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GÅRDSANGERSKO

11. maj skulle den anonyme donation på
kr. 50.000, -, som Voerså Byudvikling havde modtaget, anvendes
på den gamle krogrund, og som er nærmere beskrevet på side 17.
Lone Pilgård er bestyrelsesmedlem i foreningen og var også mødt
op. Lones gamle arbejdssko var blevet utætte, og hvad gjorde hun
så? Hun forgreb sig på sine gamle gule gummistøvler, der blev
adskillige centimeter kortere, og på den gamle krogrund, var der
bred enighed om, at det var en form for nymoderne
gårdsangersko. Prøver på Lone Pilgårds sangstemme var der dog
ikke noget af, men gårdsangerskoene fungerede fint efter hensigten.
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KERAMIKCAFÉ

Det foregik i foråret på Voerså Museum og kørte 4 torsdage og en enkelt

onsdag aften.
På vej op ad trappen og ind i forgangen kunne tydeligt
høres, gennem den lukkede dør, at der var gang i
sagerne, på det lille museum. Indenfor sad på rad og
række en pige, en dreng og 8 voksne damer i deres
bedste alder, der arbejdede ihærdigt og koncentreret,
alt imens snakketøjet gik på bedste beskub, for en del
af verdenssituationen skulle også ordnes samtidig.

Remedier
På en anden række borde var der kasser fyldt med maling, grundfarve,
pensler og diverse keramikfigurer samt andre ting, som kursisterne skulle
bruge senere i bemalingen af figurerne.
Denne afdeling styrede kursusleder Erika Bødtker, der af og til måtte hen
og finde, de rigtige pensler frem, så arbejdet blev lettere for den enkelte.
Alle arbejdede selvstændigt, men fik kyndig hjælp og vejledning af
kursuslederen. Et par gange måtte kursuslederen gøre opmærksom på, at
penslerne skulle gøres ordentlig rene, for ellers ramte man ikke den rigtige
farve, når man fortsatte med næste procedure på effekterne.

Kaffehygge
Helt nede for enden af rækken med borde
dristede vi os til at løfte et viskestykke, som
dækkede en sort bageform. Her kom en dejlig brun chokoladekage til
syne, så det var ikke bare keramikcafé, det drejede sig om, men også
kaffehygge.

Starter op til efteråret
- Når vi kommer efter påske, så
fortsætter vi nogle gange endnu,
fortæller Erika Bødtker og fortsætter.
- Både jeg og kursisterne har lyst til
det, og så kiler vi bare på. Vi holder
selvfølgelig sommerferie, men til
efteråret starter vi op igen. Når vi så
kommer hen i nærheden
af jul, så går dem der har
lyst i gang med at male
flotte juletræer med lys i
samt hyggelige engle. Det kommer
til at foregå som nu, hvor der er
gang i en del påskeharer og
kyllinger samt andre påsketing.
På museet er der plads til flere
kursister, og man binder sig ikke til
noget, men kan bare møde op for at se hvad det er, der bydes på. Hvis
nogen skulle være interesseret, kan man også tage en snak med
kursusleder Erika Bødtker på mobil 21 29 57 97.
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SE FLERE BRUGTE
KVALITETSBILER PÅ
albiler.dk

VI FORHANDLER
OGSÅ
VETERANBILER
OG SAMARBEJDER
MED SANTANDER.
LEVERINGS-

A.L. BILER – SÆBYVEJ 35 – 9340 ASAA
EMAIL: albiler@mail.dk – TLF. 40 55 46 40

OMKOSTNINGER
DKK 3.380 -

PERSON- OG FAMILIEBILER
Seat Mii 1,0 60 Style eco 3d

2013 Rød

Benzin Km 88.000

DKK 62.900

VW UP! 1,0 60 Move UP! 3d

2012 Sort

Benzin Km 103.000

DKK 67.900

Fiat 500C 1,2 Lounge 2d cab

2011 Sortmetal Benzin Km 84.900

DKK 84.900

Ford Siesta 1,6 TDCi 90 ECO 5d

2010 Sølvmetal Diesel Km 177.000

DKK 69.900

Ford Fiesta 1,4 TDCi 68 Trend 5d

2009 Koksmetal Diesel Km 184.000

DKK 59.900

Nissan Qashqai+2,2 dCi Tekna 5d

2009 Hvid

Diesel Km 219.000

DKK 149.900

Honda FR-V 2,2 i-CTDi Executive 5d

2008 Gråmetal

Diesel Km 199.000

DKK 139.900

Ford Mondeo 1,8 TDCi 100 Trend 4d

2008 Sortmetal

Diesel Km 227.000

DKK 79.000

Opel Corsa 1,4 16V Enjoy 5d

2008 Sølvmetal

Benzin Km 154.000

DKK 47.900

Nissan Note 1,6 Tekna aut. 5d

2008 Kobbermet. Benzin Km 137.000

DKK 69.900

Seat Leon 1,6 Stylance 5d

2007 Sølvmetal Benzin Km 189.000

DKK 64.900

Skoda Oktavia 1,6 Ambiente Combi 5d 2006 Sortmetal
Mini One 1,6 CVT 3d Åben bil

Benzin Km 157.000

DKK 79.900

2005 Grønmetal Benzin Km 163.000

DKK 79.900

VAREBILER
VW Scirocco 2,0 TDi 140 Sportl. Van 3d 2009 Sortmetal

Diesel Km 179.000

DKK 114.900

Toyota Prius 1,5 aut Van 5d

2008 Gråmetal

Benzin Km 97.000

DKK 64.900

Honda Civic 2,2 i-CTDi Sport Van 5d

2008 Rød

Diesel Km 187.000

DDK 69.900

Mercedes R320 3,0 CDi aut. 4 lang 5d 2006 Sortmetal

Diesel Km 206.000

DKK 129.900

BMW X3 2,0 D Van 5d

Diesel Km 194.000

DKK 89.000
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2005 Blåmetal

HARMANNA

22. november 1868 strandede den
hollandske skonnertguf ”Harmanna” på Stensnæs med en
ladning gamle ben fra dyr, da den var på vej fra Königsberg til
Frasenburgh i Skotland. Kaptajnen hed Roelf Harms Veling, og
han havde fået skibet bygget i Veendam i Holland i 1851.
Nordjyllands Kystmuseum lokaliserede vraget i 2007 på
Stensnæs.
Skibets besætning var på 5 mand, og strandfoged C.
Christensen fra Voerså roede ud til fartøjet, der lå med slagside
til styrbord, sammen med 11 andre redningsmænd i 2 kåge og
reddede alle 5 sømænd uskadte i land. I taknemmelighed over
”Harmannas” besætning blev reddet, tildelte den nederlandske
regering strandfoged C. Christensen og Jens Jørgensen en
sølvmedalje sammen med et æresdiplom. Resten af
redningsfolkene fik hver udbetalt 10 gylden og et æresdiplom.
Redningsfolkene var alle fra Voerså, og navnene var C.
Christensen, Peter Skomager, Simon P. Jensen, Anders Huus,
Søren Hansen, Peter Munk, Jens Dansk (hans rigtige navn var
Jens Jørgensen, red.) Jens Skovfoged, David Christensen,
Christoffer Jensen, Lars Albertsen og Niels Peter Jensen.
Efterlysning: Nordjyllands Kystmuseum er stærkt interesseret i,
at komme i kontakt med efterkommere af de 12 redningsmænd.
Samtidig håber museet på, at efterkommerne ligger inde med endnu mere viden om forliset, og
ikke mindst ville det være et guldkorn, hvis nogen kan fremvise en medalje eller et diplom fra
”Harmannas” forlis.
Dykker og forfatter: Flemming Sørensen var en af de 3 fritidsdykkere, der var med til at lokalisere
vraget i 2007. Han kan ikke bare kalde sig dykker, men også forfatter. I den seneste udkomne
Sæbybog 2016, har han en artikel med en del fotos om netop ”Harmannas” stranding og forlis på
Stensnæs.
Øverste billede er ikke det omtalte skib, men et fra samme periode og næsten samme type som
”Harmanna”. Tegningen er fra 1805 og tilhører Handels- og Søfartsmuseet.
Det nederste foto er dykker og forfatter Flemming Sørensen.

WUESO SJØW Hvis nogen fra starten ikke syntes, der var
tempo nok på Wueso Sjøwet, da det føg hen over scenen i
Voersåhallen, så fik de syn for sagen lige før pausen. Midt under
nummeret, der hed ”Salsa i Gryden”, hvor et par herrer fungerede
som kokke på scenen, alt imens damerne dyrkede zumbadans
samme sted, kom der pludselig mere fut og fart på løjerne. Elleve
zumbapiger kom pludselig frem fra gemakkerne og dansede med
foran scenen. Det betød også, at der kom mere fart på musikken,
samtidig med der blev skruet en del op for volumen. I alt varede det
vel omkring 3 minutter for fuldt drøn, hvor publikum ret hurtigt rejste sig og klappede i takt til
musikken. Der kom lige pludselig fart over feltet, og det fik en ældre herre, som sad på en af de
forreste pladser, til at sige, da der blev pause.
– Det var gåt nok nu´e mæ no gång i. A bløw hi´el swæt og tør i halsi å bå´er å si på, så no tror a
nok, a wil go åp etter en i fa´bams åep i baren.
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WUESO SJØW Fortsat fra side 4: Fredag
4. marts var der generelprøve. Her var
knap 200 mennesker mødt frem, og lørdag
5. marts gik det løs med premieren for
øjnene af omkring 350 personer, der
havde købt billet til spisning, show og dans
til ud på de små timer med Curly Band.

Aktørerne i hopla
Alle seks aktører på scenen var af den prøvede og erfarne slags. De er alle scenevant, og det var
også helt tydeligt, der ikke var ret meget nervøsitet at spore, men at de var klar og havde læst godt
på lektien. Trine Jørgensen, Jane Mechlenburg, Dorte Nielsen og
Pauline Stein udgjorde sammen med de to herrer Flemming
Bærentsen og Jakob Jæger Degn Christensen et team, som gang
på gang fik publikums latter frem, når det gik ud over
lokalbefolkningen, som i lange tider havde gået og ventet på,
om nu de havde dummet sig og skulle opleve sig selv i sjøwet.
Nogle af de personer, det gik ud over, var de to cyklister, der
oksede løs på cyklerne uden at tabe sig ret meget – ja den ene
havde oven i købet taget på. Så var det den lokale politiker, der
ikke kom i folketinget, og den arme husejer, der havde fået rotter på loftet, og som også måtte
finde sig i irettesættelser fra skolens side, når han solgte slik til børnene fra en nærliggende kiosk.
Han mente, han gjorde en god tjeneste, når der nu ikke længere var en købmand i byen.
Stensnæsskolens overbygning gik ikke ram forbi, og den stakkels mand, der var kommet til at
knuse sin egen cykel fik også en tur i vridemaskinen sammen med patienten, der var blevet
”hwimmelworn” og søgte læge, men mødte her en sort læge der misforstod alt og slet ikke fattede
spor af vendelbomål.
Den ny vindmølleejer på
Rusgård blev optaget i
vindmøllelogen, men nu
hed gården Susgård i
stedet for Rusgård. Til slut
var der forvirring om en
enkelt spritbilist, og på ”Slarbænki” blev der udvekslet
nyheder om en holdleder og nogle fodboldspillere på en sejltur på havet med en kasse øl. På
bænken fik den lyserøde burgervogn fra Sørå, Lima 415 med sydamerikansk mad, også en tur med
på vejen. Ind imellem numrene var det Lene Rom Frederiksen, der var kapelmester.

