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Voerså er porten til Frederikshavn Kommune - med den lange ”milde” kyst! 

Voerså vil være en pæn og levende by, der gør, at man virkelig føler sig velkommen, når man kommer til 
kommunen. Voerså er med sin beliggenhed ved Kattegat, sine to havne, åen, natur med fuglereservat og et 
kommende multihus, en rigtig flot indgang til Frederikshavn Kommune. Vi er derfor meget taknemlige for, 
at økonomiudvalget enstemmigt har sagt ja til at hjælpe os på vej, ved at give tilsagn om at løfte grunden af 
for os. Hvis byrådet i aften støtter op, og vi fortsat kan drage glæde af kommunens dygtige folk, vil vi være 
rigtig godt i gang med vort projekt. Vi synes selv, vi har et godt projekt, der viser vejen og fremtiden i 
Frederikshavn Kommune. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det bliver sådan. 
I den nordlige del af kommunen, har vi ”brandet” Skagen, hvilket giver genlyd, ude i den vide verden. 
 At blive sat sammen med Skagen, er slet ikke så tosset. Så har kommunen et ”brand” i begge ender. 

”Fra Voerså til Skagen – det er sagen”. 
Sådan sagde formanden for Voerså Byudvikling, Gynther Mølgård, i byrådssalen i foråret, da han takkede 
Frederikshavn Kommune for et rente- og afdragsfrit lån på kr. 1.100.000,00. (1,1 million) 
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DEN BLÅ KUFFERT     Et af skoleårets store tilløbsstykker på Stensnæsskolen i Voerså er, når der er 

skolefest. Her fyldes hallen med både skolebørn, forældre og andre interesserede til aktiviteterne på en 
torsdag aften.  
Torsdag 16. februar var det tid igen, 
og som sædvanlig var det 7. klasse, 
der stod for løjerne på scenen med 
årets komedie, der hed ”Den blå 
kuffert”. Det gik bestemt ikke helt 
stille af, for her var både gangstere 
og deres håndlangere, politibetjente 
og civile i ”krig” med hinanden med 
både mord og skyderier. 
Forhistorien var den, at det foregik i 
USA, hvor en ung pige fra landet 
drog ind til storbyen Chigago for at 
blive sangstjerne. I storbyen gik det 
lidt anderledes end som beregnet, for her blev hun viklet ind i magtkampe med byens gangstergrupper, og 
så føg det ellers derudaf med ballade og skyderier. 

Instruktør på komedien var Charlotte Kramme, og i samarbejde med skolens 
musiklærer, Mette Steffensen, havde de to formået at få en del sang og 
musik med i skuespillet. Mette Steffensen havde en travl dag og aften, da 
hun også klarede jobbet som sufflør og spillede til nogle af sangene på 
elklaver. 
Torsdag formiddag var der generalprøve, 
og her var der mødt omkring 75 personer 
op, blandt andet Voerså Børnehave, der 
havde en fornøjelig times tid. 

Om aftenen fyldtes hallen, 
og her var der masser af 
klapsalver til aktørerne på 
scenen, der gjorde alt, hvad 
de kunne efter bedste evne 
for at give tilhørerne en 
oplevelse. For de fleste af 
eleverne i klassen, var det første gang, de stod på en scene. 
Da forestillingen var slut, kom der gang i aktiviteterne i hallen. 

Her var der diskotek for 5. til 9. klasses 
elever, masser af boder med engangspris 
på to kroner, et scenen er din 
arrangement, hvor flere viste deres 
alternative evner og kunnen. 
 I Voerså IFs klubhus, der hænger sammen 
med hallen, var der et elevtræf for 
tidligere elever og lærere, der var mødt op 
på deres ”gamle” skole for at hilse på 
hinanden og udveksle erfaringer og 
nyheder over et enkelt glas vin. 
I hallen kunne købes is, slik, pølser, 
sodavand, kaffe og kage.  Både kaffe og 
kage kunne også købes sukkerfrit. 
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NY SKOLESANG     Stensnæsskolen har fået ny skolesang. En sang som er forfattet af lærer Laila 

Højholt i 2011. Den hedder ”Skolesangen anno 2011”, og blev sunget efter skoleleder Henrik Weinkouff 
havde budt velkommen til årets skolefest i februar. 
Stensnæsskolen er fra 1956, og siden den tid er den tidligere skolesang ”Mellem hav og høje banker” altid 
blevet benyttet, når der var fester på skolen. Den gamle sang er ikke skrottet, men bare gemt væk indtil 
videre. Sangen var forfattet af tidligere sang- og musiklærer på skolen Peder Christiansen. 
Den nye sang består af 6 vers og præsenteres her. 
 
