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ROS TIL HAVNEN     Denne familie fra 

Frederikshavn var på udflugt til Voerså i juni og 
landede på jollehavnen, hvor der var dejlig fred 
og ro samt lunt i vejret. Familien havde benyttet 
toiletterne, og roste dem for hvor pæne og rene 
de var. Noget man bestemt ikke ser alle steder. 
Damen til højre kendte en del til Voerså, da hun 
var i familie med tidligere lærer, i den gamle gule  
skole Sigurd Axelsen. (Stoppede 1955.) 
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RØVERIER     I de sidste år, er der i Voerså og omegn foregået en del røverier eller forsøg derpå i 
private hjem, hvilket er noget af det modbydeligste, man kan komme ud for. Ikke på grund af de 
mange ting og sager, man mister, men det er først bagefter, som forurettet person reaktionerne 
kommer, med alt det man skal og bliver trukket igennem. Selv om det er 2 år siden, går der ikke en 
dag, uden at man tænker på det eller bliver berørt af det - herunder pludselige anderledes lyde 
der opstår både nat og dag, eller noget der ikke ser ud, som det plejer i have indkørsel m.m.  

Undertegnede taler/skriver her af egen og 
ægtefælles bitre erfaringer. 
                                 Frilev Emil Pedersen 

Nedenstående artikel stod i netavisen Sæby Avis 
lige før Skt. Hans 2016. Det er et redskab til hjælp 
og selvhjælp, som vi på redaktionen synes ville være 
en god idé at etablere i Voerså. Hvem har lyst til at 
gå i gang med projektet og eventuelt indkalde til et 
offentligt møde?  

Kontakt Voerså Bladet på 61 78 54 06 eller på mailadressen >fepavis@voersaanet.dk<. 

Effektiv nabohjælp er, viser undersøgelser, et af de bedste værn mod indbrud. “Årvågne naboer, 
der står sammen, gør det bøvlet at være indbrudstyv,” siger politikommissær Claus Serup fra 
Nordjyllands Politi, der opfordrer til, at man laver aftaler med hinanden, inden man tager på ferie 
– eller tilmelder sig nabohjælps-ordningen. Små 15.000 nordjyder er juni 2016 tilmeldt det 
organiserede nabohjælps-netværk, nabohjælp.dk. 

Politikommissæren opfordrer til, at man følger fem følgende råd.  

• Sørg for, at det ser ud som om, der er nogen hjemme: Aftal fx med 
naboen, at de skubber posten ind ad brevsprækken, tømmer 
postkassen, smider affald i skraldespanden, rykker rundt på 
havemøblerne, hænger lidt vasketøj til tørre, fylder 
skraldespanden eller parkerer en bil i indkørslen. 

• Fjern værdigenstande, så man ikke kan se dem udefra. 
• Fjern redskaber i din have – de kan måske bruges til at brække et vindue op. Men rod 

gerne, fx med lidt legetøj, i haven og lad opvasken stå på køkkenbordet. 
• Brug tænd-/slukure til lys. 
• Kig på dit hus med indbrudstyvens øjne. En høj hæk og gode gemmesteder er noget, som 

tyven kan lide.  

Få flere gode råd på www.stopindbrud.dk 

HVAD ER DET?     De fleste kan sikkert se, at denne 
tegning forestiller en frø, men er det nu det?  
Kan det muligvis være noget helt andet?  
Det er noget helt andet, men hvad? 
Hvis ikke du kan se det, så drej bladet en kvart omgang til 
venstre. 
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TEMAUGE     For 5. og 6. klasse på Stensnæsskolen i Voerså stod hele uge 24 på temaer, der 

bestod af bygning af flag og 

flagstænger til festborde. I alt blev der 

bygget 81 flotte flagstænger med 

Dannebrog til tops. Inden det kom så 

vidt, var der mange andre ting, der 

skulle gennemføres. For det første var 

der et værksted med træ og bemaling. 

Dernæst et værksted med stof, syning 

og klipning. Et reklameværksted og et 

matematikværksted. 

Tre lærere på skolen, Inge Nørbjerg, Thomas Larsen og Henrik Thomsen, 

havde styr på sagerne, og da ugen var til ende, og det var blevet fredag 17. 

juni, var 81 flotte flag på stænger til salg i skolens forhal, hvor de blev solgt 

for kr. 25 – pr. stk. I løbet af en halv time var der udsolgt. 

Reklameværksted. Ugen startede med et reklameværksted, hvor eleverne 

lærte at lave opslag og annoncere på facebook – 

herunder facebookgruppen stensnaesskolen0-6klasse, 

hvor alle er velkomne til at blive en del af gruppen. Man 

skal blot anmode om medlemskab og bliver herefter 

godkendt. 

Matematikværksted. For at få regnskabet til at hænge 

sammen og gå op i en enhed, lærte eleverne her lidt om 

materialeforbrug, omkostninger, omsætning og avance. 

Avance. Lærer Henrik Thomsen havde på forhånd 

regnet ud, der ville blive en gevinst til eleverne, som foreløbig går i en fælles kasse. På et senere 

tidspunkt bliver pengene anvendt til glæde for eleverne. 

 

EFTER SKOLETID     De gik alle sammen 

i små landsbyskoler, før Albæk Central- 

skole i Voerså, der senere blev omdøbt til 

Stensnæsskolen, blev taget i brug 13. 

august 1956. Herfra gik de ud af skolen i 

1959 med mellemskole-eksamen, mens 

otte gik ud i 1960 med realeksamen. 

Eleverne har mødtes flere gange, og 

syntes det er hyggeligt at være sammen. 

Lørdag 25. juni var det tid at mødes igen, og det foregik på jollehavnen i Voerså, hvor der blev 

drukket kaffe med hjemmebag. Da regnen kom, rykkedes der hjem til Edel Albrecht i Voerså, hvor 

der blev spist frokost. Her blev den gamle skolesang, ”Mellem hav og høje banker”, sunget plus et 

par sange mere, og alt blev vendt fra første skoledag og indtil dags dato. 

Fra starten var de atten. Ti var mødt op, og tre fra klasserne er afgået ved døden.  

Festen sluttede ved midnatstid, og alle havde haft en dejlig dag. Næste gang er om to år. 

Navnene i parentes er fødenavn. 

Fra venstre ses Gert Jensen, Vagn Urth, Bodil Bering (Christensen), Kirsten Mellergård (Albæk), 

Poula Nielsen (Jørgensen), Edel Albrecht (Jensen), Sonja Jespersen (Pedersen), Birthe Sølvbeck 

(Pedersen), Kjeld Olsen og Frands Erik Christensen. 
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NY I SERIE 5      Lørdag 18. juni var der oprykningskamp i serie 6 fodbold på Voerså Stadion. Det 

var de to tophold Voerså og Agersted, der mødtes. Vinderen ville rykke op i serie 5, men Voerså 

havde den fordel, at have vundet den første kamp i foråret i Agersted med 4 – 2 og kunne nøjes 

med et uafgjort resultat. Det var netop, det der skete. Kampen endte 1 – 1, og Voerså er dermed 

nyt hold i serie 5. 

Mindre end et kvarter inde i første halvleg kom Agersted foran 1 – 0. Det var et resultat, som 

Agersted kunne bruge, men Voerså udlignede til 1 – 1 i midten af anden halvleg. 

Mindre uheld. Undervejs i kampen skete der et mindre uheld. Ikke på grund af kampen var hårdt 

spillet, men der blev gået til sagen og kæmpet for oprykningen fra begge holds side. Voerså-

spilleren Mads Mandrup tørnede uheldigt sammen med en modspiller. Det gik hårdest ud over 

Mads Mandrup, der måtte en tur på skadestuen med en hjernerystelse og sys med 5 sting.  

Serie 3 klarede skærene. Voerså IFs førstehold spiller i serie 3, og var i Ulsted for at spille den 

sidste kamp i forårsturneringen. Her blev resultatet 4 – 4, efter Ulsted havde ført 3 – 0 ved pausen. 

Begge hold havde intet at spille for, og Ulsted slutter hermed 4. sidst, mens Voerså blev 3. sidst i 

rækken. Serie 3 spillerne fra Voerså nåede hjem, og så det meste af serie 6 kampen, og de var 

ovenud glade for, at det blev uafgjort, da reserverne til serie 3 nu kan hentes i serie 5 i stedet for i 

serie 6. 

Det store spørgsmål er så, om 

begge hold kan blive hængende i 

rækkerne, men det findes ud af, når 

efterårs-turneringerne er slut. 

Bagerst fra venstre ses Daniel 

Haven, René Thomsen, Max Lyndby, 

Morten Sørensen, Peter Thor, 

Simon Munkholm Lind Nielsen, 

Mikkel Klug, Michael Schioldan og 

holdleder John Arentsen. 

Forrest fra venstre er det Nicholaj Blom Bendtsen, Andreas Christoffersen, Mads Mandrup, Ras- 

mus Kyvsgaard, Carsten Gade og Ricky Christiansen. Andreas Christoffersen, der ses i rullestol, 

spillede en del kampe i foråret, indtil han blev involveret i et færdselsuheld, hvor han brækkede 

begge ben.  På billedet mangler holdets træner, Lars Berg Jensen, der spillede på serie 3 næsten 

samtidigt i Ulsted, da billedet blev taget. 

Voerså IF serie 6 gjorde opmærksom på sig selv med dette banner. 

Sidste. Selvfølgelig blev der på dagen festet i klubhuset – det var jo også sidste kamp inden 

sommerferien. Spillerne havde bestilt noget mad, og festede til ud på de små timer. 

Hvem, hvad, hvorfor? Nogen må have været misundelig et eller andet sted, for da folk fra 

bestyrelsen mødte op søndag morgen, var banneret brændt af. Det havde fået lov at hænge efter 

kampen. En deltager i festen havde glemt at låse sin bil og var gået hjem. Bilen var blevet skubbet 

ud midt på en af banerne – hvorfor? 
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STOR DONATION TIL VOERSÅ BYUDVIKLING     Sidst på foråret modtog Voerså Byudvikling 

en anonym donation på kr. 50.000, -. Pengene blev selvfølgelig modtaget med tak, og nogle af 

dem er allerede anvendt på foreningens ejendom, der er, den gamle krogrund i Voerså. Her er der 

plantet et flot blomsterbed og opsat flagstang med tilhørende Dannebrog. 