Tekster skruet godt sammen
Instruktøren, Michael Schioldan, der også var
ophavsmand til teksterne sammen med Conny
Thomsen og nogle få andre, havde formået at få det
til at svinge og få det skruet sådan sammen, at alle
fik rørt lattermusklerne og trukket smilebåndene
rigtig godt ud og i langdrag.
Voerså IF var arrangør, og når regnskabet er gjort
op, håber kassereren på, der bliver en gevinst til
ungdomsarbejdet. Mange af klubbens medlemmer var i sving - også drengespillere der gerne vil
opnå støtte fra foreningen til en europæisk fodboldturnering i Ungarn til sommer.
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SKOLEFEST

Det kan da godt være, de mangler et år i
forhold til 7. klasse, som plejer at spille komedie ved årets
skolefest på Stensnæsskolen i Voerså. Men det lod 6. klasses
elever sig ikke anfægte af, og de gik på med krum hals, og
spillede det bedste, de havde lært under kyndig vejledning af
kasselærer og instruktør Inge Rasmussen.
Overbygningen på Stensnæsskolen er sparet væk, og derfor
var det 6. klasse, der spillede komedie. Eleverne havde glædet
sig rigtig meget til forestillingen, som fandt sted i Voersåhallen torsdag 17. marts med premiere
om aftenen og generalprøve om formiddagen, hvor Voerså Børnehave samt bedsteforældre og
andre pårørende var velkomne til
at se komedien af Knud Erik
Meyer Ibsen, ”Hvor mange z´er er
der i Pisa”?
Uvorne unger: Selve komedien
var bygget op i en skoleklasse,
som ”lærer Andersen”, der blev
spillet af Mads Jensen, havde sit
hyr med at styre. Måske ligger det slet ikke så langt fra elevernes hverdag, som det at komme for
sent, zappe på mobiltelefoner, spise slik og papirkugler, der af og til fløj rundt i klassen på scenen.
”Guf”, der blev spillet af Emma W. Jensen, havde indtil flere
yankie bar gemt forskellige steder på kroppen. Trods ”lærer
Andersens” inddragelse af hendes slik, lykkedes det alligevel
hende at guffe slik i sig i timerne. Det var blot et par af de
småting, ”lærer Andersen” måtte slås med, samtidig med han
også i stykket havde en rolle som slagter, hvor han blev udsat for
et røveri og jog røveren på flugt med en stor kødøkse.
Tur til Pisa: Der skal spares på budgetterne, og klassens lejrtur er
aflyst. Klassen deltager i en konkurrence om stavning, som
undervisningsministeren har udskrevet. Klassens duks, ”Bibi”, der blev spillet Katrine Andersen,
blev udset til at skulle klare ærterne for resten af klassen, der var helt klar over, de aldrig vandt,
hvis ikke stavningen var i orden. Trods mange skærmydsler og rod med hacking på pc-erne frem og
tilbage, blev klassen opdaget i at snyde, men
erkender snyderiet, som jo er en alvorlig sag!
Alligevel får klassen vendt løjerne til egen fordel,
efter at have erkendt de snød: og så gik turen til
Pisa.
Boder i klasseværelserne: Efter aftenens
forestilling fortsatte skolefesten i skolens lokaler,
hvor der i klasseværelserne var opstillet diverse
boder med blandt andet en kartoffelsmadremaskine, popcorn, påsmøring af neglelak, labyrint og diskotek, samt en hel masse andre
ting som eleverne kunne more sig med i løbet af aftenen.
Elevtræf: Stensnæsskolen er fra 13. august 1956, og mange af både forældre og bedsteforældre
har gået på skolen. I den anledning var der et elevtræf, hvor tidligere elever og lærere kunne hilse
på hinanden. Her blev der udvekslet mange erfaringer, og i særdeleshed ”kan du huske dengang”?
Træffet blev ledet af Inge Rasmussen.
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ALTERNATIV MUSICAL

Alle havde glædet sig, og alle sejl
var sat til, men det blev slet ikke som forventet. Dermed ikke
sagt, at det var nogen fiasko – tværtimod.
Baggrunden var den, at piger og drenge i alderen fra 8 – 12 år
skulle spille en musical i Lyngså kirke 2. påskedag. Meningen
var, at der skulle øves i Lyngså kirkehus i tre hele dage før
Skærtorsdag med generalprøve onsdag eftermiddag. Desværre
kom der andre arrangementer i vejen samt ferie med forældre
i Påsken og diverse sportsarrangementer. Kirkens børnekor, K.
I. K., skulle også have deltaget, men her var der også en del
frafald, så der var ikke andet at gøre end at aflyse.
Gode råd var dyre, og hvad skulle der nu ske? De to sanglærere, Dina Flyvbjerg Ledet og Hanne
Møller, satte sig sammen med kirkens organist, Jørn Wolf, og i løbet af rekordtid lykkedes det de
tre at skrue et arrangement sammen, som så skulle præsenteres i kirken 2. påskedag i stedet for.
Gammelt brev: Sognepræst Helge Morre Pedersen indledte med at fortælle, der var fundet et
gammelt brev, som han flere gange i løbet af
den næste time læste op ad. Det viste sig at
være Påskens bibelske hændelser omkring
Jesus, der så dag for dag i Påsken blev flettet
sammen med historie og salmesang. Både
kirkegængerne og de to sanglærere sang med,
og flere gange sang sanglærerne solo.
Sopranen, Dina Flyvbjerg Ledet, sang en del
solosalmer med sin flotte sopranstemme, der
rigtig kom til sin ret, i de høje buede
kirkehvælvinger akkompagneret af Hanne
Møller på elklaver. Når Dina Flyvbjerg Ledet
sang solo, var der helt stille i kirken, og alle fik
en sangoplevelse, som de sent vil glemme.
Der er ingen, der er i tvivl om, at det ville have
været dejligt og festligt som afslutning på
Påsken med en snes syngende og dansende
børn i en musical i kirken. Men alternativet var bestemt heller ikke så dårligt endda. De tre
personer bag dette høstede da også bifald fra kirkegængerne.
Kirkekaffe: Efter en times tid var den alternative kirkegang slut, og det skete, mens alle stod op og
sang med på slutsalmen.
I våbenhuset var medlemmer af menighedsrådet klar med kaffe og diverse godt, der blev nyt på
stedet som afslutning på Påsken.
På det øverste billede er det sognepræst Helge Morre Pedersen, der læser op af det gamle brev.
Nederste billede viser sopranen Dina Flyvbjerg Ledet og musiklærer Hanne Møller på elklaver.
NY WHISTKONGE Voerså Whistklub holdt afslutning på sæsonen i Voerså IFs klubhus mandag
21. marts med en enkelt halvleg samt smørrebrød, øl, vand og en enkelt snaps. Poul Erik
Mechlenburgs regeringstid blev kort. Han var whistkonge fra juleafslutningen i december 2015 og
indtil 21. marts 2016. Ny whistkonge blev Asger Larsen, der i den nye periode nåede at score
30170 point. Asger Larsen holder titlen – i hvert fald indtil juleafslutningen 2016.
Ny sæson starter i Voerså IFs klubhus mandag 26. september. Alle er velkomne til at spille med.
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KONKURRENCEVINDER

I Voerså Bladet, der udkom 1. marts,
havde vi en konkurrence, der gik ud på at finde ud af, hvornår Knud
Søhane spejdergruppen i Voerså blev stiftet. Der kom omkring 40
rigtige besvarelser, men også en del forkerte. Det rigtige svar var
1984, og den heldige vinder af en stor flot kurv med vin, chokolade,
lakrids m.m. sponseret af Dronninglund Sparekasse blev vundet af
Hanne ”Nymark” Kristensen, der var ovenud lykkelig, for at vinde den
flotte gevinst.
Nederst på denne side har vi igen en konkurrence, som alle er
velkomne til at deltage i uanset hvor man bor. Også denne gang er
Dronninglund Sparekasse sponsor for en lignende stor og flot gevinst

100 KAMPE FOR VOERSÅ IF

Inden fodboldkampen lørdag 2. april samledes spillerne fra Hørby
og Voerså IFs serie 3 hold midt på banen, hvor
Voersås Janus Friis blev hyldet for kamp nr. 100.
Janus Friis modtog en stor buket blomster, som
blev overrakt på klubbens vegne af anfører Lars
Berg Jensen.
Lars Berg Jensen sagde til sin spiller. - Jeg ved, det
ikke er første gang, du passerer kamp nr. 100, men
det har været i en anden klub, og sjovt nok spiller
denne klub i nøjagtig samme farver som os.
Tillykke Janus.
Janus Friis er bosat i Sæby sammen med sin familie,
men han spillede i mange år førsteholds-fodbold i
Frederikshavn for FFI.
Ben brækket: Efter blomsteroverrækkelsen kom fodboldkampen i gang, og efter ca. 40 minutters
spil ved stillingen 0 – 0 kom Hørbys Andy Pedersen ind i en hel almindelig og fair tackling med Lars
Berg Jensen fra Voerså IF. Andy Pedersen blev liggende på banen med store smerter, og der blev
sendt bud efter en ambulance, der var omkring en halv time om at komme frem på stedet.
Andy Pedersen blev kørt på hospitalet med et brækket ben.
Sportsskader: Når man dyrker sport, er der altid
risiko for skader, det ved alle sportsfolk. Der
manglede 5 minutter til dommeren kunne fløjte
slut på 1. halvleg, men det blev der ikke noget af,
på grund af mange af Hørbyspillerne var så
rystede, over det skete og valgte ikke at fortsætte
kampen. Dommeren fløjtede kampen af og ingen
vidste på det tidspunkt hvad der videre skulle
ske.
Jysk Boldspil Union, der i daglig tale bliver kaldt
JBU, dikterede dagen efter at der skulle spilles
omkamp. Unionen var gået ud fra dommerens indberetning og sikkert ud fra den betragtning af
der ved uheldet stod 0 – 0.
På billederne ses fra venstre holdleder Allan Berg Andreasen. Janus Friis og anfører Lars Berg
Jensen. På det nederste foto har 3 spillere fra Voerså IF taget plads på reservebænken.
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DEN BETTE TREKANT