Mel: Anemonesangen…… 
 
Her ved åens bred med kig til vandet Årstiderne skifter – mange gange 
nær ved heden Stensnæsskolen den blev dannet. lyder friske råb og latter, glade sange. 
Samlingssted for land og by – man mødes Sneen daler ned på skolebakken, 
både sent og tidligt fællesskabet gødes. kælken bliver flittigt brugt, lidt sne i nakken. 
Ja, Stensnæsskolen, har værdi for alle og enhver. Ja, Stensnæsskolen, det er skolen, som vi godt kan li´. 
På Stensnæsskolen spredes glæden rundt til På Stensnæsskolen trives vi i fred og harmoni. 
hver især. 
 
Fra man her som lille dreng og pige Efter skoletid i SFOén 
kommer til vor børnehave, kan vi sige. bli´r der bygget, tro på fællesskab gi ´r roen. 
Her bli´r trivslen vægtet – mod på livet Nærområdet undersøges gerne. 
får man her på Stensnæsskolen, det er givet. cyklen bruges flittigt, kør´ ud i det fjerne. 
Ja, Stensnæsskolen gir´ dig tro på, du er  Ja, Stensnæsskolen, giver sejr og nederlag såmænd. 
noget værd. På Stensnæsskolen, op med modet kommer vi igen. 
På Stensnæsskolen gives omsorg – tryghed til 
enhver.  
 
Skoletiden ganske flittigt bruges Når så skoletiden den er omme, 
faglighed og læringsstile sammen skrues. spredes vi for alle vinde, for at komme, 
Anerkendelse – du er din egen. ud og leve vore egne drømme, 
Rumlighed – vor skole den vil vise vejen. verden venter, udfordring i stride strømme. 
På Stensnæsskolen selvtillid og selvværd bygges op. Ja, Stensnæsskolen, der vor første hjørnesten  
På Stensnæsskolen sammenholdet ønskes blev lagt. 
helt i top. På Stensnæsskolen, vores tro på livet dér blev vagt. 
 

    Laila Højholt 2011 
 
Dette ældre foto fra omkring 
starten af 1960-erne er fra et 
postkort og viser skolegården 
på Stensnæsskolen med 
østfløjen.  
Der er tv-antenne på skorste- 
nen med en dansk og svensk 
antenne. 
Det er sommer, for vinduet til 
lærerværelset står åbent. 
Døren ind til pedellen, Peter 
Madsens opholdsrum, er også 
åben. Her holdt skolebus- 

chaufførerne, Ole Jensen, Ejner Jensen og Harald Mikkelsen også gerne til, når der var pause. Længst til 
venstre ses drengenes toilet.          3 
            



KATTENS TØNDER     Hele 5 fastelavnstønder var der hængt 

op i Voersåhallen, da Voerså IF afholdt fastelavn med 
tøndeslagning for både børn og voksne. 

Tønderne blev 
leveret tidligt til 
foreningen og uden 
bemaling, så 3. 
klasse på 
Stensnæsskolen fik 
en ekstra udfordring, 
i den daglige 
hverdag med at 
dekorere tønderne. 
Resultatet var da 

også blevet et flot og festligt farveskue på tønderne, der dog til 
sidst foreløbig endte sine dage i en trillebør og senere vil gøre lidt 
varmegavn i pejsen i et sommerhus.  

Inden køllerne kom i sving, havde formand Ole Kristensen 
budt velkommen til de 175 fremmødte og gennemgået 
reglerne. 
I de forskellige aldersklasser, blev kattekonger og dronninger 
kåret med kongerne nævnt først. 
2 gange 0 – 6 år, for dem var der mødt flest frem af. Max Juul 
og Patrik Rasmussen samt Lucas Andersen og Nanna 
Østergaard. 7 – 9 år Peter Krogh og Kristian Bragh. 10 – 14 år 
Nicolaj Erhardi og Kristian Pedersen, og for de voksne, blev 

det Maria Jensen og Gitte Sørensen. 
Ud over præmier til de kronede hoveder, var der også præmier til de flottest 
udklædte. 
Tønderne var selvfølgelig fyldt op med diverse slik og pynt, som alle for over, når det 
raslede nedenud, men herudover var der til børnene slik i poser, pølsehorn og 
sodavand, mens der til voksne var kaffe og fastelavnsboller. 

Billederne taler for sig selv, men her til 
højre er det Verner Pedersen og Johan Berg Jensen. Verner (tv) havde narret niecen, Marianne, til at hente 
ham på plejehjemmet i Sæby, så han kunne komme en tur til Voerså og smage på kaffe og fastelavnsboller. 
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STANDERHEJSNINGER     28 håbefulde unge 

kvinder og mænd var mødt op til den første udendørs 
træning i fodbold på Voerså Stadion, da der var 
standerhejsning i februar. 
Formand Ole Kristensen var forhindret i at møde frem, 
og i hans sted var det klubbens ældste seniorspiller, 
Johan Berg Jensen, der bød velkommen. 