Mandag 20. juni afholdt foreningen sin 7. generalforsamling i teltet på grunden, og her afslørede 

formand Gynther Mølgård, at foreningen har modtaget en ny donation på kr. 300.000, – fra en 

ældre Voerså-borger. I maj måned opsatte frivillige en flagstang og var i gang med blomsterbedet, 

da en ældre herre henvendte sig til formanden og sagde. 

- I gør et fantastisk og flot arbejde her på grunden. Jeg er født og opvokset her i byen, og jeg er 

glad for at komme her, så i skal have kr. 300.000, – af mig. 

Gynther Mølgård fortalte, at pengene er overført og landet på byudviklingens konto. I modsætning 

til den første store private donation, ville vedkommende godt have sit navn frem, men kun på 

generalforsamlingen, og det respekterer vi, fortalte formanden. 

- Pengene lander et ”tørt” sted, og den slags donationer, kan vi bruge mange flere af, hvis vi skal 

nå vort mål med at få en landsbykro op at stå på foreningens grund, som erstatning for den gamle 

300 årige Voerså Kro, der nedbrændte lørdag 26. august 2006 om morgenen, sagde formanden. 

Formandens beretning. - Om ganske få dage er det 10 år siden, Voerså Kro nedbrændte, og så er 

det nu godt 7 år siden, Voerså Byudvikling blev startet. Som formand må jeg konstatere, at mine 

og bestyrelsens evner og kompetence ikke har slået til. Vi mangler stadig en kro her på grunden. 

Derfor vil bestyrelsen i dag fremstille 4 forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, 

hvilket af disse vi skal fortsætte, det videre arbejde med. Kort sagt; vi har nu behov for at trække 

en streg i sandet. Jeg har som selvstændig aldrig været god til lange sagsbehandlinger, og jeg er nu 

nået til det punkt, hvor der skal ske noget. Min tålmodighed er ved at slippe op. 
- Vi lægger meget stor vægt på, at vores grund skal være flot og indbydende med hensyn til 

græsslåning. I årevis har det været, de samme frivillige, der har klaret det med egne maskiner og 

benzin. Vi har derfor besluttet at købe en plæneklipper og håber på, at der nu er flere frivillige til 

at deles om dette stykke arbejde.  

- Jeg håber, at alle har nydt den flotte 

julebelysning ved åen på vores grund. 

Elregningen blev rigelig stor, og derfor 

har vi investeret i en elbesparende og 

energivenlig lyskæde. 

Udover de allerede nævnte aktiviteter, 

omtalte formanden i sin beretning også 

foreningsteltet og en flydebro, som 

børnene har stor glæde af på åen. Selv 

synes formanden ikke flydebroen pynter, 

men mente det var i orden. Foreningen 

har tilbudt frivillige ”underholdere”, af 

forskellig slags, at bruge grunden. Folk må gerne være her, og der skal være adgang for alle.  

Det største problem på grunden er offentlige toiletter. Der er offentlige toiletter på grunden, men 

det er et, som ligner dem, der bliver brugt på parkeringspladser. Foreningen ønsker et hus med 

offentlige toiletter, sluttede Gynther Mølgård første del af sin beretning, som var delt i to dele. 

Kamp for en ny kro. Som erstatning for den gamle kro, har det hele tiden været byudviklingens 

opgave at få en ny kro på grunden op at stå. Det har foreløbig været en lang proces, men 

foreningen kæmper stadig, og håber på det en dag lykkes. 
I del 2 omtalte formanden, de mange møder, der havde været med Frederikshavn Kommune, 

Fortsættes på side 6.                                    5      



Fortsat fra side 5. 

Real Dania og selskabets samarbejdspartner, 

Bascon i Aarhus, som er et firma, der er 

ekspert i forundersøgelser og økonomiske 

beregninger, med hensyn til om en kro eller 

hotel er bæredygtig på stedet. Foreningen 

ofrede kr. 200.000, – på projektet, og medio 

april kom resultatet. 

Forundersøgelsen viser at en kro/hotel i en 

størrelsesorden 25 – 35 værelser med 

tilhørende restaurant, køkken, toiletter med 

mere, vil være den mest økonomisk bæredygtige model. Skal den finansieres på lånt kapital, så er 

det ikke muligt med den konkurrence, der er i branchen. 

Ved en finansiering på 80 % eller mere fra diverse fonde, 

aktier eller anden form for investering, vil det se helt 

anderledes ud. Det vil sige, at et gældfrit hus vil være 

anderledes interessant. 

Foreløbigt afslag. Real Dania har for nuværende sagt nej, 

men vil ikke udelukke hvis der blev startet et lokalt mad- 

og medborgerhus, der er suppleret med en kiosk, som 

indeholder basisvarer godt støttet af frivillige og 

Frederikshavn Kommune, at det så er muligt, de vil komme med mere. Døren er altså ikke 

smækket i, men der skal et andet projekt på banen.   

Fire forslag. For at komme videre med projektet, havde bestyrelsen stillet fire forslag til 

generalforsamlingen, hvor et af disse skulle vælges, for at foreningen kunne komme videre. 

Det første gik ud på, at Voerså Byudvikling overdrager grunden til Voerså Borgerforening, som den 

stod i dag. Nummer to handlede om at sætte grunden til salg på ejendomsmarkedet, og det tredje 

gik ud på at bygge, for de penge, foreningen har på kontoen lige nu. Det fjerde forslag, var det, 

som bestyrelsen anbefalede, at generalforsamlingen skulle stemme ja til, og det blev da også 

vedtaget med stor majoritet, af de 40 fremmødet.  

4. forslag vedtaget. Forslaget lyder sådan her. 

Vi igangsætter en indsamling af midler til at etablere første etape af et større projekt, der kan 

udvikles etapevis over tid. En opstartsetape omfatter minimum køkken, kølerum, 

restaurationsstue, toiletter, garderobe og et lille butikslokale i et 200 – 350 kvadratmeter hus til 

ca. 2 – 3,5 millioner kroner. Vi har i dag kr. 400.000, – at starte op på, og vi kan vælge følgende.  

A) Frivillige donationer af filantropisk karakter.  

B) Etablering af et aktieselskab eller lignende som betyder; folk investerer i byggeriet. 

Inden generalforsamlingen tog stilling, uddybede Voerså Borgerforenings formand, Bjarke Laubek, 

forslagene nærmere.  

Overskud på regnskabet. Kassereren, Anna Sørensen, oplæste regnskabet, der viste et overskud 

på kr. 4.555, -. Indestående i pengeinstitutter var kr. 82.594, -. Overskud på klublotte var  

kr. 9.660, -. Foreningens egenkapital var på kr. 62.563, -. 

Valg. Ian Mechlenburg blev genvalgt. Per Lindegård blev valgt i stedet for Jens Juul, der ikke 

ønskede genvalg. Den øvrige bestyrelse er Søren Meng, Anna Sørensen og Gynther Mølgård. 

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Lone Pilgård og Dorthe Dadge. 

Revisorerne Michael Gadekær og Poul Thomsen blev genvalgt.  

Som byudviklingens kontakt til borgerforeningen valgtes Bjarke Laubek. 
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STROPPETUR     De startede tirsdag 5. juli om formiddagen og nåede dagen efter deres mål. Det 
var 11 spejdere og 3 ledere fra Knud Søhane gruppen i Voerså, der frivilligt udsatte sig selv for en 
50 kilometers lang gåtur fra Hammer 
Bakker, op over Jyske Ås og hjem til 
spejderpladsen på Østkystvejen i 
Voerså til et tiltrængt hvil med lidt 
punktering af vabler og udstrækning 
af diverse lemmer i hele kroppen. 
Alle havde haft en rigtig god tur med 
masser af frisk luft og selvfølgelig 
motion med en enkelt overnatning i 
shelters undervejs. 
Spejderne var rigtig glade for at have opnået det eftertragtede 50 kilometers mærke, som nu skal 
syes på uniformen.  
Spejderlederne Jacob, Mads og Claus syntes spejderne fortjente at få deres navne nævnt, og det 
gør vi: Antoinette, Bodil, Johanne, Luciena, Lærke, Morten, Lasse, Oliver R, Oliver Ø og Oliver M. 

VITS FRA FACEBOOK 

 

GAMLE POSTKORT     Undertegnede har samlet 
gamle postkort fra Voerså og omegn i mange år, men 
det er efterhånden ved at være en bekostelig affære. 
Post- og julekort er ved at forsvinde ud i den blå luft, 
på grund af folk mailer, bruger facebook, twitter, sms 
eller mobiltelefon for at sende hilsener og komme i 
kontakt med hinanden. Efterhånden som der 
kommer flere samlere, stiger priserne, og det kan 
mærkes. Kortet her på siden kom på internettet til at 
koste kr. 45 inkl. porto og gebyr – og så var det ikke 
engang brugt, skrevet på eller med stemplet frimærke med dato, hvilket er med til at sætte prisen 
op. Motivet er den gamle fiskerihavn i Voerså omkring 1960.          7 
     Frilev Pedersen 

  



HARMONIKAAFTEN     Hver 
torsdag aften hele sommerferi- 
en tonede harmonikamusikken 
ud over åen i Voerså. Det var 
Agersted Harmonikaklub, der 
spillede og øvede på Voerså 
Byudviklings grund og ved 
Åcaféen i samarbejde med 
Voerså Borgerforening og Åcaféen. Torsdag 14. juli var det på byudviklingens grund, det foregik, 
og her var lige knap et hundrede sangglade publikummer mødt op sammen med orkesteret.  