Mødet blev afholdt mandag 4. april på Værestedet i Lyngså, hvor 20
deltagere, fra de forskellige arbejdsgrupper, var mødt frem.
Fælles hjemmeside: To mand fra firmaet Faurholt og Trane i Aalborg var
inviteret til at fremvise en fælles hjemmeside, som de arbejdede på. Siden
skulle gerne være taget i brug omkring 1. maj og er til fælles brug i Den
Bette Trekant, der dækker landsbyerne Voerså, Lyngså og Præstbro.
Fra sted til sted: Gitte Mortensen, Lyngså, redegjorde for
Distriktsudvalgets aktiviteter ”Fra sted til sted”, der finder sted i uge 33 og
34. Aktiviteterne er stort set de samme som sidste år, hvor 700 personer i
alt i trekantsområdet benyttede sig af tilbuddene, der var gratis for alle,
med undtagelse af det afsluttende grillparty på jollehavnen i Voerså, hvor
deltagerne måtte til egne lommer.
Skandinavisk inspirations ewent: Jonnya Idskov Thulstrup gik med store
planer om et ewent, og håbede der kunne findes midler til et
forsøgsprojekt, så det kunne komme i gang til maj 2017. Meningen er, at
erhvervsdrivende fra Skandinavien mødes og giver inspiration til hinanden.
Hun søger dog hjælp fra folk, der er vant til at opbygge projekter, da hun ikke magter det alene.
Erhvervsnetværk: I samme forbindelse har hun planer om at opbygge et erhvervsnetværk. I
øjeblikket har hun 17 personer i en netværksgruppe, som ryster kaskader af gode idéer af sig. Her
kan blandt andet nævnes indsamling af urter til videre forarbejdelse i madvarer, kærestetur på
Voer å, picnictur til Fæbroen, udendørs giftermål - måske på en scene og et blåt ishus. Den Bette
Trekants ishus, ønskesedler fra pensionister som de gerne vil have hjælp til samt egnsspil om
fortidens folk i Albæk bakker. Erhvervslivet skal med, og mulighederne er mange. Næste møde i
gruppen bliver afholdt 30. maj, og ovenstående forslag var kun et udpluk af, de mange idéer, som
gruppen er kommet med. Til sidst opfordrede hun til at tænke kreativt, så der kunne komme mere
flow i området.
Erhvervsgruppen: Berit Ravn, Præstbro, redegjorde for erhvervsgruppens arbejde. Her var der et
projekt i gang med lokale fødevarer og kunsthåndværk. Hun efterlyste også et fælles logo samt en
skitse over en ældre cykelrute fra området. Herudover var der et forslag om geocaching, der er en
slag skattejagt, hvor der i forskellige områder er nedgravet små ting, som skal findes ved hjælp af
en GPS.
Hjertesti: I Lyngså er hjertestien helt færdig. Både skilte og vejvisere er på plads, og den benyttes
flittigt. Det eneste der mangler er indvielsen, som vil finde sted, i den kommende tid oplyste Jytte
Juul, Lyngså.
Voerså Børnehave: Da Frederikshavn Kommune flyttede børnehaven i Voerså, blev der ledige
bygninger på Ny Skovgårdsvej. Voerså Borgerforening har i længere tid været i forhandling med
kommunen om en eventuel overtagelse af bygningen eller dele deraf til ”hjemløse” foreninger i
området. Det så nu ud til at skulle lykkes, men intet var afgjort på dagen, fortalte formanden for
Voerså Borgerforening, Bjarke Laubek.
Præstbro Plejehjem: Huset blev opkøbt af Michael Christoffersen, der fortæller, at han ikke var
alene om at drive det i starten, men det er han blevet, og han er pludselig blevet selvstændig,
trods det, at både han og fru Jette begge har fuldtidsjob. I alt er der plads til 23 gæster på
værelserne, og der er de nødvendige fornødenheder som køkken, bad og toiletter. På længere sigt
er der et ønske om et kulturcenter samt rekreationsophold for handicappede. Et ønske om et godt
samarbejde med Præstbro Borgerforening vil han også arbejde på.
Hvis der ønskes mere viden, om det gamle plejehjem, har Michael Christoffersen en hjemmeside,
der hedder ferieogkulturhus.dk
På billedet er det Jonnya Idskov Thulstrup.
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GENERALFORSAMLING I VOERSÅ BORGERFORENING

I 1½ år har der foregået intense
forhandlinger med Frederikshavn Kommune, om overtagelse og køb af den gamle børnehave på
Ny Skovgårdsvej i Voerså.
På Voerså Borgerforenings generalforsamling, der blev afholdt onsdag 30. marts i Voerså IFs
klubhus, kom det frem, at Voerså Borgerforening gerne vil stå i spidsen for foreningerne i
området, i de videre forhandlinger med kommunen. På generalforsamlingen oplyste formanden,
Bjarke Laubek, at foreningen allerede havde en del kontakt med andre foreninger, der var
interesseret i, at borgerforeningen fortsatte forhandlingerne om et eventuelt køb.
Voerså Borgerforenings bestyrelse havde et forslag til generalforsamlingen, som foreningen
ønskede, at der skulle tages stilling til. Forslaget gik ud på, at få et ja fra forsamlingen til et
eventuelt køb af den gamle børnehave, som egentlig fra kommunens side var at jævne med
jorden. Bestyrelsen fik 100 % ja
opbakning fra generalforsamlingen.
I sin beretning sagde formand Bjarke
Laubek: - 2015 var året, hvor vi måtte
sende den sidste 9. klasse af sted
med afgangseksamen fra
Stensnæsskolen, og fra sommeren
2015 har vi også måtte sende vores 7.
– 9. klasser til Sæby og Dronninglund.
En fælles indsats for at understøtte
de tilbageværende aktiviteter
omkring skole, SFO og børnehave, vil
vi fra borgerforeningens side have
fokus på, i de kommende år. Første
skridt i denne retning håber vi bliver erhvervelsen af de gamle børnehave-bygninger, hvor vi med
overtagelse af disse håber at kunne skabe et fælles mødested for byens foreninger, og samtidigt
kunne medvirke til etablering af faciliteter, som kan være et aktiv for byens borgere og i
særdeleshed børnene i fritiden, men også rumme faciliteter og tilbud som kan øge mulighederne
for børnene i skoletiden, sagde formanden.
Ud over det allerede nævnte, omtalte formanden også andre af borgerforeningens aktiviteter som
Landsbyrådet, cykelture, Sct. Hans aften, musikaftener på den gamle krogrund, aktiviteterne ”Fra
sted til sted”, fællesarrangement i august med Voerså IF, Voerså Byudvikling og Voerså
Kirsebærlaug, landsbyplan sammen med Lyngså og Præstbro borgerforeninger samt byens årlige
julefest. Voerså Borgerforening vedligeholder flagalléen, naturlegepladsen, fugletårnet, shelters,
ophalingspladser til kanoer, Voerså Torv, julebelysningen samt græsslåning af Højen og Anlægget.
Alt dette bliver gjort ved frivilligt arbejde. Formanden påpegede da også dette frivillige arbejde, og
rettede en tak til de involverede for hjælpen.
Overskud i kassen: Trods de mange aktiviteter Voerså Borgerforening har i gang, fortalte kasserer
Christian Frøstrup, at årets resultat var et plus på kr. 2.407 -. På en konto i en sparekasse stod der
kr. 113.657 –, og på en konto i en bank var der en beholdning på kr. 6.776 -. Højen var vurderet til
kr. 34.500 – og Voerså Anlæg til kr. 149.500 -.
Alle valg var genvalg: Dorte Nielsen, Ole Kristensen, Ejvind Pedersen og Mogens Berg Jensen blev
genvalgt til bestyrelsen.
Brian Mølgård og Johnny Andersen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen og Rigmor
Sørensen genvalgtes som revisor.
På billedet er det formanden for Voerså Borgerforening, Bjarke Laubek, der orienterer om en
eventuel overtagelse af den gamle børnehave på Ny Skovgårdsvej.
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VRAGDYKKEREN

I mange hundrede år har der
hersket stor frustration for sejlere og søfolk, når de
strandede på Stensnæs ud for Voerså. Lige udenfor
Voerså by ligger en lille ubeboet ø, der bare er en
sandbanke med lidt marehalm, men med en
undergrund der stikker flere hundrede meter ud i havet.
Hvis man ikke tager sig i agt og sejler langt udenom, så
strander man på lavt vand på Stensnæs. Den lille ø,
kalder lokale for Banken, er en omkring 1 km lang og 50
– 100 meter bred alt afhængig af tidevandet. Banken er
et eldorado for vade- og strandfugle, og er da også
omfattet af Stensnæs Fuglereservat.
Vragdykkker Flemming Sørensen er fra Aalborg, men
har i flere år haft båd og fast plads i jollehavnen i
Voerså. Hans store interesse for dykning, og ikke mindst
de mange vrag på Stensnæs er for ham en ”guldgrube”.
1. marts holdt han foredrag på Voerså Museum, om de mange vrag og fremviste vragdele som
Nordjyllands Kystmuseum havde givet tilladelse til at tage op fra vragene.
Flemming Sørensen er i øvrigt i meget tæt samarbejde med museumsinspektør Jens Thidemann
fra Nordjyllands Kystmuseum og Gert Juhl. Begge de to sidstnævnte herrer er også dykkere.

Havet sletter spor
Ifølge Flemming Sørensen er folk dårlige til at huske vrag og strandinger,
og havet sletter mange spor. De tre dykkere er utrættelige efter at høre
om nogen ved noget, eller har nogle rygter som kan kædes sammen med
strandinger og vrag. I den forbindelse bruger de også flittigt
søulykkestatistikken fra 1893 og til i dag for måske at kunne kæde et eller
andet sammen, som kan bruges til at identificere, nogle af de mange vrag
der ligger på Stensnæs.

Fotos og video
Til brug for museet havde Flemming Sørensen optaget en del videofilm, som han viste dele af, for
de fremmødte samt fotos. Videoerne var optaget i klart vand, og her var det tydeligt, at det ikke
bare flød med vragdele på bunden af havet, men også en del fiskeyngel havde fundet et hjem i
vragene – herunder en sort hummer som havde taget bopæl i et rør. Dykkeren fortalte, det var
første gang, han overhovedet havde bemærket sort hummer på Stensnæs.
Flemming Sørensen oplyste også, at der var en hel del usikkerhed om mange vrag. Selv om man
havde fundet både porcelæn og tin med stempler, så kunne disse produkter ikke bruges som
identifikation af et skibs nationalitet, da disse ting og sager helst i datiden skulle indkøbes i lande,
hvor produktet var billigst.

