEHAVEN  JØRGEN FYENBO  26 37 92 61 
SØRÅ FODBOLDGOLF  MOGENS BRAG  98 85 10 90 
VISENS VENNER  LISE HANSEN   23 70 01 26 98 46 01 26 
VOERSÅ BLUESKLUB  CARSTEN GADE  21 22 14 25 
VOERSÅ BORGERFORENING  BIRGIT SKOVSGAARD  72 16 23 62  
V. BORGERFORENINGS HJEMMESIDE CHRISTIAN FRØSTRUP  23 90 27 37 98 93 81 53 
VOERSÅ BYUDVIKLING  GYNTHER MØLGÅRD  21 49 43 68 
VOERSÅ BØRNEHAVE  METTE KRARUP  28 30 55 58 98 46 70 50 
VOERSÅ BÅDUDLEJNING  JOHNNY OLSEN  98 46 00 51 
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 

 
KONKURRENCE: Dette gamle postkort er fra 1923 og fra 

Voerså. Men hvor er vi helt nøjagtigt? 

Send det rigtige svar til Voerså Bladet på mail 

fepavis@voersaanet.dk eller ring 61 78 54 06. 
Præmien er: Portrætfotografering med prøvefotos hos 
CLICK, Grønnegade 17, 9300 Sæby. Værdi kr. 499 -. 
Vinderen får direkte besked og navnet bliver offentliggjort i 

næste udgave af Voerså Bladet, der udkommer 1. marts 

2016. 

Redaktionen ønsker god fornøjelse. 
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AKTIVITETSKALENDER 

29 okt 19.00 Lyngså kirkehus. Causeri om Voerså og omegn med Peter Laubek. 
 
01 nov 10.30 Albæk kirke. Alle Helgens gudstjeneste. 
01 nov 14.00 Lyngså kirke. Alle Helgens gudstjeneste. 
02 nov  Stensnæsskolen. Rullende skolestart. 2. rul. 
03 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
04 nov 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime. Johs ev. 
05 nov 19.00 Lyngså kirkehus. Aktivitets-udvalgsmøde. 
07 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
08 nov 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste med efterfølgende frokost i Lyngså kirkehus. 
  Pris: Kr. 40 – for voksne – børn gratis mad. 
10 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
11 nov 18.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Spisning. Karen Hansen  
  fortæller om sin tur til De Vestindiske Øer.  
nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. 7. – 14. – 21. – 28. november. Skydning for                 
  jagttegnselever. 
12 nov 09.45 – 12 Lyngså kirkehus. Kirkemusikalsk legestue for børn 0 – 2 år. 
12 nov 14.00 Lyngså kirkehus. Højskolesang. 
14 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
17 nov  19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
18 nov 19.30 Voerså Fiskerleje. Generalforsamling i klubhuset på havnen. 
19 nov 19.00 Lyngså kirkehus. Journalist og radioproducer Frode Mulkjær holder 
  foredrag ”Peter Plys og Fandens medier”. (Mediernes indflydelse på  
  vores liv.) Gratis adgang og fri parkering. Kaffe med brød kr. 20 -. 
21 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
24 nov 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
24 nov 19.00 Albæk kirkehus. Menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt. 
25 nov 17.00 Lyngså kirke. Børnegudstjeneste og måltid i kirkehuset. Børnesange,  
  salmer, KIK koret, bibelfortællinger og skuespil for alle aldre. 
26 nov 19.00 Lyngså kirke. Julen synges ind ved ”Apropos salmer” 1. afdeling. 
  Solister: Lise Hansen, Claus Søeby og Benny Klemar. 
  Lyngså kirkehus. 2. afdeling med lidt lækkert. 
27 nov  Stensnæsskolen. Juleklippedag. 
28 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
 
01 dec 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
02 dec 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime. Johs ev. 
05 dec 09.00 Knud Søhane. Indsamling af aviser og reklamer i Voerså, Lyngså og 
  Præstbro. Bundtes i papkasser og puttes i plastiksække. 
05 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
08 dec 10.00 Lyngså kirke og kirkehus. Besøg af Voerså Børnehave med ledere. 
08 dec 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Juleafslutning på Voerså Museum.  
  Alle medbringer en eller flere pakker til pakkespil. 
  Æbleskiver med syltetøj og ris a la mande med kirsebærsovs. 
10 dec 09.45 Lyngså kirke og kirkehus. Juleafslutning i kirkemusikalsk legestue. 
10 dec  14.00 Lyngså kirkehus. Hyggedag med julestue, Luciaoptog og juleklip. 
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12 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Juleskydning. Herefter gløgg og æbleskiver. 
12 dec 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
13 dec 14.30 Lyngså kirke og kirkehus. Minikonfirmand-afslutning + KIK koret.  
  Luciaoptog, drama og kvikke sange. Æbleskiver med tilbehør. 