Sangmulighederne var mange, for på 
bordene i teltet lå hæfter fremme 
med mindst 75 forskellige danske 
sange, som langt de fleste kunne 
synge med på. Det var gamle og 
kendte ”travere” som Fra Halifax til 
Spanien, Snevalsen, Træskovalsen, 
Du lille svale, Tørresnoren, Du er min 
øjesten, Jeg elsker de grønne lunde 
samt en hel masse flere kendte 
sange, som folk både nynnede og 
sang med på af bedste evne. 
Besætningen i orkesteret består ud 

over harmonikaer af en rytmeguitarist, en tromme- 
slager, en kontrabas og en forsanger. Orkesterets 
forsanger, Reinhardt Fram, var denne aften blevet 
forhindret, og i hans sted smed harmonikaspilleren 
Svend Nielsen sit instrument, og sang for det bedste 
han havde lært. Forsangeren sørgede også for, 
publikum kom op at stå, og så blev der gynget frem og 
tilbage stående ved bordene. 
Tre aftener blev der spillet og øvet på byudviklingens 
grund, mens der blev spillet fem gange hos Åcaféen. 
Her spillede orkesteret, på den nyanlagte platform, der blev indviet Skt. Hans aften. 
Begge steder kunne publikum sidde og nyde diverse forfriskninger for ligesom at smøre ganen lidt, 
så der kunne synges med på det hele. Til alle disse aftener var der gratis adgang og fri parkering. 
Øverst ses orkesteret i foreningsteltet. Dernæst Svend Nielsen som nogen mente var Bjørn Tid- 
mand, der var kommet til byen. Eigil Larsen og så er der også plads til børnene. 
 

STAVGANG PÅ UDFLUGT     I forsommeren tog 13 stavgangsda- 
mer fra Voerså og Lyngså på udflugt til Skagen. Turen var i private 
biler, og stavgangs-stokkene var med. Fra Skagen by og havn gik 
nogle en tur til Vippefyret. Andre tog turen, ud hvor Sandormen 
holder til på Grenen. Mad og drikke skulle der også til, og her blev 
der spist en god ret med fisk på havnen skyllet ned med kolde fadøl.  
Alle havde en rigtig god, tur og det var heller ikke sidste gang, 
damerne ville på udflugt, men glædede sig allerede til næste gang. 
8            Foto: Hanne ”Nymark” Kristensen. 

            



POTTEMAGERVASE     I forsommeren fik redak- 

tionen er henvendelse fra kassereren i Lokalhistorisk 

Forening i Voerså, Keatty Sørensen, der fortalte, at 

der fra gården Skovgård i Sørå var blevet indleveret 

noget af et klenodie til museet i Voerså. Klenodiet er 

en vase på omkring 50 cm høj og 25 cm bred – og 

endda med de rigtige stempler fra 1916 i bunden. 

Vasen havde i rigtig mange år opholdt sig i en 

papkasse, som var gemt væk på Skovgård, og nu var 

tiden kommet til, vasen skulle på museum. 

Kassereren fortæller, at der på museet er langt 

imellem, de rigtig gamle ting fra 

pottemagervirksomheden i Voerså, men der findes 

da nogle eksemplarer sammen med en hel del andet 

fra lervareproduktionen, der er udstillet i ”Frøkenens 

Lysthus” på Voerså Museum. 

Det gamle pottemageri. I Voerså ”spøger” det stadig 

i manges bevidsthed, trods det, at det er mange år 

siden produktionen blev standset, og der blev startet et savværk på stedet. 

Pottemageriet lå, hvor der i dag er ferielejligheder på Østkystvejen lige klods 

op ad Voer å og på modsatte side af vejen, hvor Voerså Kro engang lå.  

I Voerså havde der i meget lang tid været flere produktioner af lervarer.  

Peter Severin Sørensen, der levede fra 1876 – 1949, havde lært 

pottemagerhåndværket og kom til Voerså i 1901, hvor han angiveligt 

arbejdede for pottemager Strudsholm. 25. januar 1906 købte P. S. Sørensen Voerså Pottemageri af 

købmand M. P. Jensen, Frederikshavn, og det er fra denne periode, hvor P. S. Sørensen var 

pottemager, vasen stammer. 

Savværk og nyproduktion. Selv om pottemagerværkstedet på et tidspunkt lukkede ned og blev til 

savværk, opstod der i 1970-erne igen produktion af lervarer fra samme familie Sørensen. Det var 

Kis Keramik der indrettede sig i udhuslokaler på adressen Savværksvej 2. Produktionen var for en 

stor del beregnet til turister. I dag er der en del efterkommere af familien Sørensen i Voerså, men 

produktionen af keramik er i dag nedlagt.  

Pottemageri i Voerså. 

Tidligere museumsinspektør i 

Sæby, Bent Bang Larsen, og 

tidligere skoleleder i Voerså, Peter 

Laubek, udgav i 1989 en bog om 

pottemageriet i Voerså. Bogen er i 

dag udsolgt, men der findes 

eksemplarer på både Sæby og 

Voerså Museum. 

Øverst er det Keatty Sørensen der 

viser den flotte vase frem. 

Nedenunder ses vasens stempel 

fra 1916. Billedet af pottemageriet 

er fra Bent Bang Larsen og Peter Laubeks bogudgave 1989 om pottemageriet. Pottemageriet er 

huset med skorstenen. Til venstre er det privatboligen. Af de 3 forreste svende kendes kun Peter 

Severin Sørensen, der står i midten. Drengen til højre hedder Hans Jensen. Fotografiet er fra 1911.  
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FACEBOOK-GRUPPEN     Der blev snakket. Der blev fortalt 

historier og udvekslet gamle minder og gamle billeder. Mange 

havde ikke set hinanden siden skoleårene, og der var rigtig 

mange hjertelige gensyn.  

Baggrunden er den, at en tidligere Lyngsåbo, René Madsen, for 

10 år siden rejste til Thule på Grønland for at arbejde. René 

Madsen blev glad for at bo på Grønland og bor der stadig, men 

har sat sit hus til salg. Meningen er, når huset bliver solgt, at 

flytte tilbage til Danmark.  

Hjemstavnsveer. René Madsen befandt sig godt på Grønland, 

men havde alligevel en gang imellem hjemstavnsveer. Derfor fik 

han en god idé i forbindelse med hans store interesse, som 

er slægtsforskning. Han ville lave en facebookgruppe, som 

omfattede gamle billeder og fortællinger fra det gamle 

Albæk – Voer sogn. Han etablerede gruppen på internettet, 

og det blev næsten til mere, end som han kunne overskue. 

En ting er at sidde på Grønland, men noget helt andet er 

samtidig at være leder af en sådan gruppe i Danmark, når 

man bor flere tusinde 

kilometer væk. 

Hurtige tilmeldinger. Sommeren 2014 gik René i gang, og 

mindre end 3 måneder efter var der knap 300 medlemmer med 

gratis medlemskab. Man skulle nemlig bare godkendes af et 

andet medlem i gruppen. I dag er medlemstallet imponerende 

900 personer, der for langt de flestes tilfælde, har tilknytning til 

de to gamle sognekommuner Albæk og Voer.  

Museumsmøde. Voerså Museum lagde lokaler til onsdag 20. 

juli, og 52 personer havde trods sommerferie benyttet sig af 

lejligheden. Det lille museum var fyldt til sidste plads både i udstillingslokalet 

samt i flere andre rum. Vejret var rigtig godt, og flere benyttede også 

lejligheden til at sidde ude.  

Familieferie. Familien Madsen ferierede hele juli måned i eget sommerhus i 

Nørre Klit. Ultimo juli gik turen igen tilbage til Grønland. René Madsen havde 

timet det sådan, at ferien også omfattede Lyngså Marked, Voergårddagene, 

Legoland, badeture, Tversted 

ishus, Hirsholmene og andre 

arrangementer.  

På billederne ses fra oven 

familien Madsen på Lyngså Marked. Dernæst 

trængsel og debat på museet. Birthe Vejrum 

Jensen og Mona Sørensen studerer lokalhistorisk 

materiale. Peer Risager i samtale med Anne Marie 

Rasmussen, Sæby. Til venstre ses Hanne ”Nymark” 

Kristensen, Rigmor Sørensen og til højre Ebba Thorndal, der studerer Voerså Bladet. 

Sidste nyt. En af de sidste dage familien Madsen var i Danmark, kom der en meddelelse om, at 

huset på Grønland var blevet solgt. Familien fik nu pludselig helt andre planer med afvikling på 

Grønland. Familien bor nu i Voerså. 
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ÅCAFÉ – KANO – HARMONIKA     

De første tre torsdag aftener i juli, 
foregik på den gamle krogrund i 
Voerså, hvor Agersted Harmonikaklub 
holdt øve- og musikaften i Voerså bys 
store foreningstelt. Torsdag 28. juli 
rykkede orkesteret over på den anden 
side af åen, hvor Åcaféen og Voerså 
Kanoudlejning fik den nye scene og 
platform klods op ad åen fyldt op med 
musikere samt et glad syngende og 
harmonikaelskende publikum. Lige 
knap hundrede var mødt op, og 
platformen viste sig da også at være for lille, men det fandt publikum råd for, for de fandt stole og 

borde frem og befolkede efterhånden pladsen 
meget tæt på platformen, så alle fik en glad sang- 
og musikaften med både kaffe, fadøl, is og gode 
gammeldags hotdogs, som blev nydt i stor stil.  
Reinhardt Frahm, der er orkesterets forsanger og 
spasmager, var som sædvanlig i rigtig godt humør, 
og han er altid god for et par grinagtige historier, 
der ikke altid er helt stuerene, men pænt fortalt og 

morsomme. Her kommer en fra torsdag aften.  
En bedstefar og barnebarn var kommet til at stå i kø 
foran kassen i et varehus. Lige foran dem stod en 
noget stor, fyldig og bred dame i et par ualmindelig 
stramme cowboybukser. I baglommen havde hun en 
mobiltelefon, og lomme og bukser var så stramme, at 
man næsten kunne se numrene på telefonen igen-
nem lommen. Pludselig begyndte mobilen at bippe, 
og det fik barnebarnet til at reagere voldsomt, og han sagde. 
- Pas på bedstefar! Nu bakker den.  
Harmonikamusikken fortsatte hele sommeren og sluttede med 
fire torsdage i august fra 19 - 21. 
Da sommeren var slut, afholdt værtsparret en happening for alle 

med masser af musik og godt at spise. 
På den måde, blev der sagt på gensyn 
til næste sæson. Værtsparret Irmelin 
og Johnny Olsen bor i Egersund, i det 
sydvestlige Norge, men vender af og til 
tilbage med familie – ikke mindst når  
foråret står for døren. 
På billederne er det fra oven værtsparret Irmelin og Johnny Olsen. 
Dernæst synges for fulde bryst og svulmende bælg. Agersted 
Harmonikaklub på scenen i teltet. Værtsparrets barnebarn ordner lige en 
gang jordbær med sukker og fløde, mens der synges og spilles. Her til 
venstre ses Jens Peter ”Nedergaard” Jensen, der blev så forskrækket, da 
han blev fotograferet, at han spildte kaffe ud over det hele.                    11 

     



FODBOLDSKOLE     I forbindelse med Voerså IFs idrætsuge 

var der arrangeret gratis fodboldskole for alle piger og drenge. 