Nyt pensum til efteråret
Flemming Sørensen er en dygtig og underholdende fortæller.
Hvis han fik lov, kunne han fortælle i timevis om vragene på
Stensnæs, men han lovede at komme igen til efteråret med et
nyt pensum.
Øverst ses formand Doris Nielsen sammen med Flemming
Sørensen, der havde en lille udstilling på trappen udenfor.
Dernæst dykkeren med et stykke vraggods. Nederst ses tydeligt
museet var fyldt til sidste plads.
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KONKURRENCE

Albæk Centralskole eller Stensnæsskolen, som den senere blev omdøbt til,
ligger i Voerså på adressen, Østkystvejen 314, Voerså, 9300 Sæby.
Da alle de små landsbyskoler i hele den gamle Albæk Kommune blev lukket blev den nye skole i
Voerså taget i brug, men hvornår var det? Nederst på siden får du tre årstal at vælge imellem.
Blandt de rigtige svar trækkes lod om en stor flot kurv med en masse gode sager sponseret af
Dronninglund Sparekasse.
Udfyld kuponen med navn og
telefonnummer og aflever den i
postkassen på Svanevej 20 i Voerså
eller send en mail med det rigtige svar
på adressen fepavis@voersaanet.dk
Hvis du ikke vil klippe i bladet er det ok
du selv fremstiller en seddel som du
afleverer i postkassen.
Det rigtige svar skal være redaktionen i
hænde senest søndag 31. juli.
Alle er velkomne til at deltage.
Sæt ring om det rigtige årstal:
Navn:
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1944 - 1953 - 1956
Telefonnummer:

KERAMIKCAFÉ

En del af vinteren samt noget af
foråret har der været rigtig gang i keramikcaféen på
torsdage aftener under ledelse af Erika Bødtker på
Voerså Museum. Her har med vekslende mellemrum
deltaget mellem 8 og 15 personer – mest damer i deres
bedste alder, men også en del yngre har været med.
Resultaterne er rigtig flotte, hvilket fremgår af
billederne her på siden. Flere flotte figurer er det
blevet til i mange flotte farver.
Et eksempel på
man ikke for
tidligt skal
smide sine
gamle ting ud, selv om man ikke syntes, de ikke pynter
mere er også med på siden. Her ses en rød trold, der er
blevet behandlet med en kærlig hånd og ser nu både flot
og dekorativ ud og lige så gode som ny. Nu kan den holde
op til flere år igen, og så er der en vis fornøjelse ved, at
man selv har repareret den og gjort den klar til
genbrugspynt i en vindueskarm eller på en hyldereol.
Erika Bødtker fortæller, der kommer gang i sagerne igen til
efteråret, hvilket vil sige september og på torsdage med start 18.30. Mange har allerede givet
tilsagn om, at de vil deltage, men bliver holdet for stort, kan der muligvis startes eftermiddagshold
– eller måske endda på en anden ugeaften, men det bliver
taget på til den tid.
Nogle af de ting, der bliver mulighed for at arbejde med til
efteråret er flere former for figurer, der vedrører, den
kommende jul.
For at deltage er det ikke nødvendigt at have forudgående
kundskaber. Man skal heller ikke investere i en hel masse,
ud over det man gerne vil arbejde med. Er man i tvivl, kan man kontakte Erika Bødtker på 21 29 57
97 eller på mailadressen >erikaboedtker@icloud.co<.

MEDHJÆLPERFEST I VOERSÅ IF

I rigtig mange år har der været afholdt medhjælperfest for
frivillige, der har brugt adskillige timer i Voerså IF. Lørdag 23. april var det tid igen, og formand Ole
Kristensen bød velkommen i klubhuset til de 32 frivillige, der havde valgt at takke ja.
Ole Kristensen sagde blandt andet. – Voerså IF er en god klub med
fodbold ude på banerne om sommeren og inde i hallen om vinteren
samt badminton. Det er ikke min klub. Det er ikke din klub, men
vores alle sammens klub hvor der skal være godt at være, og det er
det, i form af det stabile og gode sammenhold, vi har mellem vores
knap 200 medlemmer, sagde formanden.
Middagen bestod af grillstegt gris med alt tilbehør fra Syvsten
Bageri. Hertil serverede klubben øl, vand og vin. Til dessert var der is,
kage, og kaffe. Alle nød retterne med største velbehag.
Festen fortsatte til ud på de små timer, men efter spisningen var slut, var det for egen regning,
hvilket bestemt var fair nok.
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VISESANG I BEDEDAGSFERIEN

Sådan har det været i mange år, og i
år var ingen undtagelse. Det var Visens Venner, der har hjemme i Aalborg,
der arrangerede Nordisk Visetræf med 48 deltagere fra Norge, Sverige og
Danmark. I Bededagsferien var alle indkvarteret i Vesterskov ved Stagsted.
En af de tilbagevendende aktiviteter er visekoncerten i Lyngså kirke, som
fandt sted fredag eftermiddag med omkring 70 publikummer fra både
Sæby, Aalborg, Hjørring og lokalområdet med Lise Ketilsø Hansen fra Voerså
som konferencier.
Lægen, P. T, Bjørholt, som visesangerne kalder PT,
og som kommer fra Norge, sang sin vise om præsten
i Lyngså, og bagefter en vise om den vold, der findes
i verden i dag. Fritz Tandrup, der for øvrigt er formand for Visens Venner i
Hjørring, sang Paradissangen, og Hans Hauge fra Kvissel sang en vise, som
George Harrison fra The Beatles har skrevet tekst og melodi til. Hans
Hauge har oversat til dansk, og Lis Bak akkompagnerede ham på guitar.
Begge er i øvrigt medlemmer af Visens Venner i Aalborg, hvor Hans Hauge
er nyeste skud på
stammen.
Arrangementet var et
blandet program, hvor
mange af viserne handlede
om vores dagligdag. Flere af viserne, der blev
sunget, var blandt andet forfattet af Thomas
Kjellerup, Holger Drachmann, Adolphson og
mange flere. Fællessangene: Det dufter lysegrønt
af græs. Som solskin over mark og hav samt Jeg
elsker den brogede verden, fyldte kirken med
utrolig og yndefuld vellyd.
Det var helt tydeligt, solisterne holdt meget af at
synge i Lyngså kirke, og de befandt sig nærmest på
hjemmebane. Lyngså kirke egner sig fantastisk til visesang og har en flot akustik, der bruser ud
over hele kirken, i de høje buede hvælvinger.
Som sædvanlig var der en rigtig god stemning blandt både visesangere og publikum under
koncerten, og alle gik derfra med en vis tilfredshed, og håb om der igen bliver et lignende
arrangement næste år.
På billederne ses fra oven P. T. Bjørholt fra Stavern i Norge. I midten Fritz Tandrup og nederst Hans
Hauge og Lis Bak.

FRIVILLIG HJÆLP TIL VOERSÅ IF

På side 13
kan læses om medhjælperfest. Nogen havde gjort en
ekstra indsats og blev belønnet med en Voerså IF
trøje med logo og initialer.
Bagerst fra venstre ses formand Ole Kristensen,
caféchef Bjarne Kongsbak, Karsten Nielsen, Rasmus
Hvitved, holdleder Allan Berg Andreasen og Frank
Molbjerg. Forrest fra venstre er det Mads Molbjerg,
Flemming Bærentsen og René Thomsen.
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KAJ HØGH Den tidligere købmandssøn, Voersåbo og flittige skribent, Kaj Høgh, Brønderslev,
har været ved tasterne igen. Vi bringer her historien, som han selv har skrevet den.

Fra min betteverden.
Svineri på hjemmefronten
Ofte vandrer mine tanker ad sælsomme veje.
Det kan være et synsindtryk, et duftspor eller en lyd,
der fanger mig og leder mig på afveje.
Jeg skulle åbne en flaske sprit for Elly. Duften førte mig
tilbage til mit købmandshjem i Voerså. Til kælderen
med sprittønden, duften af gammelost og tovværk.
Så var jeg væk fra Prinsensgade 6 i Brønderslev og
tilbage i tiden.
Et af udhusene rummede hestestald, svinesti, garage og vaskehus. Skønne dufte!
Mit astrallegeme svævede over gårdspladsen, gennem bagbutikken og ind i butikken, hvor jeg
fandt en syttenårig Kaj stående i sin kakifarvede kittel parat til at finde varerne efter kundens
dosmerseddel,
Det var Laurits Nymann, en landmand, der boede i byens udkant. Han leverede for øvrigt friske
kartofler til butikken.
Han faldt i dyb snak med min far om landbrugets trængsler. Min far var en god samtalepartner, for
han var jo selv landmandssøn.
Å dej doom bette gris håe en skøw nies. Dej ka int tryws, så dej skå sloes ihjæl-Mor kom ud fra kontoret. --Sloes ihjæl? Det er da søj.--- We do ha i?
Det endte med, at mor, der var en stor dyreven, tilbød at tage imod kræet.
Der var jo plads i den tomme svinesti.
-Var det nu klogt Dagny? Tror du, at du kan få den til at trives?-----Når jeg kan få ham derinde til at
trives, kan jeg vel også klare sådan en bette fyr.
Ham derinde! MIG. Nok vidste jeg, at jeg havde været svagelig og nær var smuttet den første uge
af mit liv. Men at sammenligne mig med-----Sommeren gik, svinet trivedes ved hjælp af madrester og svinefoder. Halleluja!!
En søndag hen i september skulle mor og far på familiebesøg på fars hjemegn, Selv havde jeg jo
nok drønet rundt sammen med min gode ven Chresten. (Schioldan, red.)
Om aftenen kom mor og far hjem, bilen blev sat i garagen------- Så åbenbarede husets frue, at hun
havde et ordforråd, der slog mit og Chrestens. Og det var ret imponerende.
Mor åbnede døren til vaskehuset, hvor der på en vaskebænk lå nogle lagner og meget andet godt.
--Dvs. havde ligget. Midt på gulvet stod en stor grisebasse, som havde flænset det hele og var
sluttet af med at skide på det flotte resultat. Døren til svinerummet stod åben, og Grynte havde
vel skubbet lågen op.
Laurits svineproblemer var små sammenlignet med fru Høghs.
Det blev heller ikke videre populært, at jeg skraldgrinede,
Hendes ukendte ordforråd blev igen sat på fuld ordblæsning,-------Slap nu af Mor. De kan høre dig ovre i missionshuset.
Huset, som det blev kaldt, bar på gavlen en manende indskrift: Til Gud ære.
Kan I ha det, jeg skal have opvaskemaskinen tømt, inden Elly kommer hjem.
Billedet er fra Dagny og Axel Høghs sølvbryllup på Voerså kro 9. september 1959. Bagerst ses Kaj
og Ulla. Forrest til venstre Erik sammen med sølvbrudeparret.
Tegningen er en anden Grynte end omtalte.
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200 + 100 KAMPE

På side 8 har vi beskrevet et 100
kamps jubilæum på Voerså IFs førstehold. Her kommer to
jubilæer mere - nemlig et for 200 kampe og et for 100 kampe.
Lørdag 9. april spillede Voerså IF serie 3 mod Klokkerholm på
udebane. I denne kamp havde keeper Mark Molbjerg 100
kamps jubilæum. Jubilæet blev ikke fejret i Klokkerholm, på
grund af det i Voerså IF har gjort det til en skik, at
kampjubilæer skal fejres på hjemmebane ved overrækkelse af
en buket blomster.
Mark Molbjerg måtte derfor vente med blomster og hyldest til
næste kamp i Voerså, som fandt sted torsdag 21. april mod
Holtet. Mark Molbjerg fik buketten overrakt af anfører Lars
Berg Jensen, der samtidig også uddelte rosende ord til
keeperen.
Tirsdag 26. april var der
jubilæum igen. Denne gang mod Hals, og det var for 200
kampe ved Michael Thomsen. Igen var det anfører Lars Berg
Jensen, der overrakte blomster og uddelte rosende ord til
Michael Thomsen for sin indsats i klubben.
En anden skik er også indført, for den der har jubilæum.
Vedkommende skal nemlig give en kasse øl til hele holdet
efter kampen, og det er derfor, det skal fejres på
hjemmebane. Det er godt nok meget, vil nogen ganske
bestemt påstå. Men er det nu det? Jo; det er en dyr buket
blomster, men har man nu ikke givet mor, kone, kæreste
eller forlovede blomster i et stykke tid, så er det vel på sin
plads, man afleverer buketten der, når man kommer hjem.
Noget helt andet er, at det bestemt heller ikke er meget øl. 30 flasker i en kasse lyder af meget,
men der er 14 spillere på et hold + en træner og en holdleder, så der kan ikke engang blive to til
hver. Kom ikke og påstå fodboldspillere drikker.
På øverste foto er det Mark Molbjerg i lyseblå trøje og Lars Berg Jensen. Bagerst med blomsterne
er det Allan Berg Andreasen og Morten Sørensen, der kigger efter, alt går rigtigt til.
Nederste foto er Lars Berg Jensen med nr. 9 og Michael Thomsen. Bagerst er det med blomsterne
holdleder Allan Berg Andreasen og træner Morten Sørensen.