- Kulden bider lidt, men jeg er glad for, det ikke 
blæser, for så kunne det have været meget 
værre. Fremmødet er flot, og forhåbentlig 
møder dem der mangler i dag op snarligt. Når 
træningen er færdig, tager vi et bad, så er der 
klarsuppe med boller i klubhuset, og så er der 
kun tilbage at sige velkommen alle sammen, sagde alderspræsidenten. 

Træner for herreseniorerne, Morten Sørensen, har to hold, der spiller i JBUs serie 4 og 5. Holdleder er Allan 
Berg Andreasen. Dameseniorerne trænes af Mark Molbjerg. 
Karina Jørgensen hejste flaget sammen med Søren Olesen. 
 

TO JUBILÆER 
For 56 årige Johan Berg Jensen var det en særlig dag. Han kunne fejre 40 års 
jubilæum som seniorspiller i Voerså IF, da det var 40. gang, han mødte op til 
standerhejsning i klubben. Han er klubbens ældste aktive spiller og klarer sig 
mere end hæderligt på serie 5 holdet. 
En anden jubilar var 41 årige Søren Olesen, der var med for 25. gang som 
seniorspiller. 
De to jubilarer fik dog ikke nogen erkendtlighed fra klubben ud over ømme 
ben, sved på panden, et varmt bad og en god gang suppe at gå hjem på. 
 

UNGDOM 
Vi er ikke mødt så mange op, som jeg havde håbet på, men de kommer vel 
hen ad vejen. Vi arbejder på, i skal få en god og oplevelsesrig sæson i sportens verden. Det bliver hårdt, 
men det er sundt at få lidt sved på panden, og så er det også sjovt at spille sammen med kammeraterne. 
Trænerne står klar, til at lede den første træning, og efter en times tid er klubben klar med sodavand og en 
gang røde pølser med tilbehør til alle i klubhuset.  
Sådan bød formand Ole Kristensen velkommen til fodboldungdommen, i det lidt råkolde og blæsende, men 
solskinsrige vejr lørdag 3. marts, da Voerså IF afholdt standerhejsning for både piger og drenge. 
De allermindste piger og drenge fra 4 – 7 år måtte vente til vejret blev lunere, inden de blev sluppet ud af 
hallen og ud på græsbanerne. 
Klubben har hele 10 hold til sommerens udendørs turneringer, og heraf er de 7 ungdomshold. 
Dan Pedersen og Mikkel Klug fik det ærefulde job at hejse flaget sammen med formanden. 

Nogle af pigerne og drengene fotograferet inden de fik sved på panden.           5 



GENERALFORSAMLING I VIF      Det her skal være et godt sted at være, indledte formand Ole 

Kristensen, da Voerså IF 1. marts afholdt generalforsamling i klubhuset. 
Det skal være både for unge, og for dem der er knap så unge. Det skal være fodboldmæssigt og socialt, og 
især det sidste, lægger jeg stor vægt på. Det synes jeg bestemt også, vi lever op til, for her er plads til alle. 
For at alt kan være, som det er og i orden, og det arbejder vi på hver dag, så hører der en hel del frivilligt 
arbejde til, for at vores lille forening med 198 medlemmer kan fungere. Uden den frivillige arbejdskraft, kan 
man ikke køre en klub som vores, og når vi har brug for frivilligt arbejde, er der altid nogen, der er villige til 
at tage en tørn. 
Tingene sker ikke af sig selv og kommer ikke af sig selv. Hvis vi ikke selv gør en indsats, hvordan i alverden 
skal vi så forestille os, at nogen vil hjælpe os? Derfor er det skønt, der er mange frivillige hænder at trække 
på, og vi håber fortsat at kunne have en af de bedst drevne klubber i Nordjylland. 
Vi skal huske på, det er vores klub, alle medlemmernes klub, så alle skal yde noget – kort sagt vi er et fælles 
projekt. 
Jeg vil gerne rette en tak til alle, som har hjulpet os. En særlig tak til sponsorerne og Voerså IFs Venner for 
det sikkerhedsnet, de spænder ud under os. 
I sæsonen 2011 har vi deltaget i en del arrangementer som fastelavn i hallen med god tilslutning trods 
masser af sne, 3 dages træningslejr for fodboldungdom i Hvide Klit. Idrætsugen, der var en kanongod uge, 
med mange publikummer og masser af sportsaktiviteter heriblandt fodboldskole med stor deltagelse. U 15 
drenge og U 18 pigeholdet har været på en uges træningsophold i Ungarn med fodboldkampe mod 
modstandere fra ikke bare Ungarn, men også fra andre lande i Europa, og så har vi deltaget i 
julefestlighederne på torvet og i hallen. 
På de 3 udendørs baner, har vi 2 herreseniorhold og et damehold samt syv ungdomshold. Resultatmæssigt 
lå de alle på det jævne. 
I indefodbold blev herresenior nummer 3 ved Jyske Mesterskaber i B rækken. U 15 drenge blev nummer 3 
ved Nordjysk Mesterskab, mens resten var på det jævne. 
I badmintonafdelingen er der ikke så mange unge, som vi kunne håbe på, og det gælder også seniorerne. 
Her har der været nogle få ledige timer i hallen. 
I klubhuset har vi ofret en del kroner på nyt loft, på grund af ukustikken i huset ikke var særlig god. Det har 
hjulpet gevaldigt, og disse penge er givet godt ud. 
I 2012 kan jeg nævne kommende projekter som træningslejr for ungdommen, projekt multibane, 
energisparende foranstaltninger samt idrætsuge i uge 31 med fodboldskole. 
Økonomisk ser det fornuftigt ud for foreningen. I klubhusets kiosk har der været en omsætning på kr. 
151.899 -. Idrætsugen gav et overskud på kr. 45.978 – og udgifterne i klubhuset til el, vand, renter, 
forsikring, vedligeholdelse og rengøring beløber sig til kr. 186.664 -. 