Mange havde været på ferie med forældre og var kommet 

hjem igen, og forældrene var begyndt på arbejde. Det betød, 

mange børn bare gik rundt derhjemme uden at have ret meget 

at give sig til. Det blev der rådet bod på, da Voerså IF de to 

første dage i ugen arrangerede fodboldskole, hvor 40 børn 

mødte op og deltog, det bedste de havde lært.  
Alle børn var velkomne til at deltage, uanset 

om de var medlem af klubben, spillede 

fodbold i en anden klub, var turister eller bare 

gerne ville deltage for sjov og få en oplevelse 

mere ud af ferien. 

Oplevelser var der masser af, da det meste af 

tiden blev brugt til leg med bold både seriøst 

og masser af andre sjove ting, som kunne foretages med 

en bold. Trænere og instruktører deltog selv i løjerne, og 

det kunne børnene rigtig godt lide.  

Efter de to dage var gået, var det en flok trætte børn, der 

sagde tak for deltagelsen. Mange af dem skulle deltage i 

idrætsugen i forskellige stævner, men fik lige et par dages 

hvil inden det gik løs 

igen på banerne. 

Ni trænere og instruktører, der alle spiller fodbold i Voerså IF 

og med Janus Friis som chef, havde stillet sig til rådighed, de to 

dage fodboldskolen varede og fik herved lagt sport og motion 

ind i egen ferie.  

Vandkamp: 

Fodboldskolen 

sluttede tirsdag eftermiddag 2. august, og den 

sidste halve time fik børnene lov til at bestemme, 

hvad der skulle ske. Resultatet var næsten 

forudsigeligt, for aldrig så snart der blev givet frit 

lejde, var den store vandkamp i gang.  

Behøver vi at tilføje, at hverken piger, drenge, 

trænere og instruktører reddede sig tørre i land. 

 

IDRÆTSUGE UGE 31     - Vi oplevede lidt af alt lige fra 

storm, regn, stille vejr og solskin. Vi prøvede det hele ugen 

igennem, men alle tog det i stiv arm, som det kom. På stadion 

har vi haft et rimeligt besøg og fået afviklet en hel masse 

fodboldstævner, hvor der deltog piger, drenge, damer og 

herrer i alle aldre. Lidt malurt i bægeret kom der, da et par 

klubber meldte afbud, bare et par timer før et stævne skulle begynde, og det er ikke så godt, men 

er med til at ødelægge stemningen hos modpartens spillere. Men alt i alt har det været en 

tilfredsstillende uge, som vi i Voerså IF kan være tilfredse med, fortæller formand Ole Kristensen. 
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Idrætsuge fortsat fra side 12. Idrætsugen blev indledt med to 
dages fodboldskole, og finaleresultaterne for ugen ser sådan 
ud. I serie 3 vandt Dybvad 2 – 1 over Voerså. 
Dameseniorstævnet blev vundet af Voerså og Voersås herre- 
seniorhold årgang 1971 – 73 besejrede det kombinerede old- 
boys hold fra Lyngså/Voerså med hele 13 – 2. 
U 9 stævnet blev vundet af Dybvad/Hørby foran Voerså. 
Voersås U 12 besejrede Østervrå med 5 – 2, og for U 14 gentog det samme sig. Her vandt Voerså  
5 – 3 over Østervrå. 7 mands seniorstævnet blev vundet af Dybvad, og en turneringskamp i serie 3 
mellem Voerså og Ulsted blev vundet af Ulsted med 4 – 2. Årets gadeturnering vandt Svanevej. 

Old Boys. En oldboys kamp bestående 
af spillere fra Aalborg Chang samt et 
par stykker fra AB i København mod 
det kombinerede oldboyshold fra 
Lyngså og Voerså, blev vundet af 
hjemmeholdet med 3 – 2. Det 
specielle ved den kamp var, at ude- 
holdet bestod af spillere i alderen fra 55 – 79 år, mens den 

ældste spiller på hjemmeholdet var 54 år. Aldersmæssigt kan man i første omgang godt rynke lidt 
på næsen, men ikke efter man har set de herrer spille bold, for det kunne de. De kunne endda give 
de noget yngre spillere fra hjemmeholdet kamp til stregen.  
Fire af de ældre spillere har tidligere spillet fodbold på 
divisionsplan. Det drejer sig om Henrik Petersen og Søren 

Vestergård Jensen i Chang, 
Lars Ubbesen i Aså og for 
hjemmeholdet Jens Ole 
Thomsen i FFI.  
Fodboldspiller på 79 år. En af 
Aalborg Chang-spillerne var 
Jørgen Nielsen, der er 79 år. 
Han boltrede sig på banen 
med flere gode afleveringer og afslutninger. En enkelt gang var 

han nede at ligge, men var lige så hurtigt oppe igen som en 25 årig. 
- Jeg nyder at spille fodbold, og det er blevet en livsstil for mig. 
Motion to gange om ugen bliver det til i Chang, hvor jeg spiller på 
holdet over 64 år. På den måde holder jeg mig i god fysisk form, og 
det giver ekstra livskvalitet, siger den aktive fodboldspiller. 
Hestepærebanko. Lørdag eftermiddag trak Rebekka Christensen sin 
mors 17 årige islænderhoppe, Vigtis, ind på en feltbane med 
kridtstreger. 3 minutter var Vigtis om at lægge en flot hestepære på 
nr. 80. Det betød, at Bjarke Laubek, Mette Kongsbak samt Anni og Tom Hansen alle pludselig blev 

ejer af en slagtefærdig gris, for den nette investering af bare kr. 20 -.  
Idrætsugen sluttede lørdag aften med spisning og teltbal, hvor teltet var 
fyldt op med masser af glade gæster. 
På billederne er det fra oven Lyngså/Voerså oldboys, Aalborg Chang 
oldboys, gadefodboldspiller, U 12 med træner René Thomsen, en af 
børnenes lege- og hoppeborge, Rebekka og Vigtis på feltbanen samt Johan 

Berg Jensen, der viser Vigtis ´s flotte hestepære på nr. 80.                              13
         



HVEM ER SAMANTHA?     Vi har tit fået spørgsmålet på 

redaktionen. Vi har også tit fået spørgsmålet om, hvad det er for 

en lyserød ”pølsevogn”, der står i Sørå og mange andre steder 

om sommeren. Undertegnede er venner med Samantha på 

facebook, og her har ”Sam” juli 2016 lagt dette indlæg, som vi 

tillader os at viderebringe.  

Samantha Y. Larsen (Sam) Til dem der ikke kender mig, vil jeg 

fortælle lidt om mig selv.  

Jeg er født og opvokset i Lima, hovedstaden i Peru, hvorfra jeg 

flyttede til Japan for at arbejde. Jeg er ikke uddannet kok eller 

noget relateret, faktisk er jeg uddannet i Kommunikation og 

Media, og jeg arbejdede i tv produktion i mit hjemland samt 

som marketingsassistent for et magasinblad i Tokyo. Jeg kom til 

Danmark i august 2007, efter jeg blev forelsket i en dansk mand 

og blev gift.  

Før jeg kom til Danmark, havde jeg 

ikke tilbragt mange timer i et 

køkken, udover de timer, hvor jeg 

så min mor tryllede med 

ingredienser, der herefter blev til 

mange dejlige retter på bordet og 

hygge med familien.  

Så kom jeg til at bo her i en lille by 

ved kysten (Sørå, red.) og var ikke 

længere omringet af mange 

tusinde mennesker, men frem for 

alt var min familie alt for langt 

væk. Hjemve og savn af familien gjorde, at jeg begyndte at eksperimentere med maden. At lave 

peruvianske retter var ligesom at have en del af Peru tæt på mig, og at genopleve de dejlige 

minder, hvor jeg grinte med familien ved bordet.  

Nu står jeg her og forsøger at bringe lidt lykke til jer igennem de retter, som har givet mig så meget 

glæde, i håb om at disse vil fremskaffe gode minder til jeres ganer og gode smagsoplevelser 

sammen med jeres familie. Velbekomme. Samantha, Lima 415. 

På billederne er det øverst ”Sam” ved sin lyserøde salgsvogn Lima 415. På det næste billede er der 

trængsel ved Lima 415 på den gamle krogrund. 

KONKURRENCE-VINDER     I Voerså Bladets julinummer stillede vi 

spørgsmålet, hvilket år Albæk Centralskole (den senere Stensnæsskole) 

blev taget i brug. Her var der 3 svarmuligheder at vælge imellem 

nemlig 1944 – 1953 og 1956. Rigtig mange havde det rigtige svar, som 

var 1956, og blandt disse blev der trukket lod. Margit Pedersen, 

Baudersvej 10, Sæby, blev vinder af en stor flot kurv med masser af 

gode sager sponseret af Dronninglund Sparekasse.  

På side 15 er der en ny konkurrence, og her har Dronninglund 

Sparekasse igen sponseret en stor flot kurv med gode sager. 

På billedet til højre er det den glade vinder, Margit Pedersen, med den 

flotte gevinst.                                                                                                                                                                                
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NY KONKURRENCE     15. januar 1937 blev der afholdt en 

stiftende generalforsamling på Voerså Kro. Det betød, at 

Voerså Idrætsforening var en realitet, og klubben fylder 80 

år 15. januar 2017. Trods meget svære betingelser i starten 

er det lykkedes at holde klubben i gang siden. Her i år 2016 

har klubben meget fine betingelser for ungdommen, som 

dyrker både inden- og udendørs fodbold samt badminton. 

Ungdommen har adgang til stort klubhus, træningshal, flere 

baner og mange bolde i flere størrelser. Siden ”fødslen” har 

der været oppe- og nedture, men det er aldrig gået så godt som nu, selv om fodboldholdene har 

prøvet at rykke både op og ned. Voerså IFs klubfarver blev skiftet ud i 1970 til sort/rød stribet 

trøje, sorte bukser og sorte strømper. Men sådan var det ikke fra begyndelsen i 1937. Klubben 

startede i hel andre farver, og det er disse farver, vi gerne vil have svar på. Der er 3 muligheder at 

vælge imellem. 