STENSNÆSSKOLEN

16

Fredag 11. marts havde 5. og 6. klasse besøg af Mette Finderup. Det var
en stor og lærerig oplevelse for alle – både
elever og lærere. Udover at blive indviet i
Mettes inspirationskilder samt indsigt i alle de
bøger, hun har skrevet, gav hun gode fif videre
til, hvordan man kan lave forarbejdet til selv at
skrive historier. Eleverne prøvede selv at
komme i gang med at skrive. En rigtig god
proces, som vi kan bruge efterfølgende.
Forfatterbesøget blev muligt ved hjælp af støtte
fra Kulturstyrelsen.
Inge Rasmussen (lærer på Stensnæsskolen, red.)

DONATION Gynther Mølgård, der er
formand for Voerså Byudvikling, gjorde
store øjne, en dag han sad og kiggede på
foreningens konto. Et beløb på kr. 50.000,
– som han ikke kendte til, figurerede på
foreningens konto. Formanden
undersøgte det nærmere, men i
pengeinstituttet var der ingen hjælp at
hente, da pengene var blevet indbetalt
anonymt og sat ind på kontoen. Nogle få
dage efter dukkede et brev op i
formandens postkasse, og heri stod, at der
var visse betingelser vedrørende
indbetalingen. Brevet var uden
afsender, men en ældre borger, som
var glad for at bo i Voerså, havde
doneret pengene, der skulle bruges på
foreningens grund ved åen, der er
kendt som, den gamle krogrund.
Borgeren syntes, der manglede en
flagstang, en flagvimpel, et
Dannebrogsflag og et blomsterbed,
hvori flagstangen skulle placeres.
- Den slags påfund, er vi helt pjattede med, og vi ville ønske, mange flere fik
sådan en idé, fortæller Gynther Mølgård og fortsætter. - 11. maj blev
projektet påbegyndt, og nu er både flagstang og blomsterbed på plads. Flere
frivillige brugte nogle timer på krogrunden, og nød det dejlige solskinsvejr.
Tørsten skulle da slukkes i varmen, og lidt løn blev det da til i form af en øl pr.
person. Jeg kan samtidig fortælle, at jeg kørte op til Mølholt Blomsterbutik for
at købe blomster til bedet. Jeg fortalte denne rørende historie til
blomsterbutikkens ejer, Leo Ibsen, der syntes, det var en god idé, og han
sponserede straks samtlige blomster til bedet, fortæller Gynther Mølgård.
Vertical og i watter. – No ka a gåt saej jer, at no sto´er dæj vertical, å dæj ær i watter. Disse
ord kommer fra Peter Rafn Jensen, der også var mødt op på krogrunden for
at give sit besyv med. Peter blev af formand Gynther Mølgård sat til at holde
øje med flagstangen stod lige. – Joew, sagde Peter. – Det klårer a nok, si´el
um a kun ka si med det ja´en y´ew. For sin indsats blev Peter belønnet med
en grøn dåseøl fra Vestfyens Bryggeri.
Gynther Mølgård er fynbo. Han har boet i Vendsyssel i mange år, men der er
visse problemer med sproget – noget han slet ikke forstår. Da Peter Rafn
Jensen kom med den øverste sætning, henvendte Gynther sig diskret til
Søren Meng og spurgte. – Hvad er det Peter siger? Søren Meng forklarede
Gynther, at Peter sagde. ”Nu kan jeg godt sige jer, at nu står den lodret, og
den står lige”. Gynther rystede på hovedet og sagde. – Nå. Herefter tog han
nogle blomster og gav sig til at plante ud i blomsterbedet, mens han mumlede noget for sig selv.
På de 3 øverste billeder arbejdes der hårdt med blomsterbed og flagstang. På det nederste er det
Peter Rafn Jensen, der nyder sin velfortjente løn.
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PINSEGUDSTJENESTE

Det luftede en del på
jollehavnen, men det var forholdsvis lunt, da
Albæk-Lyngså kirkedistrikt afviklede
pinsegudstjeneste på jollehavnen i Voerså 2.
pinsedag mandag 16. maj for omkring 75
deltagere, der sad lunt i teltet, alt imens svalerne
udenfor
kvidrede løs
i vinden og
gav prøver
på deres blændende
gode flyveteknik.
I sin prædiken fortalte sognepræst
Helge Morre Pedersen om Pinsen og Helligånden, der er Guds ånd, som puster
ud over verden, og hvis Helligånden brugte det rigtige
værktøj, var resultatet altid tilfredsstillende.
Sognepræsten fortalte også om det at tale forbi hinanden og gav et eksempel på, hvordan et

barnebarn kunne misforstå situationen. Et barnebarn var blevet syg, og der blev sagt, han havde
38, hvilket fik et andet barnebarn til at konstatere, at det godt nok var billigt.
Sæby Brass Ensemble med 10 musikere under ledelse af Dorthe Linde Jørgensen spillede for på
salmerne ”Se nu stiger solen af havets skød”, ”Du som går ud fra den levende Gud”, ”I al sin glans
nu stråler solen” og ”Det dufter lysegrønt af græs”.
Inden gudstjenesten gik i gang, tog fire af musikerne opstilling ude i havnen på pier 1, og spillede
ind mod det åbne telt med de fremmødte gæster. Ensemblet spillede i øvrigt et kvarter efter
gudstjenesten, alt imens ”kirkegængerne” nød kaffe, te, hjemmebagt kage og snitter, som frivillige
i kirkedistriktets aktivitetsudvalg stod for.
Øverst ses Bent Ulbjerg, Gynther Mølgård og Susanne Larsen nyde kaffen i det fri. Dernæst
sognepræsten i teltet, 4 musikere ude på pier 1 og Sæby Brass Ensemble under ledelse af Dorthe
Linde Jørgensen.
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12 BUKKE PÅ PARADEN

På Jagtcenter Nord i
Dyrheden skov er det en tilbagevendende begivenhed,
at der er bukketræf, den første morgen, når
bukkejagten går ind 16. maj. Jagtcenteret havde også i
år arrangeret bukketræf fra 09.00 – 11.00, som andre
foretrækker at kalde bukkepral. Da klokken var 10.00,
var der hele 12 flotte råbukke på paraden, hvoraf flere
var store seksendere. Store seksendere skal ses i
forhold til, hvad der plejer at blive præsenteret fra
området. Ingen var dog så store, at der var tale om medaljebukke – men alligevel. I løbet af
formiddagen kom endnu flere bukke på paraden.

To debuttanter med første buk
For Rasmus Hejslet og Tobias Facius
blev 2. pinsedags morgen en ekstra
begivenhed. Begge de unge herrer
præsenterede deres første buk på en
parade, og det var helt tydeligt, de
var ualmindelig stolte, når de ældre
nimrødder, der også var mødt op på
jagtcenteret, løftede på hatten og
ønskede tillykke.
Rasmus Hejslet havde i et stykke tid,
sammen med kammeraten Claus Rasmussen, holdt øje med området ved Brønden, hvor de går på
jagt sammen. De vidste godt, bukken var der, og det blev Rasmus, der fik held til at nedlægge den.
På Jagtcenter Nord foretog formand Claus Jensen ritualet,
der bliver gennemført, når en jæger skyder sin første buk.
Claus Jensen plukkede en gren til Rasmus og tværede sin
finger ud i blodet, som endnu var tilbage i bukken, og
smurte det i panden på Rasmus Hejslet, der hermed blev
indviet som bukkejæger.
Tobias Facius skød også sin første buk, den første morgen,
bukkejagten gik ind. Han havde allerede bukkeblod i
panden, da han ankom til jagtcenteret, for det havde hans
morfar, Mogens Christiansen, allerede sørget for. Morfar
var også selv med på jagt, den første morgen, men havde
ikke held i sprøjten i første omgang.

Stort fremmøde
På Jagtcenter Nord var cafeteriet klar med rundstykker og kaffe samt øl og vand, til de
morgenduelige jægere. Der blev hilst og snakket en masse jagt om bukke, og langt de fleste havde
ikke fået nok, den første morgen, men ventede gladelig på det blev aften, for så var det på den
igen. Omkring 80 jægere og andre interesserede var mødt op på jagtcenteret og havde et par
dejlige timer, inden turen gik hjemad, og middagssøvnen kaldte.
På det øverste billede, smører Klaus Jensen bukkeblod i panden på Rasmus Hejslet, der hermed er
indviet bukkejæger. Dernæst ses forrest fra højre Michael Christensen med hunden Mikkel. Mikael
Sørensen, Michael Falborg, Rasmus Hejslet, Ole Sørensen, Tobias Facius, Michael Nymark, Niels
Hansen, Aksel Rasmussen, Bent Conradsen, Peter Kjær og Preben Christensen. Nederst er det helt
tydeligt, de ivrige vovser også nød at blive luftet på denne herlige forårsmorgen.
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AK JA – DE LYNGSÅBOERE Når man læser meget gamle aviser eller søger ældre artikler fra
vores område, kan man af og til støde på mange sjove ting. Eksempelvis på Mediastream kan man
læse denne her om Lyngså. Den stammer fra Lolland Falsters Stiftstidende 26. juni 1895. For dem
der ikke er stærke, i den gotiske skrift, bringer vi en oversættelse.
Rødspættefangst i en tørvegrav. I Lyngså ved
Sæby fangedes forleden en stor rødspætte,
hvorover de indfødte undrede sig en del. Aalborg
Stiftstidendes meddeler formoder, at rødspætten
i en spæd alder er ført ned i tørvegraven af en
skypumpe.