 

SPAREIVER BLEV TIL NYT 
LYSANLÆG 
Herudover har klubben investeret i 
nyt lysanlæg til knap kr. 300.000 -, 
og som er taget i brug. Igennem 
flere år har foreningen spinket og 
sparet, blandt andet ved så mange 
frivillige selv har sørget for 
vedligeholdelse og udvidelse af 
klubhuset ved at bygge nyt kontor, 
omklædningsrum, mellemgang til hallen og toiletter – handicaptoilet til rullestolskørere iberegnet. 
Klubben går nu i gang med at søge diverse fonde om hjælp og støtte til det nye lysanlæg, der er på 24 x 400 
watt, så der er virkelig kommet lys over banerne. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Lotte Hansen og Allan Olsen i stedet for Johan Berg Jensen og Pia Andersen, der 
begge ikke ønskede genvalg. Genvalgt blev Marie Louise Thomsen. 
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KIRKEN - GRØN SOM EN ABE      Nu skal 

man ikke forledes til at tro, det var kirken, der 
var grøn som en abe, men kirken var ualmindelig 
flot pyntet med masser af kviste på størrelse 
med fastelavnsris, der igen var pyntet med 
grønne aber og farvede balloner. Nogle steder i 
kirken, var der også aber i naturlige farver som 
pynt. Lise Petersen med band var på besøg i 
Albæk kirke onsdag 28. februar, og det var 
grunden til, de mange grønne aber. Lise 
Petersens første CD hedder netop ”Grøn som en 
abe”, og henvender sig til de mindste børn. Og 
det var noget, de mange små børn rigtig kunne 
forholde sig til. Aldrig så snart musikken var i gang, kunne børnene kende sangene fra CD´en og sang med, 

og nogle af de mindste spillede endda luftguitar til. Lise Petersen havde 
børnene i sin hule hånd lige med det samme og forstod samtidig at aktivere 
dem sammen med musikken. Sangerinden har selv en baby, en lille pige der 
blev passet af en babysitter i våbenhuset. Midt i koncerten blev klynkelydene 
fra våbenhuset åbenbart for meget for sangerinden, der skyndte sig derud. 
Sognepræst Helge Morre Pedersen tog straks over og fortalte både børn og 
voksne om sangene, som bandet spillede, samt relationerne til foråret og til 
det religiøse indhold. 
Sangerinden vendte kort tid efter tilbage, og sognepræsten spurgte frit og 
frejdigt, om hun nu havde været ude og amme. Lise Petersen bekræftede, at 
det havde hun, hvilket der kom en del morsomheder ud af, blandt de 
omkring 90 børn og voksne. 
Kort tid efter sangerinden var vendt tilbage, blev utilfredsheden i våbenhuset 
endnu større end før. Det fik guitarristen, der også er barnets far, til at løbe 

derud. Her var sognepræsten igen med på 
noderne, og spurgte faren om nu også han 
skulle ud og amme. Det svarede faren ja til, for 
det var noget ganske særligt, fædre fra Aarhus 
kunne. Det siger sig selv, der blev en fnisen og 
latter 
blandt 
publikum 
samt en del 
jubel, der 
også gav 
ekstra 
applaus til 
orkesteret. 
Tilhørerne 
blev ikke 

blot underholdt med sang og musik, men også med små afbrydelser 
der bare krydrede musikken lidt ekstra, selv om det ikke var helt efter 
planen. 
Børnene elskede det hele og klappede og dansede på gangen foran 
orkesteret. Joh, de havde virkelig en fornøjelig time sammen med ”Grøn som en abe”. 
Inden tilhørerne forlod kirken, blev der i våbenhuset solgt adskillige CD´er med den grønne abe. 
Albæk- Lyngså menighedsråd var arrangør, og inden underholdningen i kirken blev der serveret gratis pizza 
med gulerodssalat til alle, i det nærliggende Mølholt Forsamlingshus.         7 