Blå/hvid    –    Grøn/hvid    –    Rød/hvid. 
Send en mail til fepavis@voersaanet.dk med det rigtige svar senest torsdag 15. december 2016, 

og du er med i lodtrækningen om en stor flot kurv sponseret af Dronninglund Sparekasse. 

Hvis du ikke vil klippe i bladet, er det ok at lægge en seddel i postkassen på Svanevej 20 i Voerså 

med det rigtige svar, navn og telefonnummer. 

Alle kan deltage, og deltagelsen er gratis. God fornøjelse. 

På billedet for oven ses Voerså IFs førstehold fra 1949, der dengang spillede i det man kaldte B 

rækken. Hvis man i dag vil omsætte B rækken fra dengang, svarer det nogenlunde til det, vi i dag 

kalder serie 5. Holdet er fotograferet under et pokalstævne i Agersted. 

Spillerne er bagerst fra venstre Erik Sørensen, Jens Thorndal, Kurt Vorbeck, Frede Sørensen og 

Knud Bredmose. I midten fra venstre ses Ingeman Christensen, Johannes Mellergård og Svend 

Ulrik Langeland. Forrest fra venstre er det Svend Erik Mellergård, Møller Kristensen og Sigurd 

Kristensen.  

 

TO GANGE JUBILÆUM 

Fredag aften 19. august 

spillede Voerså IFs serie 3 

herreseniorer i fodbold på 

hjemmebane mod 

Flauenskjold. Inden dommeren 

fløjtede kampen i gang, 

samledes alle spillere på 

banens midte for at hylde to 

spillere fra Voerså, der kunne 

fejre jubilæum. Det drejede sig 

om Allan Eckhardt der fejrede 

150 kampe på førsteholdet og 

Kasper Kristensen der fejrede 

100 kampe på førsteholdet. 

Anfører Lars Berg Jensen holdt en lille kort tale for begge spillere, og der blev ønsket tillykke. 

Resultatmæssigt gik det knap så godt for hjemmeholdet, der måtte se sig besejret 1 – 5.  

På billedet ses fra venstre cheftræner Morten Sørensen, Kasper Kristensen, Allan Eckhardt, anfører 

Lars Berg Jensen og holdleder Allan Berg Andreasen.     
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FLAGALLÉEN     Voerså bys 

flagallé består af 43 hvide 

stænger med rød flagknop og 

43 Dannebrogsflag. Flagalléen 

er fra 1986, og er i løbet af 

årene er den blevet renoveret 

adskillige gange af flaghejser- 

teamet, der består af frivillige 

borgere fra byen. 

Renoveringen er nødvendig, 

for at det hele kan tage sig 

pænt ud, når alléen er i brug. 

Byens ”flagchef”, Rigmor 

Sørensen og ”næstkommanderende” Frilev Emil Pedersen, indkalder efter behov til flagmøde på 

Ny Skovgårdsvej, hvor flag og stænger bliver opbevaret, når alléen ikke er i brug. Her bliver der 

bestemt, hvad der eventuelt skal gøres, og hvad der skal 

skiftes ud. Vind og vejr er hård ved både stænger og flag, og i 

år blev det bestemt, der skulle indkøbes 10 nye flag, som så 

bliver skiftet ud løbende.  

I år var det ikke nødvendigt med ret meget arbejde, på grund 

af Martin Sørensen ad frivillig vej havde sørget for det meste. 

Ugen efter der var idrætsuge, stod det store foreningstelt på 

stadion, og det benyttede Martin Sørensen sig af ved at 

hente samtlige stænger og flag ind i teltet. Hilda og Henning 

Nielsen hjalp ham, og så blev flagknopperne skruet af og fik 

en gang rød maling, mens stængerne fik nogle spande hvid maling, alt imens flagene fik en tur i 

vaskemaskinen. En tur i vaskemaskinen er 

nødvendigt en gang i mellem, når flagene har 

været våde, så man undgår, de bliver jordslået. 

Det meste af tiden regnede det, men skidt pyt – 

teltet var tæt. 

Efter mødet på Ny Skovgårdsvej havde Voerså 

Borgerforening inviteret på smørrebrød hos 

Rigmor Sørensen, en øl, snaps og vand samt kaffe 

med Rigmors Sørensens rigtig gode hjemmebagte 

kringlekage samt en kaloriebombekage, som skam 

også indeholdt masser af sunde sager. 

Før i tiden var det kun mænd, der var flaghejsere, 

men i de senere år, er der også kommet damer til, 

der for det meste fungerer som chauffører, men 

de kunne for den sags skyld sagtens håndtere både stænger og flag. 

På det øverste billede ses fra venstre Voerså Borgerforenings repræsentant Ejvind Pedersen, 

flaghejser-æresmedlem Erik Jensen, der har været med lige fra starten, Martin Sørensen, 

”flagchef” Rigmor Sørensen, Hilda og Henning Nielsen, Bjarne Kongsbak og Hanne Sørensen. 

Herudover består flaghejserteamet af Mette Kongsbak, Bent Andersen, Anja og Poul Thomsen 

samt Frilev Pedersen. I midten er det Voerså IFs sponsorcykelløb og Kirsebærrets Dag der flages 

for. Sidst, men ikke mindst – verdens første og flotteste nationalflag fra 1219. Vi kipper med fanen. 
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RAVSLIBEREN I SÆBY 

Mange gode 

gaveideer 

øreringe, 

fingerringe, 

armbånd, 

vikingesmykker, 

stensmykker. 

Reparation af 

gamle smykker.  

Få slebet dit eget 

rav. 

Alle er også velkommen ind og se vores spændende museum. 

Doris og Frants Kristensen, Algade 12 a, Sæby  

98 44 55 27   www.ravsliberen.dk 

Obs: Lukket søndag og mandag i vinterperioden. 
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FRA STED TIL STED     
Distriktsudvalget i Frederikshavn 

Kommune har også i år gennemført 

arrangementerne for alle ”Fra sted 

til sted”. På mange af aktiviteterne 

var der turleder og guider med, der 

også sørgede for, der var diverse pitstop undervejs, så alle kunne få lidt at drikke og spise samt få 

snakket lidt sammen.  
Hjertesti og strandtur: I Den Bette Trekant, der dækker området 

Voerså, Lyngså og Præstbro, blev der lagt ud på Hjertestien i 

Lyngså tirsdag 16. august, hvor en flok damer deltog i en gåtur på 

3,8 kilometer. Nogle brugte stavgængerstave, mens andre 

foretrak at gå uden.  

Lørdag 20. august var der børnevenlig 

tur til stranden med udgangspunkt på 

Værestedet i Lyngså. I strandkanten 

morede både børn og voksne sig med at fange krabber, småfisk og andet 

småkravl, som kom op i et bassin og et kar. Småkravlet blev studeret 

flittigt, og efter nogen tid blev det hele sluppet løs i havet igen. 

Kanoture og isfugle: Voer å i kano blev afviklet både lørdag 20. og søndag 21. august. Om lørdagen 

gik turen fra Fæbroen og til Voerså jollehavn. En tur der tager et par timer. 

Søndag var turen noget længere, men landingsstedet var det samme. Her var udgangsstedet 

Præstbro, og det er en strækning på omkring 8 kilometer, som tager omkring 4 timer at 

gennemføre, alt efter hvor mange pitstop deltagerne ønsker. 

Alle havde haft en flot tur i en pragtfuld natur på åen, og nogle få oplevede at få øje på Isfuglen, 

der har været meget aktiv i sommer, i området omkring den gamle festplads samt ved Voerså 

Kanoudlejning. Kajakroerne fortalte, det havde været en oplevelse at se disse pragtfulde farverige 

fugle. Nogle havde aldrig set fuglen i levende live før. 

Vandretur i ældre bydel: Lørdag eftermiddag var der vandretur i Voersås gamle bydel. Her var det 

Rigmor Sørensen, der var turleder, og der blev lagt ud fra Voerså Museum, der i dagens anledning 

holdt ekstra åbent.  

Voerså Museum er en gammel skole fra 1906 til 1956. 

Turen gik gennem den gamle bydel, og til den gamle 

fiskerihavn med afslutning på Voerså jollehavn. Undervejs 

fortalte Rigmor Sørensen om mange gamle huse og om 

mange af beboerne, som boede der i tidernes morgen. 

Herunder kan nævnes Fie Krag, Bette Jens, Sofus Jensen, Ais 

Pos, Markarl, frk. Raahauge samt mange andre, som 

igennem tiderne havde sat sit præg på byen. 

Grillaften på havnen: Lørdag aften var der grillaften på jollehavnen. Her havde omkring 30 

personer tilmeldt sig og havde en hyggelig aften med grill og tilbehør 

samt en del nærvær af havnens tamme ænder, der altid øjner en 

chance for en bid brød. 

Øverste foto er det damer på Hjertestien. Foto Gitte Mortensen. 

Dernæst kanotur fra Fæbroen og isfugl som nogle få oplevede at se. 

Rigmor Sørensen fortæller om frøkenens lysthus og til slut grillaften 

på jollehavnen. 
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CYKEL-SPONSORLØB     Der var næsten vindstille, solen 

stod højt på himlen, og det var brandvarmt. Det var hvad 12 

cykelryttere kom ud for, da Voerså IFs Venner arrangerede 

sponsorcykelløb på Østkystvejen i Voerså lørdag 27. august. 

Her skulle en rute på ca. 1 kilometer forceres frem og tilbage, 

så mange gange som muligt i løbet af en time. På ruten var der 

to bakker, som ifølge rytterne trak tænder ud, men til gengæld 

var der også to nedkørsler, som gjorde godt sidst i løbet, da det 

begyndte at gøre ondt i benene. Ingen ville give sig frivilligt, for 

der blev gået til vaflerne til fordel for ungdommen i Voerså IF.  

I alt lykkedes det at køre kr. 32.264 – ind på en time. 