VOERSÅ KIRSEBÆRLAUG Kirsebærtræerne havde det rigtig godt. Både ældre og unge træer
stod i fuldt flor. Det konstaterede 17 medlemmer af Voerså Kirsebærlaug, da lauget havde
inviteret til årsmøde/generalforsamling
onsdag aften 18. maj.
Medlemmerne mødtes på Østkystvejen
hos Hanne og Benny Tørholm, hvor der
blev kigget til parrets to kirsebærtræer,
som også stod i fuldt flor. Herefter gik
turen videre ud af Østkystvejen til Johnny
Andersen, Anni Thomsen på Albækvej og
Esther Christiansen på Svanevej. De tre af
stederne blev der budt på et par skarpe til
halsen. Noget smagte af kirsebær, mens
det et af stederne var noget stærkere og
smagte af brændevin.
Økonomi. Lone Pilgård, der er bestyrelsesmedlem i lauget, fortæller, at der på en konto i et
pengeinstitut står kr. 7.379 -.
Kassebeholdningen er kr. 520 -.
Nyt postkort. Voerså Kirsebærlaug har i maj
2016 fået fremstillet et nyt postkort. Kortet er
dobbelt med kuvert og kan blandt andet købes
på krogrunden lørdag 27. august hvor lauget
afholder Kirsebærrets Dag. Kirsebærlauget har
også fået fremstillet et mindre kort til at
hænge om blandt andet flaskehalse.
Kirsebærarten Sur. Efteråret 2016 leverede
Svend Rasmussen, der er indehaver af Dybvad
Planteskole, to hundrede kirsebærtræer af
arten Sur, som er plantet i private haver i
Voerså by. Sur arten må ikke forveksles med, at bærrene er sure, men det hedder, den gamle art
kirsebær, som før i tiden voksede i haverne i Voerså i hundredvis, og som man nu er i fuld gang
med at reetablere.
På turen var ekspertisen i orden, idet Svend Rasmussen fortalte om vanding, beskæring og om
større og mindre indgreb på træerne.
På billedet ses længst til venstre Benny Tørholm, Svend Rasmussen fra Dybvad Planteskole samt
Hanne Tørholm, der er bestyrelsesmedlem i Voerså Kirsebærlaug.
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LØVSPRINGSFEST

- Det er bestemt ikke sidste gang, vi prøver det.
Der var en god stemning hele dagen, og dagen var lang fra 14 – 23.
Programmet var meget bredt og alsidigt. Det er svært at sætte tal på,
men i løbet af dagen kom og gik lige knap 300 personer både børn og
voksne. Det tal rammer ikke helt forkert, men aftenen var noget bedre
besøgt end om eftermiddagen,
fortæller Søren Holm Kristensen
fra Præstbro Borgerforening, der
var en af tovholderne bag
projektet. Det var Den Bette
Trekant, der havde kaldt til Løvspringsfest i Voersåhallen.
Den Bette Trekant er et samarbejde mellem de tre
borgerforeninger i Lyngså,
Præstbro og Voerså. I forvejen
har der hidtil været et mindre samarbejde mellem foreningerne, men
det var første gang et større samarbejde fandt sted.
Bredt program. Programmet var meget afvekslende hele dagen – kort
sagt var der noget at kigge og lytte til dagen igennem.
Festens konferencier var Irene Jensen, og det lokale
venstrebyrådsmedlem, Mette Hardam, åbnede Løvspringsfesten.
I sin åbningstale roste Mette Hardam blandt andet, det fremragende
samarbejde, de tre borgerforeninger har fået etableret. Et samarbejde
som er med til at tiltrække andre, så det bliver attraktivt at bo i
området. Byrådsmedlemmet kom også ind på samarbejdet indenfor
Landsbyplanerne og slog et slag for ordningen
Landsbypedellerne. Hvis man i foreningerne er hurtige,
kan de første projekter komme i gang snarest.
Til slut opfordrede Mette Hardam til at værne om
sammenholdet, og fortsætte med den store opbakning
til foreningslivet, i Den Bette Trekant.
Underholdning. Otte squaredansere og en sangleder
fra Brønderslev lagde ud med en flot opvisning.
Herefter var der kagekonkurrence, og de 20
hjemmebagte kager kom mange steder fra i området.
En enkelt herre havde også været på spil og leveret
hele to kager til konkurrencen. Til at bedømme kagerne
var der tre dommere, der gik ud fra både ingredienser,
synsindtryk og smagning. Lisa Risgård Ravn og Henrik
Jensen, begge Præstbro, samt overdommer Helle
Madsen, Hørby, fandt frem til at vinderen var Malene
Pedersen, Sæby. Vinderen kaldte sin kage for
minionkage, og den indeholdt for en stor del marcipan
og jordbær – det rene guf simpelthen.
På billederne ses øverst det lokal byrådsmedlem Mette
Hardam (V). Dernæst squaredansere fra Brønderslev,
dagens konferencier Irene Jensen, Præstbro og dagens
vinder af den store kagekonkurrence Malene Pedersen, Sæby.
Fortsættes side 22.
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Løvspringsfest. Fortsat fra side 21. Andenpladsen i kagekonkurrencen

gik til Mariane Vesterdorf, Dronninglund, og nummer tre blev Berit
Ravn, Præstbro.
De tre vindere fik flotte præmier,
og alle kagerne blev betragtet som
sponsorgaver og blev solgt til
publikum, der nød både kaffen og
kagerne.
Ældresagens sangkor fra Sæby,
under ledelse af Dina Flyvbjerg
Ledet på elklaver, sang flere sange
sammen med publikum og koret sang også tostemmigt.
Børnene var der også tænkt på. Et hold af både børn og voksne,
der kom fra store dele af Vendsyssel, dansede
folkedans. Musikken til dansen blev her leveret af
Skidtmads samt Rasmus Mose.
Efter pausen, aftensmaden og besøg i den lyserøde
peruvianske burgervogn Lime 415, kom Skidtmads på
programmet igen. Senere var der folkedans ved De
Muntre Vendelboer, og den første Løvspringsfest
sluttede med Landsbymusikanterne som spillede op
til dans.
Øverst er det børnefolkedans. Dernæst overdommer i kagekonkurrencen Helle
Madsen i midten sammen med Mariane Vesterdorf (2), der ses til venstre og Berit
Ravn (3). Herover er det gruppen ”Skidt Mads” med Rasmus Mose, der ses til venstre.
Manden, som ses her til venstre, er Kurt Jensen. Ligner han en bager? Nogen mener
han mere ligner ”Kasketkarl”. Musikere skal have et image og kasketten er Kurts
image. Men bager – det ligner han ikke. Ikke desto mindre havde han til
kagekonkurrencen indleveret hele to kager i håb om at score 1. præmien, men det
måtte vi ikke fortælle. Vi tager chancen og fortæller det alligevel og roser Kurt for sit
initiativ, da han var den eneste herre, der turde stille op blandt alle damerne.

NY STOR DONATION

Igen er det Voerså Byudvikling, der scorer kassen fra en tilfreds Voersåborger. Denne gang er donationen på kr. 300.000, –, og det er Peter Rafn
Jensen, der er donatoren. Hvis man er i tvivl om, hvem han er, så er han bedre
kendt under navnet ”Peter på gården”, men kalder sig selv ”Peter i skuret”.
Peter er opvokset på gården Voersågård, som forældrene ejede. Som ganske
ung, rejste han til Australien, og han blev der i omkring 15 år. I dag er han
pensionist og bosat på Savværksvej i Voerså.
Ifølge formand Gynther Mølgård, falder donationen på et godt sted. Foreningen
kæmper for en ny kro, på den gamle krogrund. En del private donationer falder af og til af til
foreningen, men denne gang, er det indtil videre rekord for en privatperson.
Voerså Byudvikling vil her igennem gerne sige tak for donationen, plus alle de andre donationer,
der indtil videre er faldet i foreningens turban.
På billedet ses Peter Rafn Jensen drikke en pilsner i varmen, på den gamle krogrund, da der blev
sat flagstang op. Peter har med garanti drukket adskillige pilsnere på Voerså Kro, da den
eksisterede, men det er der mange andre, der også har. Peter er mere kendt for at sige sætningen.
- “The show must go on”. (Showet må gå videre, red.)
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SPAGETTI-GUDSTJENESTE
55 børn og voksne var mødt
op i Lyngså kirke onsdag 25.
maj til forårets sidste
børnegudstjeneste.
Sognepræst Helge Morre
Pedersen ledte gudstjenesten,
sammen med de to
musikpædagoger Hanne
Møller og Dina Flyvbjerg
Ledet.
De fem B´er. Gudstjenesten
startede med, at børnene
skulle tælle kirkeklokkens 3 x
3 bedeslag, og straks derefter
satte Hanne Møller en konkurrence i gang med børnene, hvor det gjaldt om at finde ord, der
begyndte med b. Gennem adskillige gæt lykkedes det,
at finde frem til de 5 ord Bibel, bad, brød, brødre og
bede. Hver gang der kom et rigtigt ord, blev børnene
belønnet med vingummibamser.
Børn til alters. Kirkens børnekor deltog også, og K. I. K.
Koret gav adskillige prøver på deres sangstemmer.
Koret var mødt lidt tidligere op i Lyngså kirkehus, da
der var visse ting, der skulle være på plads og indøves,
inden det gik løs i kirken. Koret sang sangen om min
Bibel, og derefter om at være i bad i dag, hvilket jo
omfattede dåben. Brød skulle opfattes som
nadverbrød, og koret sang en sang om børnenadver.
For første gang var børnene til alters, hvor de smagte
på Jesu blod og legeme. Sognepræsten havde fået bagt
et stort hvidt fladt brød. Efter sognepræsten havde
sprittet hænderne godt af, brækkede han brødet i
stykker og delte det ud ved alteret til børnene sammen
med saftevand.
Det fjerde B var brødre, og her blev
sunget brødresangen om kongebørn, og
til sidst ordet bede/bøn hvor der blev
bedt fadervor i kor og sunget sammen
med gæsterne i kirken.
Pinsefejring. Til slut forklarede
sognepræsten, hvordan man tror på
Gud, og hvorfor vi fejrer pinse. Rigtig
mange mennesker ved ikke, hvorfor vi
fejrer pinse, men Gud pustede og
pustede, og de fem B´er blev blæst ind i
disciplene. Gud puster og troen kommer,
forklarede sognepræsten.
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IDRÆTSUGE

I forbindelse med Voerså IFs idrætsuge, der finder sted i uge 31, hvor der hele
ugen er masser af aktiviteter på Voerså stadion.
Der er to ting, der hvert år er nødt til at ”tyvstarte”. Det
er hestepærebanko og salg af lodsedler. Det er Voerså
IFs Venner, der er nødt til at være tidligt på banen, for
at få det hele til at gå op i en større enhed, når de
heldige vindere skal udtrækkes lørdag 6. august med
start 14.00 i klubhuset.
Hestepærebanko: Susanne Kongsbak har i flere år
sørget for, at samtlige nummererede lodder på 3 spilleplader A – B – C bliver solgt for den nette
sum a kr. 20 – pr. lod. Her er chance for at
vinde hele 3 slagtefærdige grise. Har man købt
det samme nummer på alle 3 plader, og det
passer hesten Futte at prutte, og lægge sin
hestepære lige på det nummer man har satset
på, så er der jackpot. Så ”galt” behøver det ikke
at gå, for man har lov til at købe, alle de numre
man vil på alle 3 plader og dele dem ud efter
egen fantasi. Det vil der være fornuft i, hvis
man satser på at vinde en enkelt gris.
På stadion er der indtegnet en bane med
kridtstreger, og her bliver Futte lukket ud lørdag 6. august 14.00. Her skal den blive indtil, den har
lagt hestepæren. Når det er sket, bliver Futte redet hjem på sin græsmark igen, mens den nydelige
hestepære ligger til offentlig beskuelse resten af dagen.
For at ventetiden ikke skal blive alt for lang og uudholdelig for nogen, kan man være sikker på, at
Futte hjemmefra i forvejen er blevet godt fodret med havre, frisk græs, gulerødder, et par tykke
skiver rugbrød samt blevet tilbudt en spand koldt frisk vand.
Lodsedler: Poul Thomsen, der er formand for Voerså IFs Venner, samt resten af bestyrelsen i
vennerne, sælger hvert år lodsedler med mange flotte gevinster som 12 gavekort, 4 x 6 flasker vin
samt 4 x 6 poser kaffe. Her er der 4 chancer for bare kr. 10 – pr. lodseddel.
Resultatet af lodtrækningen bekendtgøres i Østvendsyssel Folkeblad tirsdag 16. august 2016.
Gevinsterne afhentes hos Susanne og Bjarne Kongsbak på Svanevej 24 i Voerså senest 1. oktober
2016. Kongsbak kan kontaktes på telefon 98 46 02 57.
Tag godt imod: Salg af lodder til både hestepærebanko og lodsedler har været i gang længe, og
rigtig mange er flinke til at støtte ungdommen i Voerså IF. Blandt andet skal en del fodboldungdomsspillere fra klubben deltage i en
ungdomsturnering i Ungarn igen i år. En
turnering som klubbens ungdom har deltaget i
mange gange før, og som varer omkring en
uges tid. Hver gang er det en stor oplevelse for
deltagerne, der kommer fra hele Europa. En del
udgifter betaler den enkelte selv, men Voerså
IFs Venner ”spytter” altid et større beløb ind i
projektet. Voerså IFs Venner støtter mange
andre projekter, men dette var bare et
eksempel på, hvad pengene bliver brugt til.
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VOERSÅ KRO GENOPSTÅR