 



KINGSTON     Langt de fleste ved med sikkerhed ikke hvad, 

det her er for en fyr, men den hedder en KINGSTON, som også 
kan læses på figuren for neden. Men hvad i alverden bruges den 
så til? Det er et godt spørgsmål! 
Vi kan oplyse, den er dejlig at røre ved og er lidt blød - ja 
nærmest skumgummiagtig. Den bliver udsat for en hel masse 
dunk oven i hovedet, men den kan holde til det. 
Forklaring kommer her.  Wulan – det er, når unge 
computernørder mødes til turneringer i forskellige haller og 
kobler pc´erne sammen og spiller diverse former for spil mod 
hinanden og vinder flotte præmier. 
Når den slags mennesker mødes, er det et par døgn eller mere 
med meget lidt søvn, men masser af spil. Kosten er ikke ligefrem 
sund, men består mest af cola, chips og store dynger slik. På 
bordene flyder der med alt muligt ud over pc´ere med masser af 
kabler, rør og ledninger. 
I Voersåhallen har dette arrangement været afviklet to gange, og 
det sker, de unge mennesker bliver ærgerlige over eventuelt at 
have tabt en konkurrence ved at blive overlistet af en 
modstander. Reaktionerne kommer prompte ved, at de unge 
mennesker hamrer hånden i bordet og bruger udtrukket ”shit”, 
med det resultat at colaflasker og dåser vælter eller sprøjter ud over det hele med eventuelle skader, på  
det dyre udstyr til følge. 
René Lindberg er en af de unge, som står for Wulan, når det foregår i Voersåhallen, og sidste gang det blev 
afviklet, fik han et elektronikfirma til at sponsere flere af disse Kingstons. De unge brugte disse flittigt, og nu 
kunne der hamres oven i hovedet på figuren, uden at der skete skade på diverse udstyr.  
 

JUBILÆUM I KVINDEKREDS     For 25 år siden blev de to 

kvindekredse i Lyngså og Albæk slået sammen på foranledning af 
Lilly Hørlyck og Ester Pedersen. Det gav anledning til at fejre 
jubilæum, som blev holdt i Albæk kirkehus torsdag 26. april. 
Her var 22 kvinder mødt frem, og de fyldte godt op, i den lille festsal 
i kirkehuset. 

Igennem alle årene har 
kvindekredsen fulgt en nu 
pensioneret missionær, 
der i over 30 år slog sine folder i Tanzania i Afrika. 
Missionæren, Gudrun Vest, var dagens festtaler, og hun fortalte, 
i Tanzania boede hun helt alene i en lille landsby langt ude i 
bushen. Her var der ingen el eller vand i huset, og hun levede 
helt sammen med den lokale befolkning i alle årene. Hun fortalte 
blandt andet også om, hvor tæt hun levede med de lokale, og 
hvad de kom til at betyde i 
hendes liv. 

Gudrun Vest viste sig at være en fremragende fortæller, der kan få 
øje på, det største i det mindste, hvilket hun også forstod at få 
afspejlet i menneskesynet. 
Alle havde en rigtig god dag med et godt fællesskab omkring løsning 
af opgaven. Alle forstod at hjælpe og være noget for andre – også i 
fjerne lande. 
Fotos: Helge Morre Pedersen 
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VINSMAGNING     Alle 52 deltagere havde en rigtig og god og 

stemningsfyldt aften, da Voerså Borgerforening fredag 9. marts for 
anden gang var arrangør af et vinsmagnings-arrangement i Voerså IFs 
klubhus. 

For anden gang var det Allan 
Pedersen fra 
vinimportfirmaet AP-Vine i 
Brønderslev, der kom og 
fortalte om vine fra Zeni, der 
ligger tæt på Gardasøen, i 
det nordlige Italien. 
Allan Pedersen var godt forberedt og startede med at rose 
ildsjælene i området, for de rigtig mange ting, der for tiden var i 
gang i byen. Han mente, at det kunne man lære af mange andre 
steder, for det var helt utroligt med et befolkningsgrundlag på 

bare 650 personer, at det kunne lade sig gøre. 
Det siger sig selv, at Allan Pedersen blev en hel del populær for 
den udtalelse, og da han gik over til at fortælle om vine fra Zeni i 
Italien, havde han hele otte forskellige med, der skulle smages 
på. En rosévin, en hvidvin, fem rødvine og en champagne fik 
deltagerne fornøjelsen af at prøve. 
Vinene kostede fra kr. 59 – til kr. 260 – pr. flaske. Den dyreste 
Amarone var absolut prisen værd efter alles mening, og den blev 
da også rost til skyerne. 
Jeg påstår ikke, jeg sælger verdens bedste vine, for så har jeg 
spillet fallit. Men jeg har udvalgt nogle vine fra et område, som 
jeg kender rigtig godt, og som er faldet i min smag. Vi er 
selvfølgelig ikke alle ens bygget med hensyn til smagsløg, men 
det er disse vine, vi skal prøve. Jeg sammenligner vinen med et 
træ, der vokser op og sætter grene ud. Så vælger jeg en gren, og 
det er den vej, vi skal i aften, fortalte vinimportøren, der i det 
daglige er bilsælger i Nørre Sundby. 