Flest kilometer. Vinder af løbet blev Allan Eckhardt, der i 

spurten slog Kasper Kristensen. Begge 

kørte 28 kilometer. Nummer tre blev 

Lars Berg Jensen med 26 km. 

Flest kroner. Nummer et for flest 

indkørte kroner blev Voerså IFs 

formand Ole Kristensen, der alene 

kørte kr. 12.450 – ind. Nummer to 

blev Lars Berg Jensen med kr. 5.220 –, 

og tredjepladsen tog Daniel Lundsgård sig af. Han kørte kr. 2.900 – ind til formålet.   

Det varme vejr var hårdt for rytterne, og 

der blev på ruten drukket adskillige liter 

vand og saft, for ikke at snakke om de 

adskillige liter, der blev indtaget efter løbet. 

 Alle var enige om, at hvis det havde været 

bare lidt køligere, kunne de fleste godt 

have presset sig selv lidt mere og fået flere 

kilometer pint og svedt mere ud af både 

krop og cykel. 

Til de seks vindere var der præmier, og 

langt de fleste havde mod på at stille op 

igen til næste år. 

 

SPONSORER     Voerså IFs Venner siger tak til sponsorerne. A 10 Auto, AL Biler Aså, Allan Berg, Allan 

Olsen, Anja Eckhardt, Anjas Hairdesign, Bent Nielsen, Bjarne Kongsbak, Carsten Gade, Casper Schrøder, 

Dalbyg Aps, Daniel Lundsgård, Dybvad Køkkener Aps, Dybvad Tandlæge, Erna Thomsen, Britta og Frilev 

Pedersen, Flauenskjold Vognmandsforretning, Hanne Kristensen, Hejslet Begravelsesforretning, Hjulmand 

og Kaptain, Ib Thomsen, Ingeniørfirmaet Niras, JA Byg, Janus Friis, JE Byg Flauenskjold, Jesper Sørensen, 

John Arentsen, Jørgen Hedegaard, Kalhøj Sæby, Kasper og Kristina Nielsen, Kasper Kristensen, Laila Nielsen, 

Lars Berg, Lars Dahl Hansen, Lise og Chris, Lotte og Mark Molbjerg, Lillian Kristensen, Marie Louise 

Kristensen, Mads Bock, Mariann og Johan Jensen, Martin Kongsbak, Max Lyndby, Mette Kongsbak, Mette 

Kristensen, Mogens Søndergård, Morten Sørensen, Lyngså, Morten Sørensen, Voerså, MR Sæby, 

Murermester Karsten Thomsen, Nordjysk VVS Sæby, Nordjyske Bank, NP Revision, Ole Kristensen, Peiter 

Sport Sæby, Peter Melgaard, Peter Rafn Jensen, Peter Overby, Rasmus Kyvsgaard, René Lindberg, Ruth 

Eckhardt, Salon Hårmix Sæby, Skæve Auto, Sportigan Sæby, Susanne Kongsbak, Sæby & Rørholt 

Kloakservice, Sæby El, v/Lars Andersen, Søren Jensen Sæby, Søren Jensen Eftf., Tina Overgaard, Translyft 

Dybvad, Verner Pedersen, Voerså Auto, Voerså Fodklinik, Voerså Murerforretning, Voerså Tømmerservice, 

Voerså VVS og Kloak, Ørum Maskinstation.               19    
         



                                                                                                                                                                             

KIRSEBÆRBYEN VOERSÅ     Voerså 

Kirsebærlaug holder fanen højt og har nu 

siden 2011 fejret ”Kirsebærrets Dag”.  
Efteråret 2011 blev der plantet 200 

kirsebærtræer af arten SUR i private haver i 

Voerså. Træerne er nu ved at give et flot 

udbytte, og det er derfor, der afholdes 

”Kirsebærrets Dag”, i den gamle kirsebærby 

Voerså.  

Lørdag 27. august var dagen kommet, og 

Kirsebærlauget havde inviteret alt og alle til 

at komme og deltage, i det store 

foreningstelt, på den gamle krogrund, hvor der blev handlet med lidt af hvert, og hvor langt det 

meste havde med kirsebær at gøre. Et sted handledes der med hjemmelavede flødeboller og 

hjemmelavet chokolader fremstillet med både 

lakrids- og kirsebærsmag. Et andet sted kunne 

man købe marmelade, sirup og saft fremstillet på 

kirsebær – ja sågar en plante ved navn julerose 

kunne også købes. Et tredje sted var der masser af 

kirsebærkage, lagkage, vafler samt andre 

produkter fremstillet af kirsebær.  

Publikum nød kagerne til kaffen med et glas 

kirsebærvin til, hvilket skabte en hel del hygge. 

I det varme og lune vejr, var det ikke kun   

kirsebærsaft, der røg indenbords, men også 

adskillige kolde øl og sodavand måtte der til, 

for at slukke tørsten hos de mange besøgende. 

Kirsebærkort. Der blev ikke bare handlet med 

kirsebærprodukter, men ifølge Lone Pilgård, 

der er formand for Voerså Kirsebærlaug, var 

der også en bod med masser af hjemmelavede 

smykker og tasker samt en loppebod hvor der 

kun var flotte eksklusive pæne lopper til salg. 

Lone Pilgård selv passede en stand med 

masser af nye postkort og kort med kirsebær 

der kan bruges i forbindelse med fødselsdage, 

bryllupper, jubilæer samt en hel masse mere.  

”Skidt Mads” Underholdning skulle der også til og midt på eftermiddagen stillede gruppen 

 ”Skidt Mads” op og spillede på livet løs hvilket fik turister til at tage en tur på 

dansegulvet. De 3 ”Skidt Madser” har nu fået et image – nemlig hver sin kasket. 

På det øverste foto sælger Kirsten Myrhøj og Isa Borregaard kirsebærkage til 

Anna Sørensen, dernæst handles der med hjemmelavede smykker og tasker. 

”Skidt Mads” er på banen med sine nye kasketter, og til højre er det Lone Møller 

og Bjarne Frandsen, der sælger sirup, saft, syltetøj og marmelade. Alt sammen 

med kirsebærsmag. Juleroser blev der også solgt – dog uden kirsebærsmag. 
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RANDI LAUBEK     Hun behøver vist ikke nærmere 

præsentation! Men for dem der ikke ved det, kan vi nævne, at 

hun er Voerså-pige og har gået på Stensnæsskolen. Hun er født 

30. juli 1973 og er i dag bosat på Sjælland. Randi Laubek er 

sanger og sangskriver.  

Dobbeltalbum. Randi Laubek er meget aktuel lige i øjeblikket, 

da hun har udgivet et nyt dobbeltalbum, som har været 

omkring fire år undervejs. 

Det ene album er den fængende, elektroniske ”POW WOW”, og 

den anden udgivelse er 'Inner Seas, Outer Fields.  

På internettet kan man læse denne tekst. 

19 år efter hun debuterede med 'Ducks and Drakes,' har Randi 

Laubek stadig sin egen eventyrhave i dansk musik. Og 

dobbeltalbummet viser to forskellige sider af hende – den 

poetiske og drømmende sirene, som har gjort hende til en af 

Danmarks største stemmer. Men også den flirtende og 

fabulerende fortællerske, som både skildrer fascinerende 

naturfænomener som dobbeltregnbuer og jordens 

magnetfelter, men også tager lytteren helt tæt på hjertet. 

Tv – Aftenshowet. Tirsdag 30. august var Randi på tv i 

aftenshowet på DR 1. Her fortalte hun om sin nervøsitet, hver 

gang hun skulle på scenen og optræde for publikum. En 

nervøsitet som måske 

aldrig forsvinder, men 

som også allerede var der i august, på grund af at hun i 

november skulle på Tour, November 2016 med band, som 

giver syv koncerter, over det ganske land. 

Randi Laubek med band. Emil De Waal, Anders Stig 

Møller, Jonas Berg og Gustaf Ljunggren. 

Koncerter. 9. november: Dexter i Odense. 11. november: 

Musikhusets Lille sal i Aarhus. 13. november: DRs Studie 2 i 

København. 15. november. Skraaen i Aalborg. 16. novem- 

ber: Fermaten i Herning. 17. november: Det musiske Hus i 

Frederikshavn og 19. november: Kulisselageret i Horsens. 

Billetter til Touren kan købes via spillestedernes respektive 

hjemmesider. 

 

NORDJYSK PIGE I FOKUS   Tre mænds giftermål med danske piger. 

Mand nr. 1 gifter sig med en pige fra København. Han forlanger, at hun skal holde huset. Første 

dag ser han ingen forskel, men på dag to er huset fuldstændigt rengjort. 

Mand nr. 2 gifter sig med en pige fra Vestjylland. Han kræver, at hun skal ordne hus, og at maden 

skal stå på bordet, når han kommer hjem fra arbejde. Der går nogle dage, men så gør hun, som 

han havde sagt. 

Mand nr. 3 gifter sig med en pige, der er født nordøst for Limfjorden. Han kræver, at hun skal 

holde hus, middagen skal være særlig udsøgt, alt tøj skal være nyvasket, og alle skjorter skal være 

nydelig strøget. De første tre dage skete der ikke rigtig noget, men fjerdedagen kan han se lidt ud 

af venstre øje og bevæge højre arm nok til at kunne smøre en mad og sin egen madpakke. 
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DANSK MESTERSKAB     Det er ikke noget, 

der sker hver dag, og det var da også i en 

begynder-klasse, men man skal jo starte et 

sted. Det danske mesterskab kom i 

hundedressur for lydighed i klassen LP1, som 

er en begynderklasse. 

Simone Houmann og veninden Nathalie 

Ranum tog til Bornholm lørdag 27. august, for 

at deltage i det danske mesterskab sammen 

med Simones hund, Exo, der er en Border 

Collie, og Nathalies hund Ricky. 

Konkurrencen fandt sted i Hasle og blev 

afholdt af Dansk Kennel Klub.  

Simone Houmann og Exo scorede 195,5 point 

ud af 200 mulige og blev dansk mester. 

Veninden, Nathalie Ranum og Ricky, havde den 

glæde at blive nummer to og fik hermed sølv. 