Indtil videre er det foreløbig i en ny bog.
Voersaa Kro brændte tidlig morgen lørdag 26. august
2006 og sammen med den 300 års historie.
I Sæbybogen 2003 bragtes en artikel om Voersaa Kro,
men netop denne udgave har længe været udsolgt.
Nu blev historien om Voersaa Kro dog igen
tilgængelig, da Kystmuseet (Sæby Museum, red.) til
Skt. Hans 2016 udgav en ny bog om Voersaa Kro og
dens historie.
Bogen er baseret på Hanne og Peter Laubeks artikel
fra Sæbybogen, men opdateret og suppleret med flere fotos.
Voerså kro gennemgik få år før branden en større renovation, og den var meget flot. Kroen var
omkring 950 kvadratmeter, og herunder var der 50 kvadratmeter kælder. På hotelfløjen var der en
udnyttet førstesal. Øverst oppe var privaten, mens en del ansatte på kroen boede ovenpå
restaurationsbygningen.
Voerså kan dateres tilbage til omkring 1328. Det ved man fra en skrivelse af 31. august, hvor 2
riddere med deres væbnere har fået udlagt et gods i Albæk sogn, som fyldestgørende gældskrav,
der var gældende på kong Valdemars befaling.
På den gamle havn, der ligger tæt ved broen, der går over Voer å, var der et overgangssted. Både
ved havnen og overgangsstedet var der en livlig trafik i vikingetiden. En del sejlads foregik i
middelalderen helt op til herregården Rugtved, der ligger et par km længere oppe ad åen. Derfor
blev det nødvendigt med en beværtning og et sted at overnatte. Det var på denne måde, Voerså
Kro opstod i sin tid.
Bog fra eget forlag: Om udgivelsen skriver museumsinspektør Jens Thidemann, at der er tale om
en udgivelse af Hanne og Peter Laubeks artikel fra Sæbybogen 2003 som en selvstændig bog.
Netop Sæbybogen 2003 har i flere år været helt udsolgt, og der har været stor efterspørgsel på
bogen og artiklen om Voerså Kro. Derfor udgav Kystmuseet nu artiklen i bogform på eget forlag.
Mange henvendelser: Efter Sæbybogens udgivelse i 2003 har Peter Laubek modtaget flere
henvendelser med historier om Voerså Kro fra folk, der kunne supplere med flere oplysninger.
Siden den tid har Peter Laubek samlet alt det materiale, der kunne findes om kroen. Blandt andet
har han støvet indtil flere ældre postkort og fotos, der viser kroen, op. Enkelte af disse postkort og
fotos er der også blevet plads til, i den nye udgivelse.
Det gamle postkort er med, i den nye bog. Det er fra før 1920, hvor hotelfløjen blev bygget.
Hotelfløjen lå hvor stien går. Nederst til venstre ses op- og nedgangen til overgangsstedet, der
også blev brugt til kvier og andre husdyr, der skulle på sommergræs på engene.
Salget er i gang, og bogen kan købes på Sæby Museum.

HARMONIKASOMMER I VOERSÅ

Agersted Harmonikaklub gør sin entré i Voerså både juli
og august. Voerså Borgerforening er arrangør, de første 3 gange, på den gamle krogrund nemlig
torsdagene 7. – 14. og 21. juli, mens Åcaféen/Bådudlejningen
på modsatte side af åen er arrangør på torsdagene 28. juli
samt 4. – 11. – 18. og 25. august. Alle aftener er fra 19 – 21.
Begge steder er der rigt udvalg af diverse forfriskninger.
Begge arrangører har både platform og telt med borde og
stole, så vejrguderne kan bare komme an.
Alle er velkomne til at komme og synge med og få rørt sangmusklerne. Der er fri parkering og
gratis entré.
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EKSTRA SIDER
Voerså Børnehave
Åbent alle hverdage.
Mandag – torsdag 06.45 – 16.30. Fredag 06.45 – 15.45. Lukkedage: 24. og 31. december.
Telefon 98 46 00 42. Kontor 98 45 70 42.

Voerså SFO – Stensnæsskolen
Skolefritidsordningen har åbent på skoledage mandag – torsdag 06.30 – 08.00 og 11.45 – 16.30.
Fredag 06.30 – 16.00, dog afhængigt af modul.
På ikke skoledage er der åbent mandag – torsdag 06.30 – 16.30 og fredag til 16.
Lukkedage: 24. og 31. december. Telefon 98 45 70 40.

Voerså 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:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:
Flagdage:

Fødselsdage 80 – 85 – 90 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 +
Bryllup, sølvbryllup, og opad – jubilæer m.m.
Konfirmation i Lyngså og Albæk kirker
Begravelser
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 61 78 54 06 – fepavis@voersaanet.dk
Helst ingen må blive glemt. Man er bestemt 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 som er 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 30 13 98 46 samt
mailadressen >lonepil@nordfiber.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 aflønnet. 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
Kendt ansigt som ny afdelingsdirektør i Dronninglund Sparekasse i Sæby.
John Nepper har overtaget chefstolen i Sæby afdeling. Har du også lyst til at blive
kunde hos John, så kontakt ham på jne@dronspar.dk eller tlf. 96 79 17 80.
Du træffer fortsat kunderådgiver Line E. Hemmingsen i Sæby afdeling. Line har
været i sparekassen siden hun blev udlært.
Assistent Susanne Neergaard træffer du alle dage på nær tirsdag. Susanne har netop
fejret 25 års jubilæum i sparekassen.
Dronninglund Sparekasse i Sæby har åbent fra kl. 10-16, torsdag dog til kl. 18.
Men vi er altid tilgængelige, når du har tid.
Du skal vælge Dronninglund Sparekasse som samarbejdspartner, hvis du lægger
vægt på korte beslutningsveje, individuelle fleksible løsninger og selvfølgelig en
god pris på dine pengesager.
I sparekassen samler vi på glade kunde og derigennem glade ambassadører.
Kom ind og bliv ambassadør, så har vi flere gaver du kan vælge imellem.

TAK FOR STØTTEN
Tak for hjælpen med at trykke Voerså Bladet.
Det er en stor hjælp for borgerne i byen og omegnen.
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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AKTIVITETSKALENDER
30 juni – 3. juli
03 juli
09.00
07 juli
07 juli
14 juli
14 juli
21 juli
21 juli
28 juli
28 juli
Uge 31
02 aug
03 aug
04 aug
05 aug
06 aug
06 aug
07 aug
08 aug
08 aug
09 aug
10 aug
10 aug
11 aug
11 aug
13 aug
16 aug

09.00
19 – 21
09.00
19 – 21
09.00
19 – 21
09.00
19 – 21

19 – 21
17 – 21
19 – 21
16 – 21
14.00
14.00
10.00
09.00
19 – 21
17 – 20
20 – 21
17 – 21
19 – 21
10 – 16
09.30

16 aug
17 aug
18 aug
20 aug
20 aug
20 aug

19 – 21
17 – 21
19 – 21
09.00
10 – 16
14.00

20 aug
20 aug
26

14.00
15.30

Lyngså Marked.
Lyngså Marked. Gudstjeneste i teltet. 08.00 – 09.00 serveres
gratis rundstykker og kaffe.
Lyngså kirke. Morgensang + kaffe i kirkehuset.
Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub på krogrunden.
Lyngså kirke. Morgensang + kaffe i kirkehuset.
Voerså Borgerforening. Agersted Harmonikaklub på krogrunden.
Lyngså kirke. Morgensang + kaffe i kirkehuset.
Voerså Borgerforening. Agersted harmonikaklub på krogrunden.
Lyngså kirke. Morgensang + kaffe i kirkehuset.
Åcaféen og Bådudlejningen. Agersted Harmonikaklub.
Voerså IF stadion. Idrætsuge.
Jagtcenter Nord. Bueskydning træning.
Jagtcenter Nord. Træningsskydning.
Åcaféen og Bådudlejningen. Agersted Harmonikaklub.
Jagtcenter Nord. Præstbro Jagtforenings egen pokalskydning.
Voerså IFs Venner. Udtrækning af lodsedler i klubhuset.
Voerså IFs Venner. Hestepærebanko på stadion.
Jagtcenter Nord. Årligt træf: Gammel dansk Hønsehunde Klub.
Stensnæsskolen starter efter sommerferien.
Knud Søhane. Avisindsamling i Voerså, Lyngså og Præstbro.
Jagtcenter Nord. Bueskydning træning.
Jagtcenter Nord. Ringskydning afslutning.
Jagtcenter Nord. Træningsskydning.
Jagtcenter Nord. Træning for uøvede skytter.
Åcaféen og Bådudlejningen. Agersted Harmonikaklub.
Jagtcenter Nord. Østervrå Jagtforenings hyggeskydning.
”Fra sted til sted”. Mødested: Naturlegepladsen, Toften 1, Lyngså.
Guidet gåtur 3,8 km (kan afkortes) på den ny Hjertesti i Lyngså.
Pitstop. Tilmelding ikke nødvendigt.
Jagtcenter Nord. Bueskydning 3 D.
Jagtcenter Nord. Træningsskydning.
Åcaféen og Bådudlejningen. Agersted Harmonikaklub.
Knud Søhane. Avisindsamling i Voerså, Lyngså og Præstbro.
Jagtcenter Nord. Sæby og Omegns Jagtforenings egen pokalskydning.
Fra sted til sted”. Mødested: Værestedet, Østkystvejen 168, Lyngså.
Børnevenlig gåtur til Stensnæs strand gennem ”Natura 2000 område”.
”Fra sted til sted”. Voerså Museum, Havnevej 1, har åbent.
”Fra sted til sted”. Mødested: Voerså Museum, Havnevej 1, Voerså.