For at sætte det hele i relief, havde foreningen sørget for et let 
italienskpræget traktement, og her roste deltagerne, både den 
gode vin og mad – og så var der rigeligt til alle af begge dele. Selv 
om det i annoncen blev kaldt et let traktement, så var det ikke 
nødvendigt at have spist eller drukket hjemmefra. 
AP-Vine fik udsolgt på stedet og opnåede flere ordrer til senere 
levering.   
Inden Allan Pedersen 
forlod klubhuset, 
overrakte han en gave 
til Voerså 
Borgerforening, som 
formand Rigmor 
Sørensen tog imod. 

Det var et flot bordfad, der var smeltet sammen af tre tomme 
vinflasker. 
Inden gæsterne gik hjem, fik formanden flere opfordringer til at 
komme med et nyt og lignende arrangement på et senere 
tidspunkt, og det noterede Rigmor Sørensen. 
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PRIMA DRIKKEVAND I VOERSÅ      - Det kører godt herude i Voerså 

– ret så godt endda. Men et rykkergebyr på 18.000 – kroner har jeg dog al- 
drig oplevet før, at nogen bare betaler for at være fri for at læse vandure af. 
Med disse ord indledte revisor Hanne Håning onsdag 14. marts, da hun 
oplæste regnskabet på Voerså Vandværks generalforsamling, for de omkring 
40 fremmødte forbrugere. 
De 18.000 - kroner fremkommer ved et rykkergebyr på kr. 300 –,  
hvis forbrugerne ikke aflæser vandure indenfor den fastsatte grænse. En 
medarbejder fra vandværket bliver herefter sendt ud for at aflæse urene, og 
det gjorde han altså i hele 60 tilfælde. 
Det er driftslederen på værket, Tom Hansen, der bliver sendt ud til 
forbrugerne, og i sidste regnskabsår var der en hård vinter, hvor han i et par 
tilfælde endda måtte skovle sne for overhovedet at komme frem til urene,                
der for de flestes tilfælde sidder placeret i et fyrrum eller et andet udhus.                 GYNTHER MØLGÅRD 
Værket havde haft en indtjening på kr. 506.185 -, mens udgifterne løb op i kr. 277.620 –, hvilket betyder, 
vandværket kom ud af regnskabsåret med et overskud på kr. 228.565 -. 
Aktiverne er i alt kr. 1.676.407 –, og efter vandværkerne i Præstbro og Rugtved er blevet ringforbundet 
med Voerså, har værket en værdi af kr. 1.250.000 -. 
Kassebeholdningen var kr. 31 –, og indestående i tre pengeinstitutter var på kr. 821.951 -. 

- Det vil for fremtiden koste de 351 forbrugere 83 kroner om året for regnskabsføring, og der har 
ikke været tab på debitorer, så det ser ret godt ud sluttede Hanne Håning.  

Formand Gynther Mølgård fortalte, der ikke var planlagt store anlægsforandringer, der ville koste en hel 
del, så regnskabet ville formentlig også næste år se rigtig godt ud!   

Grunden til, det ikke var værkets mangeårige revisor Børge 
Egebak Jensen fra B.E.J. Revision, der aflagde beretning for 
regnskabet var, at vandværkets bestyrelse havde opsagt 
aftalen og indgået ny aftale med Hanne Håning fra 
Vandværksadministrationen i Erslev. 
Formand Gynther Mølgård fortalte i sin beretning, at det 
havde været et roligt år, men arbejdsmæssigt et travlt år. Der 
var blevet tilsluttet ringforbindelse til vandværkerne i Rugtved 
og Præstbro, og det var en god forsikring, i tilfælde af der 
skulle opstå problemer med vandforsyningen. 

Gamle vandledninger er blevet udskiftet på Vestergårdsvej og Åhavevej, samtidig med der blev monteret 
stophaner hele vejen. Det blev en dyr omgang, og især på Åhavevej er der rigtig mange kabler og lignende, 
som gjorde, at noget af arbejdet måtte udføres med håndskovl. 

- Vi har de sidste par år brugt en halv million kroner på ledningsnettet. Det er rigtig mange penge, 
men i bestyrelsen kalder vi det for rettidig omhu. 