 Gamle julelege omkring juletræet samt juleposer til børnene. 
16 dec 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Adventsmøde m/lotteri. 
  Aftenens taler er Ole Pedersen, Strandby. 
17 dec 19.00 Albæk kirke. Jule – kirke – café.  
18 dec  Stensnæsskolen. ½ rullende skolestart 3. rul 
19 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
23 dec 19.00 Lyngså kirkehus. Sognepræst Helge Morre Pedersen 
  fylder ”ganske upraktisk” 60 år torsdag 24. december.  
  I den anledning indbydes til et traktement i Lyngså 
  kirkehus onsdag 23. december 19.00. 
24 dec  Sognepræst Helge Morre Pedersen fylder 60 år. Tillykke. 
 

   GLÆDELIG JUL 
 

31 dec 23.30 Lyngså kirke. Midnatsgudstjeneste. Herefter suppe i kirkehuset. 
  Kirkebilen kan også bestilles til midnatsgudstjenesten. 98 86 42 14. 
 

 

    GODT NYTÅR 
 

 
04 jan 19.00 Voerså Whistklub. Whistaften i Voerså IFs klubhus. 
05 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
09 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
12 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
12 jan 19.30  Rådhusvej 50, Sæby. Voerså Indre Mission. Bibeltime med tekster fra 
  alliancebedeugen v/sognepræst Helge Morre Pedersen.  
13 jan 19.30 Rådhusvej 50, Sæby. Voerså Indre Mission. Bibeltime med bedemøde. 
  Tekst fra evangelistisk folder. 
16 jan 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
16 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
19 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
20 jan 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Undervisningsvideo 
  ”Den Lutherske smørklat 1”. 
23 jan  10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
23 jan  13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
26 jan 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
30 jan 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
30 jan  13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
 
02 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
02 feb 19.00 Jagtcenter Nord. Årsmøde. 
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03 feb 19.30 Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime Johs ev.  
  sognepræst Helge Morre Pedersen. 
06 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Frederikshavn Kommunes mesterskab i jagtskydning. 
06 feb 11 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
09 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
12 feb 19.30 Voerså Indre Mission. KFUM og KFUKs generalforsamling hos 
  Karen og Svend Vanggaard, Lyngså. 
13 feb 06.53 Jagtcenter Nord. Krageregulering. (1 time før solen står op.)  
13 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning.  
16 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
13 feb  13 - 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
17 feb 18.30 Lyngså kirkehus. Voerså indre Mission. Der serveres suppe. Tale ved   
  Verner Christensen, Brønderslev og underholdning ved Aksel Band. 
20 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
20 feb  13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
22 – 26 feb Uge 8 Stensnæsskolen. Vinterferie. 
23 feb 19 – 22 Lokalhistorisk Forening. Mødeaften på Voerså Museum. 
 
27 feb 06.00 Jagtcenter Nord. Krageregulering. (1 time før solen står op.) 
27 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
27 feb 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
 
04 mar  Stensnæsskolen. Trivselsdag. 
04 mar 19.00 Voersåhallen. Wueso Sjøw. Generalprøve. 
05 mar 17.30 – 2.00 Voersåhallen. Wueso Sjøw. Premiere. 
 

NOSTALGI FRA VOERSÅ SKOV     
På det lille Voerså Museum, har der i 
3 år været udstillet en flot samling 
gamle postkort fra Voerså og omegn. 
Samlingen er nu taget ned og gemt 
væk. I samlingen var dette kort, som 
formentlig er fra omkring 1910 – 20. 
Personerne er ukendte, men er 
sandsynligvis turister, der er sejlet op 
ad åen og har fundet bord og bænke 
på en skrænt som velegnet til at nyde 
kaffen. Dette er ikke så bemærkelses- 
værdigt, men det det hele drejer sig 
om er bordpladen. Pladen er genanvendt til bord, men var oprindelig en gravsten fra et nu slettet 
gravsted på Albæk kirkegård. Bænkene og fundamentet til bordet er væk, men gravstenen er der 
stadig, selv om den er delt i to og tilgroet i græs og alger. Men på stenen er det stadig let læselig 
skrift om en herre, der engang var ansat på Voergaard. 
På Voerså Bladet spørger vi: Er det noget, der skal bevares? Er det noget, der skal gøres mere ved? 
Pårørende, som bor i Himmerland, er vældig indstillet på at bevare stenen – men hvordan. 
Fra lodsejerne skal der selvfølgelig spørges om tilladelse! Hvis nogen har en idé og vil gøre noget, 
så kontakt formanden for Lokalhistorisk Forening i Voerså, Doris Nielsen, på 98 46 01 41. 
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