20 aug

17.00

20 aug

15 – 17

21 aug

14 – 17

22 aug

10.30

22 aug

18.30

23 aug
23 aug
24 aug
25 aug
25 aug
25 aug
26 aug

19 – 21
13 – 19
17 – 21
14.00
17 – 20
19 – 21
18.30

27 aug
27 aug
27 aug
30 aug
31 aug
31 aug
31 aug
31 aug

10 – 16
11 – 12
14 – 16
19 – 21
09 – 15
17 – 21
19 – 21
17.00

06 sep
07 sep
08 sep
09 - 11 sep
12 sep
12 sep

19 – 21
19.30
14.00

09.45

Guidet gåtur gennem Voersås gamle bydel på ca. 2 – 3 km med
afslutning på Voerså Fiskerleje/Jollehavnen med grillparty.
”Fra sted til sted”. Mødested: Klubhuset på Voerså Fiskerleje/Jollehavn.
Lækker grillmad + kaffe og kage. Egenbetaling kr. 60 -.
Drikkevarer til lave priser. Tilmelding senest torsdag 18. august til
Rigmor Sørensen 61 70 72 07 – Anja Thomsen 23 28 0143 eller
Gitte Mortensen 23 44 66 42. Obs: Alle er velkomne til at deltage.
”Fra sted til sted”. Mødested: Fæbrovej 5 i Fæbroen.
Voer å i kano fra Fæbroen til Voerså med guide. Pris pr. kano kr. 200 -.
inkl. udstyr. Tilmelding og betaling: Søren Holm 22 10 67 12.
”Fra sted til sted”. Mødested: Hovedgaden/Voergårdsvej, Præstbro.
Voer å i kano fra Præstbro til Voerså. Pris pr. Kano kr. 300 - inkl. udstyr.
Guide med på hele turen. Tilmelding Søren Holm 22 10 67 12.
”Fra sted til sted”. Mødested: Vestergårdsvej 11, Voerså. Hyggelig
ridetur på egen hest/pony ca. 8 km. Tilmelding til Ulla Christensen
på 61 37 47 75 senest mandag 15. august.
”Fra sted til sted”. Mødested: Den gamle krogrund i Voerså. Cykeltur
på egne cykler fra Voerså til Mølholt og retur over Albæk Bakker.
Pitstop. Ingen tilmelding. Turguide fra Voerså Borgerforening.
Jagtcenter Nord. Bueskydning træning.
Jagtcenter Nord. Firmaskydning.
Jagtcenter Nord. Træningsskydning.
Lyngså kirkehus. Hyggeeftermiddag.
Jagtcenter Nord. Test din ammunitions dag.
Åcaféen og Bådudlejningen. Agersted Harmonikaklub.
Voerså Indre Mission. Høstfest hos Karen og Svend Vanggård, Lyngså.
Husk at medbringe madkurv.
Jagtcenter Nord. Ørtoft Jagtforenings egen pokalskydning.
Voerså IFs Venner. Sponsorcykelløb i byens gader.
Voerså Kirsebærlaug. ”Kirsebærret Dag” på krogrunden.
Jagtcenter Nord. Bueskydning 3 D.
Jagtcenter Nord. Haglskydeprøve for Miljøministeriet.
Jagtcenter Nord. Afslutningsskydning for blandede hold v/lodtrækning.
Jagtcenter Nord. Træningsskydning.
Lyngså kirke. Børnegudstjeneste.
Jagtcenter Nord. Bueskydning – træning.
Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime v/Helge M. Pedersen.
Lyngså kirkehus. Højskolesang.
Konfirmand-weekend. Gudstjeneste i Albæk kirke 11. september 10.30.
Stensnæsskolen. Venskabsdag.
Lyngså kirkehus. Kirkemusikalsk legestue.
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13 sep
13 sep
18 sep

17 – 20
19.00
09.45

18 sep
20 sep
20 sep

10.30
13.00
17.00

20 sep
21 sep
24 sep
26 sep

19 – 22

27 sep
27 sep
28 sep
28 sep

17 – 20
19 – 22
17.00
19.30

29 sep
30 sep

19.00

04 okt
04 okt
04 okt
05 okt
06 okt
10 – 14 okt
10 okt
10 okt
11 okt
11 okt
13 okt
17 – 21 okt
18 okt
18 okt
23 okt
24 okt
25 okt
26 okt
27. okt

13.00
19 – 21
17 – 20
19.30
19.00
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14.30
19.00

09.45
13.00
17 – 20
19 – 21
14.00
13.00
19 – 21
10.30
19.30
19 – 21
17.00
19.00

Jagtcenter Nord. Bueskydning 3 D.
Lyngså kirkehus. Orienterings- opstillingsmøde v/menighedsrådsvalg.
Lyngså kirkehus. Minikonfirmander, K.I.K. koret, søskende og forældre
inviteres på morgenkaffe og rundstykker.
Lyngså kirke. Høstgudstjeneste.
Værestedet i Lyngså. Seniortræf.
Jagtcenter Nord. Bueskydning – justeringsaften.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening har mødeaften.
Voerså Indre Mission. Højskoleaften i Sæby. Tilmelding nødvendigt.
Lyngså kirke. Fangekoret fra Vridsløselille.
Voerså Whistklub. Opstart på sæsonen i Voerså IFs klubhus. Både øvede
og uøvede whistspillere er velkomne. Herefter hver mandag 19.00.
Jagtcenter Nord. Bueskydning 3 D.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening har mødeaften.
Lyngså kirke. Børnegudstjeneste.
Voerså Indre Mission. Møde hos Ketty og Svend Kjær Pedersen,
Lyngager 9, Lyngså. Besøg af Niels Andersen fra Menighedsfakultetet.
Lyngså kirkehus. Visekoncert med Skagerakkerne.
Stensnæsskolen. Skolefoto.
Værestedet i Lyngså. Seniortræf.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening har mødeaften.
Jagtcenter Nord. Bueskydning træning.
Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Bibeltime v/Helge M. Pedersen.
Stidsholt Efterskole. Journalist og studievært Steffen Gram.
Stensnæsskolen. Tværfaglig uge.
Lyngså kirkehus. Kirkemusikalsk legestue.
Voerså Whistklub. Spilleaften og generalforsamling i Voerså IFs klubhus.
Jagtcenter Nord. Bueskydning 3 D afslutning.
Voerså Museum. Lokalhistorik Forening har mødeaften.
Lyngså kirkehus. Hyggeeftermiddag.
Stensnæsskolen. Efterårsferie.
Værestedet i Lyngså. Seniortræf.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening har mødeaften.
Lyngså kirke. Gudstjeneste + efterfølgende frokost i kirkehuset.
Lyngså kirkehus. Voerså Indre Mission. Kredsarrangement.
Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening har mødeaften.
Lyngså kirke. Børnegudstjeneste.
Lyngså kirkehus. Sogneaften med psykiatri-sygeplejerske Karen M.
Olafsson. ”Hvordan mon det er at have en psykisk lidelse?”.

KONTAKTPERSONER
ALBÆK KIRKE
ALBÆK-LYNGSÅ MENIGHEDSRÅD
ALBÆK VENSTREVÆLGERFORENING
DISTRIKTSUDVALGET FRH. KOMMUNE
FLAGHEJSNING
JAGTCENTER NORD
JAGTCENTER NORD
JORDNYDERNE
K. I. K. KORET I KIRKEN
KNUD SØHANE SPEJDERNE
LANDSBYRÅDET
LOKALHISTORISK FORENING
LYNGSÅ KIRKE
PRÆSTBRO JAGTFORENING
STENSNÆSSKOLEN
SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN
STENSNÆSSKOLEN: FÆLLESBESTYRELSEN
+ SFO + BØRNEHAVEN
SØRÅ FODBOLDGOLF
VISENS VENNER
VOERSÅ BLUESKLUB
VOERSÅ BORGERFORENING
V. BORGERFORENINGS HJEMMESIDE
VOERSÅ BYUDVIKLING
VOERSÅ BØRNEHAVE
VOERSÅ BÅDUDLEJNING
VOERSÅ FISKERLEJE (JOLLEHAVNEN)
VOERSÅ IF BADMINTON
VOERSÅ IF FODBOLD
VOERSÅ IFs VENNER
VOERSÅ IFs KLUBHUS
VOERSÅ INDRE MISSION
VOERSÅ KERAMIKCAFÉ
VOERSÅ KFUM OG KFUK
VOERSÅ KIRSEBÆRLAUG
VOERSÅ MUSEUM
VOERSÅ STAVGANG
VOERSÅ UNGDOMSKLUB
VOERSÅ WHISTKLUB
WUESO SJØW
ÅCAFÉEN – BÅDUDLEJNINGEN
ANSVARSHAVENDE

HELGE M. PEDERSEN
SØREN HOLM KRISTENSEN
SØREN MENG
METTE HARDAM
RIGMOR SØRENSEN
KLAUS JENSEN
KLUBHUS
CARSTEN GADE
DINA FLYVBJERG LEDET
MARIANNE CHRISTIANSEN
BJARKE LAUBEK
DORIS NIELSEN
HELGE M. PEDERSEN
PER LINDEGÅRD
SUSANNE DANIELSEN
HEIDI BRANDER THOMSEN
JØRGEN FYENBO
MOGENS BRAG
LISE HANSEN
CARSTEN GADE
BIRGIT SKOVSGAARD
CHRISTIAN FRØSTRUP
GYNTHER MØLGÅRD
METTE KRARUP
JOHNNY OLSEN
MOGENS BERG JENSEN
KARSTEN NIELSEN
OLE KRISTENSEN
POUL THOMSEN
BJARNE KONGSBAK
SVEND KJÆR PEDERSEN
ERIKA BØDTKER
KETTY KJÆR PEDERSEN
LONE PILGÅRD
JENS LEO KNØSEN
RIGMOR SØRENSEN
LARS BERG JENSEN
FOLMER HANSEN
MICHAEL SCHIOLDAN
JOHNNY OLSEN
FRILEV PEDERSEN

EN LILLE VITS Fru Jensen på 82 år havde bestilt tid hos sin læge. Da
hun mødte op, sagde lægen. – Værsgo og sidde ned fru Jensen. – Ja tak,
sagde fru Jensen, men i det samme hun satte sig, kom hun til at slippe en
lille bagudrettet vind og blev flov. – Det må lægen virkelig undskylde,
men jeg har den fordel, at de er både lyd- og lugtfri. – Javel, sagde
lægen. – Men du skal have noget penicillin fru Jensen. – Hvad i alverden
skal jeg bruge det til, spurgte fru Jensen. – Jo, sagde lægen. – For det
første skal vi have styr på din lugtesans, og dernæst vil jeg anbefale, at
du får høreapparat i begge ører.
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98 86 70 48
98 86 70 92
20 29 38 04
30 12 92 10
61 70 72 07 98 46 07 07
29 66 10 56
98 40 12 64
21 22 14 25
30 61 80 84
40 53 92 36
27 87 58 88
98 46 01 41
98 86 70 48
40 43 80 32 98 86 70 32
20 55 81 45 98 45 70 60
98 45 70 42
26 37 92 61
98 85 10 90
23 70 01 26 98 46 01 26
21 22 14 25
72 16 23 62
23 90 27 37 98 93 81 53
21 49 43 68
28 30 55 58 98 46 70 50
98 46 00 51
40 27 11 79 98 85 11 79
98 46 02 12
20 26 45 92 98 46 01 85
21 44 88 46 98 46 00 55
98 46 03 24 98 46 02 57
40 23 10 05
21 29 57 97
23 28 89 35
30 13 98 46 98 46 00 94
21 71 72 57
61 70 72 07 98 46 07 07
29 70 02 79
98 46 01 26
51 37 27 39 98 46 00 92
98 46 0051
61 78 54 06