Turen til Bornholm var lang, og den var da 

heller ikke uden besværligheder undervejs. Lidt før Ystad i Sverige gik venindernes bil i stykker, og 

nu var gode råd dyre, for på færgen i Ystad til Bornholm hedder det sig, at bilerne selv skal køre 

ombord og selv køre derfra igen. Personalet på færgen viste dog stor forståelse, og veninderne 

blev hjulpet ombord og nåede frem til konkurrencen rettidigt – omend med lidt stress undervejs.  

Stresset må have hjulpet, for der blev slet ikke tid til at blive nervøse for hverken hunde eller 

førere. Det er helt naturligt, at de to veninder var i fest og stemning, da konkurrencen var slut. 

Foto: Claus Nielsen (Simones far, red.) 

 

INDSAMLING     På Voerså Byudviklings generalforsamling, som fandt sted i juni måned, var 

formand Gynther Mølgårds tålmodighed ved at slippe op. Sammen med resten af foreningens 

bestyrelse var han ved at kaste håndklædet i ringen, og erkende at bestyrelsen ikke magtede, på 

de 7 år der gået siden foreningen blev stiftet, at få bygget en ny kro på den gamle krogrund. Trods 

stor effektivitet og arbejdsomhed er formålet ikke lykkedes. Byudviklingens bestyrelse havde 

derfor fremstillet 4 forslag til at komme videre på, som generalforsamlingen skulle tage stilling til. 

Nummer 4 af de stillede forslag blev vedtaget, og det er det, der arbejdes med for fremtiden. 

Forslaget lyder sådan her. Frivillige donationer af filantropisk karakter. 

Vi igangsætter en indsamling af midler til at etablere første etape af et større projekt, der kan 

udvikles etapevis over tid. En opstartsetape omfatter minimum køkken, kølerum, 

restaurationsstue, toiletter, garderobe og et lille butikslokale i et 200 – 350 kvadratmeter stort hus 

til ca. 2 – 3,5 millioner kroner. Foreningen har i dag kr. 400.000 – at starte op på. 

For at følge indsamlingen har Voerså Byudvikling allieret sig med skiltefabrikant Torgeir Nilsen, der 

har fremstillet en søjle som donationerne skrives på, ligesom de kommer ind til.  

Søjlen er opstillet på krogrunden. 

Som skrevet før – nu skal der ske noget. Lad være at udsætte projektet, men donér hvad du kan 

med det samme, så der fra starten kommer overblik over, hvad der er at gøre godt med. Det er 

lovligt at donere flere gange over hele indsamlingsperioden, der slutter 1. april 2017. 

Det betyder ikke, at der efterfølgende ikke må doneres flere kroner til projektet. Foreløbig er det 

for at komme i gang med byggeriet. 

Beløb kan indbetales på byudviklingens konto i Sparekassen Vendsyssel 9070 – 162 368 9030. 
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BYENS DAG     Stauder i massevis. Det var be- 

stemt et godt reklamestunt for Voerså, indehave- 

ren af Voerså Kanoudlejning, Johnny Olsen, havde 

fundet på søndag 18. september. Han kaldte det 

”Byens Dag”, og folk valfartede til åen, for at se 

hvad det hele gik ud på. Vejret var bestemt med 

arrangøren, og eneste betingelse han stillede var, 

at gæsterne skulle møde op med en staude fra 

egen have. Folk kom mange steder fra, og der blev 

gravet og plantet flittigt i bedene på skrænterne 

ved åen mellem alle andre planter.  
Gratis sejlture. Efter plantningen var belønningen 

sejlture på vandcykler og i kanoer på åen resten af 

dagen, og det blev flittigt benyttet, så der af og til 

var ved at opstå trafikvandpropper på grund af de 

mange fartøjer. Midt i det hele snoede pensionist- 

båden sig. Den blev flittigt benyttet resten af 

dagen med sejlglade ældre, der af og til brød ud i 

sang med ”Vi sejler op ad åen”. Det gjorde de 

også – og endda nedad igen.  

Alt til nedsatte priser. Når gæsterne aktivt havde 

plantet i bedene og trampet i pedalerne på 

vandcyklerne eller roet i kano, så var energidepoterne 

ved at være tømte. Det var der råd for på dagen. Alt hvad 

der hed kaffe, te, kakao, kager, is pølser, øl, vand, slik og 

en hel masse mere var til stærkt nedsatte priser, så man 

kunne ganske billigt få depoterne fyldt op igen, og det 

benyttede, de flere hundrede gæster sig af, der troppede 

op på dagen og havde en pragtfuld dag ved åen, i det 

gode septembervejr. 

Nedlukning. - Det er ved at være sidst på sæsonen, og vi 

skal have lagrene tømt, nu vi alligevel skal til at lukke 

ned. Det lykkedes så godt som, og hvad var mere 

nærliggende end at 

lade gæsterne bruge 

energi og udfolde sig 

på åen ganske gratis og 

få en oplevelse med hjem. Vi er bestemt godt tilfredse, og det er 

slet ikke sidste gang, vi finder på noget af den slags. Et realistisk 

bud på antal besøgene er omkring 500 gæster på denne 

eftermiddag, fortæller en glad og tilfreds Johnny Olsen med et 

stort smil. 

Øverst ses Maja Christensen og Benjamin på vandcykel. Dernæst 

pensionistbåden der var meget populær hele dagen. Morfar Per 

Bredmose planter stauder, mens børnebørnene Lærke og 

Katrine ser til sammen med Johnny Olsen. Nederst er det 

højgravide Marie Louise Kristensen sammen med hendes to sønner Lukas og Noah samt svigermor 

Lilian Kristensen. (Maria Louise havde født en dreng da bladet gik i trykken.)  
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GRØNT SPONSORAT     Det er Matas Miljøfond, der står 

bag sponsoratet på kr. 5.560 – til Voerså Børnehus. Pengene 

blev brugt til træer og buske. På en frivillig arbejdsdag 

arrangeret af forældrerådet fredag 2. september for 

forældre, børn og søskende, blev der plantet i området på 

børnehusets legeplads på Ny Skovgårdsvej i Voerså.  
Grøn legeplads. - Voerså Børnehus havde søgt Matas 

Miljøfond om økonomisk støtte til at gøre legepladsen ved 

børnehuset grønnere. Det betyder, at de i alt 49 børn nu 

har fået en dagligdag præget af større glæde ved at være 

ude i et hyggeligt og indbydende miljø, der appellerer til 

bevægelse og smag på naturen. Børnene vil også samtidig få 

mere ro til fordybelse uden forstyrrelser, fra de mere vilde 

aktiviteter på pladsen, der også betyder flere muligheder 

for sanselig og kropslig udfoldelse. På længere sigt giver det 

børnene mulighed for at lege i buskene, klatre i træerne samt plukke og spise bær af buskene, 

fortæller børnehusets daglige leder 

Mette Krarup. 

Besøg fra Matas. Midt formiddag 

onsdag 21. september var det tid 

for indvielsen af træer og buske. 

Her dukkede Carina Albertsen fra 

Matas i Sæby op på legepladsen 

slæbende på et stort bundt poser.  

Som velkomst til Carina Albertsen 

fra børnene, sang de børnesangen 

”Mariehønen evigglad” for hende. 

Til alle børnene var der en pose, der indeholdt flag, en brochure om hvordan man genanvender 

tom emballage, en brochure om planter og træer samt selve posen, som var anvendelig til 

indkøbspose, for den kunne holde til en masse kilo. Posen var også anvendelig til at indsamle alt i 

brugte dåser og andre ting, der 

kunne anvendes til genbrug. 

Præmie for en pose genbrug.  

Når posen var fyldt op med 

genbrugsmateriale, var børnene 

velkomne til at aflevere posen hos 

Matas i Sæby og derved få 

udleveret en præmie. Hvad 

præmien var, ville Carina 

Albertsen dog ikke rykke ud med, 

for det skulle være en 

overraskelse.  

Til en grøn indvielse hørte også lidt godt til ganen, og børnehuset var sponsor for en hvid 

sodavandsis til alle, der nød det milde efterår på deres nu lidt grønnere legeplads. 

På øverste foto er det børnehusets daglige leder, Mette Krarup i lyseblå jakke, der siger tak for 

sponsoratet til Carina Albertsen fra Matas i Sæby. I midten viser nogle børn hvor nogle af de 

nyplantede træer står. Nederste ses nogle af de mange børn med Dannebrog og flag fra Matas. 
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HØSTFEST PÅ 

STENSNÆSSKOLEN     Lokalrådet 

på Stensnæsskolen i Voerså havde 

stor succes med at indkalde til 

høstfest for børn og forældre fredag 

23. september. Omkring hundrede 

børn og voksne havde tilmeldt sig 

arrangementet, der efter forældrenes 

store tilfredshed var en succes, som 

burde blive en tradition.  

Fredag eftermiddag mødte alle ind og 

blev straks sat i gang med opsætning 

af borde og stole i skolens 

gymnastiksal, samt rede sovepladser op 

til dem der havde valgt at overnatte på 

skolen.  

Da alt var på plads i gymnastiksalen, var 

der stor fællesspisning, hvor hver familie 

havde medbragt en ret til det fælles 

spisebord. Efter spisningen var der 

selvfølgelig festligt kage- og kaffebord, 

med alt hvad der hører til. 

Præcis 20.00 blev der ryddet op i 

gymnastiksalen, og samtlige forældre fik 

besked på, at det var godnat, og så kunne de godt tage hjem. Dog blev der nogle få forældre, der 

havde nattevagten, på grund af 38 af børnene 

gerne ville overnatte på skolen. 

I løbet af aftenen var der en del 

udendørsaktiviteter for børnene, der syntes, det 

var sjovt, selv om det også var mørkt. Blandt 

andet havde 6. klasse arrangeret et stjerneløb 

med brug af lommelygter, som alle gik op i med 

liv og sjæl, og samtidig fik brugt en masse krudt, 

inden der skulle soves. 

Efter aftenens aktiviteter var der godt gang i 

tandbørstningen og godnat til alle. 

Næste morgen var det op og deltage i fælles 

morgenmad, og straks herefter hentede forældre- 

ne de børn, der ikke kom med hjem om aftenen. 