- Vi har i Voerså meget fint drikkevand. Vi havde et nitrattal på 37 milligram pr. liter vand, hvor 
grænser er 50 milligram pr. liter, men som nu er faldet til 30 milligram pr. liter vand. Det er ret så 
flot, og så har der overhovedet ikke været målbare pesticider eller bemærkninger, og det har heller 
ikke været nødvendigt at foretage ekstra målinger af vores drikkevand. Så jeg kan roligt anbefale, i 
holder jer til at drikke vand fra hanen. 

- Sidste år var medlemmer af bestyrelsen med Vandrådet på vandværksudstilling i Års, og her blev vi 
inspireret af, om det kunne være en god idé at udskifte vandurene med ure, der havde elektronisk 
aflæsning. Det er selvfølgelig noget, vi skal drøfte yderligere, og så er det for at undgå, den ekstra 
afgift for nogle af forbrugerne. 

- Vandværket har pligt til at informere forbrugerne om tilbagestrømningsventiler, og det har der 
været afholdt møde om, men kun en enkelt forbruger ud af 34 mødte op. 

- For at vandværket kan overholde miljøbeskyttelsesloven laves indsatsplaner, og her havde værkets 
bestyrelse været til møde med Frederikshavn Kommune. Punkt et går ud på at lave dyrkningsaftaler 
med lodsejere, der ejer vandindvindingsarealet. Punkt to kan værket anbefale kommunen at  

10 



ekspropriere arealerne, hvor værket betaler, eller punkt tre kan værket fortsætte på de nuværende 
betingelser, som de er, sluttede formanden sin beretning. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde ud af hvilken løsning, der skal køres efter, de 
kommende år. 
På valg var Tage Nielsen, og han ønskede ikke efter 40 år at fortsætte i bestyrelsen. I hans sted valgtes Jens 
”Rusgård” Sørensen. Genvalg var der til Morten Nielsen og Tom Hansen. 
Suppleanter er Jesper Christensen og Kasper Nielsen. 
Revisorerne Bjarne Kjærsgård og Holger Tarp blev genvalgt. 
Inden formanden aflagde sin beretning, havde laborant Susanne Hanberg fra Miljølaboratorium Analy Tech 
i Nørre Sundby holdt foredrag med billeder om grundværdier på vand. Laboranten kendte en hel del til 
vandværket efter utallige besøg på selve værket, i brøndene, på kildepladsen og udtagning af utallige 
prøver. Her fik deltagerne en redegørelse om drikkevand, spildevand, røg fra skorstene, dambrug, 
svømmebade og haller, sæsontravlhed i badesæsonen med hensyn til Blå Flag, jordprøver, slamprøver fra 
rensningsanlæg, fødevarer og olieforurening af jord.   
For sin ulejlighed fik Susanne Hanberg en stor buket blomster. 
En anden, der fik blomster, var Niels Evald Lindberg, der altid frivilligt stillede op med eludstyr og lignende, 
når der var brug for det. 
 

40 ÅR I DRIKKEVANDETS TJENESTE     - 40 år er lang tid, og nu har jeg sat lige så længe som 

dronningen og har aftjent min værnepligt, så må det være tiden at gå af. 
Disse ord kommer fra 80 årige Tage Nielsen, der på Voerså Vandværks generalforsamling blev fejret med 

både blomster, en speciel fremstillet vandpost og klapsalver fra de 40 fremmødte forbrugere. 

I sin jubilæumstale til Tage Nielsen sagde formanden for vandværket Gynther Mølgård blandt andet. 

- I de år jeg har siddet i bestyrelsen, har det været rart at have 

Tage med. Han husker som en elefant, og det er positivt ment. I 

vore dage er alle rør og ledninger elektronisk plottet ind på kort, 

så de er nemme at finde, men det har man ikke altid gjort.  

- I ældre tider blev rør og ledninger lagt ned, og så var det bare 

om at huske, hvor de lå. Det er der ikke mange, der har kunnet, 

men her har vi hele tiden kun trække på Tage, for han kunne 

udpege, hvor de ældre rør og ledninger lige nøjagtigt lå. Det har 

han heldigvis lovet at fortsætte med i tvivlstilfælde, selv om han 

nu træder ud af bestyrelsen. 

- Jeg var landmand i Sørå og drev gården Nygård fra 1961 til 2001, 

hvor min kone og jeg flyttede til Voerså på vores nuværende 

adresse på Klydevej. 

- I Sørå fik vi i starten af 70-erne problemer med vand nok til dyrene, og i det vand der var, var der 

forekomster af okker. Det gjorde, at nogle måtte investere i dyre rensningsanlæg, som skulle passes 

og plejes samt renses en gang om ugen. Det blev efterhånden for besværligt, og de 34 forbrugere, 

der var i Søråområdet, blev på nær to koblet på Voerså Vandværk. De resterende to blev koblet på 

ganske kort tid efter, og jeg blev valgt ind i bestyrelsen for at tale Søråboernes sag, og så er den sag 

ikke længere, fortæller 40 års jubilaren. 