På det øverste billede spilles der rundbold, selv 

om det er ved at være mørkt. På de to næste 

billeder viser nogle af pigerne, hvor de skulle sove 

om natten, og på det nederste billede spilles der 

bordtennis under forhallens halvtag ved hjælp af 

lyset fra forhallen og en udendørs lampe.
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AKTIVITETSKALENDER 

01 nov  Stensnæsskolen. Rullende skolestart. 2. rul. 
01 nov 13.00 Værestedet i Lyngså. Banko og amerikansk lotteri med fine præmier. 
01 nov 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
03 nov 19.00 Lyngså kirkehus. Menighedsrådets aktivitetsudvalgsmøde. 
04 nov 10.00 Lyngså kirke og kirkehus. Babysalmesang v/Hanne Møller – 22 30 66 04. 
05 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
06 nov 10.30 Lyngså kirke. Alle Helgens Gudstjeneste. 
06 nov 14.00 Albæk kirke. Alle Helgens Gudstjeneste. 
07 nov 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
08 nov 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
09 nov 19.00 Værestedet Lyngså. Lokalhistorisk møde i arkivet. 
09 nov 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime ved Helge Pedersen. 
10 nov 14.00 Albæk-Lyngså sogn. Lyngså kirkehus. Højskolesang. 
11 nov 10.00 Lyngså kirke og kirkehus. Babysalmesang v/Hanne Møller – 22 30 66 04. 
12 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
14 nov 09.45 Albæk-Lyngså sogn. Lyngså kirkehus. Kirkemusikalsk legestue. 
14 nov 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
15 nov 13.00 Værestedet Lyngså. Gitte Mortensen fortæller og viser diasbilleder  
  fra Island og Færøerne. 
15 nov 13.30 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening. Foredrag og billeder med
  vragdykker Flemming Sørensen. Forlishistorier bl.a. på Stensnæs.  
16 nov 09.45 Stensnæsskolen. Kulturkufferter uddeles til alle elever i 0 – 3. klasse. 
  En kuffert med bøger, film musik, m.m. Materialet skal der arbejdes  
  med i 4 år. Herudover kommer der teater til skolen, musiske indslag og  
  et besøg på museet i Sæby, hvor bussen er betalt. 
16 nov 19.30 Voerså Indre Mission. Højskoleaften i Sæby. 
17 nov 18.30 Voerså Museum. Keramikcafé for blandet hold. Kontakt 21 29 57 97. 
18 nov 10.00 Lyngså kirke og kirkehus. Babysalmesang v/Hanne Møller – 22 30 66 04. 
19 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
20 nov 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste. Herefter kirkefrokost i kirkehuset. 
21 nov 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
22 nov 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
22 nov  19.00 Lyngså kirkehus. Menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt. 
23 nov 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Undervisningsvideoen – 
  Missionsbefalingen – ”Mig er givet” ved Henrik Højlund.  
24 nov 19.00 Lyngså kirke. ”Apropos salmer”. 2. afdeling i kirkehuset. 
  ”Julen synges ind” – Lise Hansen samt flere. 
26 nov 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
28 nov 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
29 nov  Stensnæsskolen. Venskabsdag. 
29 nov 09.45 Stensnæsskolen. Juleklippedag – færdig 14. 15. 
29 nov 12.30 Værestedet i Lyngså. Julefrokost. 
29 nov 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
30 nov 17.00 Lyngså kirke. Børnegudstjeneste. 
   
01 dec 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
03 dec 09.00 Knud Søhane spejderne. Avisindsamling. 
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03 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
05 dec 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
06 dec 10.00 Lyngså kirke. Børnehavejul. Herefter i kirkehuset med æbleskiver og  

saftevand, juletræspyntning og julelege. Børnehaven indbydes til at lave 
juletræspynt og pynte juletræet i Lyngså kirkehus. 

06 dec. 19.00 Albæk kirke. Jule – Kirke – Café. 
06 dec 19.00 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder juleafslutning. 
  Risalamande med mandelgaver, æbleskiver med syltetøj og vin. 
  Pakkespil; alle medbringer pakker til pakkespillet.  
07 dec 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Adventsmøde med lotteri. 
     Tale ved pastor Arne Kronborg. 
10 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Juleskydning m/gløgg og æbleskiver. 
10 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
11 dec 14.30 Lyngså kirke. Minikonfirmand-afslutning. Herefter julelege i kirkehuset. 
12 dec 09.45 Lyngså kirke og kirkehus. Juleafslutning for dagplejebørn m. flere. 
12 dec 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
14 dec 19.00 Værestedet Lyngså. Lokalhistorisk juleafslutning med æbleskiver og 
  gløgg samt andre aktiviteter. 
14 dec 19.00 Lyngså kirke. Julekoncert med Sæby Gospelkor. 
15 dec 14.00 Lyngså kirkehus. Hyggeeftermiddag med pakkespil samt mere. 
17 dec 10 – 13 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
19 dec 18.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus + julefrokost. 
20 dec  Stensnæsskolen. Juleafslutning. 
20 dec 09.30 Lyngså kirke. Skolejuleafslutning i kirken. 
21 dec  Stensnæsskolen. Jule- og Nytårsferie til og med 3. januar 2017. 
24 dec 14.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste mes Juleevangeliet. 
24 dec  16.00 Albæk kirke. Gudstjeneste med Juleevangeliet. 
25 dec 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste ”Og det skete i de dage”. 
26 dec 10.30 Albæk kirke. Gudstjeneste ”Troens pris”. 
 

GLÆDELIG JUL 
 

   
31 dec 23.30 Lyngså kirke. Midnatsgudstjeneste. Herefter suppe i kirkehuset. 
 

 GODT NYTÅR 
02 jan 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
04 jan 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime v/Helge Pedersen. 
07 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
09 jan 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
10 jan 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
11 jan 19.00 Værestedet Lyngså. Generalforsamling og mødeaften i arkivet. 
11 jan 19.30 Voerså Indre Mission. Rådhusvej 50, Sæby. Bibeltime med  
   bedemøde ved Ketty Kjær Pedersen. Tekst fra evangelistisk folder. 
14 jan 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
14 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
16 jan 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
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17 jan 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
18 jan 19.30 Voerså Indre Mission. Højskoleaften i Sæby. 
19 jan  Stensnæsskolen. Venskabsdag. 
19 jan 14.00 Lyngså kirkehus. Højskolesang. 
21 jan 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
21 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
23 jan 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
24 jan 13.00 Værestedet i Lyngså. Gæst- eller klubhygge. 
24 jan 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.  
25 jan 17.00 Lyngså kirke. Børnegudstjeneste. 
26 jan 19.00 Lyngså kirkehus. Filmaften ”Nøgle – hus – spejl” 
28 jan 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
28 jan 13 – 16 Jagtcenter Nord. Skydning for jagttegnselever. 
29 jan 10.30 Lyngså kirke. Gudstjeneste. Herefter i Lyngså kirkehus frokost og 

menighedsmøde. Frokost kr. 40 – for voksne. 
30 jan 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
31 jan 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
 
01 feb 19.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Bibeltime V Helge Pedersen. 
04 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Frederikshavns Kommunes mesterskab. 
04 feb 11 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
06 feb 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
07 feb 13.00 Værestedet i Lyngså. Gæst- eller klubhygge. 
07 feb 19.00 Jagtcenter Nord. Årsmøde. 
07 feb 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
10 feb 19.30 Voerså Indre Mission. Generalforsamling KFUM og K på Vanggård. 
11 feb 06.56 Jagtcenter Nord. Krageregulering. Mødested er klubhuset på JCN. 
11 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
11 feb 13 – 16 Jagtcenter Nord. Jagttegnselever. 
13 feb 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
14 feb 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
16 feb 14.00 Lyngså kirkehus. Hyggeeftermiddag med besøg af Røde Kors. 
18 feb 10 – 13 Jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
18 feb 13 – 16 Jagtcenter Nord. Jagttegnselever. 
20 feb 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
21 feb 13.00 Værestedet i Lyngså. Gæst- eller klubhygge. 
21 feb 19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften. 
22 feb 18.30 Voerså Indre Mission. Lyngså kirkehus. Undervisningsvideo. 
23 feb 19.00 Lyngså kirkehus. Sogneaften. 
25 feb 06.22 Jagtcenter Nord. Krageregulering. Mødested er klubhuset på JCN. 
25 feb 10 – 13 jagtcenter Nord. Træningsskydning. 
25 feb 13 – 16 Jagtcenter Nord. Jagttegnselever. 
27 feb 19.00 Voerså Whistklub. Præmiewhist i Voerså IFs klubhus. 
28 feb  19 – 22 Voerså Museum. Lokalhistorisk Forening afholder mødeaften.  
28 feb 19.30  Voerså Indre Mission. Bibelkursus i kredsen. Sted? 
 
OBS. På side 4 er beskrevet situationen om Voerså IFs 2 herresenior-fodboldhold. Da bladet gik i 
trykken var intet afgjort for serie 3, som var i nedrykningsfare, mens serie 5 må tilbage i serie 6. 
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EKSTRA SIDER 

Voerså Børnehus 
Åbent alle hverdage. 
Mandag – torsdag 06.45 – 16.30. Fredag 06.45 – 15.45. Lukkedage: 24. og 31. december. 
Telefon: Gul stue 51 52 44 18 – Blå stue 51 52 41 54 – Grøn stue 51 52 43 96. 
Afdelingsleder Mette Krarup 29 38 27 61. 
 

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 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< 
            29 



                

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. 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 – og andre 
indbetalinger kan indbetales i Voerså Byudviklings pengeinstitut, 

som er Sparekassen Vendsyssel 9070 – 162 368 9030. 
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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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 
ASÅ SKYTTEFORENING  PER LINDEGÅRD  40 43 80 32 98 86 70 32 
DISTRIKTSUDVALGET FRH. KOMMUNE METTE HARDAM  30 12 92 10 
FLAGHEJSNING  RIGMOR SØRENSEN  61 70 72 07 98 46 07 07 
LYNGSÅ VÆRESTED  GITTE MORTENSEN  23 44 66 42 
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   THOMAS MADSEN  31 56 61 46 
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 KERAMIKCAFÉ  ERIKA BØDTKER  21 29 57 97 
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       JENS LEO KNØSEN  21 71 72 57 
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 
ÅCAFÉEN – BÅDUDLEJNINGEN JOHNNY OLSEN  98 46 00 51 
ANSVARSHAVENDE  FRILEV PEDERSEN  61 78 54 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 