Tage Nielsen er en beskeden mand og ville i første omgang helst ikke fotograferes eller omtales, da han 

syntes, det ikke var noget særligt at gøre noget ud af, men her skar formanden igennem og sagde. 

- Det kommer du ikke til at bestemme Tage, for vi har besluttet i bestyrelsen, at du skal have en stor 

buket blomster med hjem til fru Ella, og så er der en erkendtlighed til dig i form af en gammeldags 

vandpumpe opsat på træplade med inskription på sølvplade - og tak for godt samarbejde, var 

formandens ord. 
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NY WHISTKONGE      Da Voerså Whistklub afholdt sidste 

generalforsamling, blev det vedtaget, at der to gange om året 
skulle kåres en Klør Konge. Ved juleafslutningen blev Bent 
Hågen Jensen kåret som den første i klubben. (Flest point) 
Mandag 19. marts var sidste spilleaften inden sommertiden 
satte ind, og det blev fejret med en gang højt belagt 
smørrebrød og selvfølgelig en gang whist. 

Bent Hågen Jensen blev ”væltet” af 
tronen, og ny Klør Konge er 
Godtfred Andersen, Sæby. Han kan 
nu prale af denne titel indtil 
juleafslutningen i år, så vil det vise 
sig, om han har kunnet forsvare 
den. Præmien var en flaske 
brændevin, og den blev på 
forunderlig vis tømt sammen med 
smørrebrødsfadene. 

Klubben har 41 medlemmer, og formand Folmer Hansen kunne 
fortælle, at mødeprocenten lå ret højt på omkring 26 – 30 spillere i 
gennemsnit. Det hele foregår i en stille og rolig atmosfære. Indskuddet 
er kr. 40 – pr. spilleaften, og heri er iberegnet kaffe og brød. 
Årskontingentet er hele 10 kroner. 
Der spilles i Voerså IFs klubhus, og alle er velkomne til at spille med – 
både øvede, mindre øvede og begyndere. Efterårets opstart er 
allerede bestemt, og der lægges ud mandag 24. september 19.00, og 
så spilles der hver mandag indtil jul. Det er med at være med fra 
starten, for protokolføreren, Poul Thomsen, holder nøje regnskab, 
med de opnåede point til den eftertragtede Klør Kongetitel, der bliver 
præmieret med en flaske brændevin. 
På billederne er det Godtfred Andersen med kronen, og Bent Hågen 
Jensen der mistede både trone og krone. Nederst er det Henrik Larsen 
i blåstribet trøje, der har smidt skoene. Mon det er taktik for at bedøve 
modstanderne? Eller mon han går i for små sko der klemmer? 

 

VOERSÅ IFs VENNER     Voerså IFs Venner har eksisteret siden 1980, og har i al den tid været en stor 

støtte for idrætsungdommen i byen med ikke bare økonomisk støtte, men også opbakning i stor stil rent 
moralsk. 
Foreningen har afholdt generalforsamling, og her var formand Poul Thomsen da også yderst tilfreds med 
årets resultat. I sin gennemgang af aktiviteterne fortalte formanden om klublotto, der kører med 250 
lodder, et lodseddelsalg på 900 lodder, hestepærebanko ved idrætsugen på 2 x 195 lodder med to 
slagtefærdige grise som præmie, sponsorcykelløb samt en nyt tiltag foreningen forventer et godt afkast af –  
nemlig forenings-el. Til forenings-el kan alle stadig tilmelde sig, uden det koster, den enkelte én eneste 
krone, men man støtter ungdommen i Voerså IF med 2 øre pr. kilowatt man forbruger. Tilmelding kan ske 
til Bjarne Kongsbak på 98 46 02 57. I øjeblikket forhandler foreningen med benzinselskabet OK om 
sponsoraftale på 6 øre pr. liter, som foreningens medlemmer tanker på kort. 
Kassereren Mads Bock oplæste regnskabet, og fortalte vennerne havde støttet ungdommen i år med kr. 
23.000 –, som hovedsageligt var gået til rejser i sommerferien for at deltage i udenlandske 
fodboldturneringer – herunder Ungarn. 
Alle valg var genvalg, og bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Poul Thomsen som 
formand, Bjarne Kongsbak som næstformand, Mads Bock som kasserer, sekretær Bent Nielsen og medlem 
Hanne Mellergaard Kristensen. 
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HYGGEKLUB OG RØDE KORS      Frivillige hjalp 

frivillige, da damer i den modne alder fra Røde Kors i Sæby 
onsdag  21. marts var på besøg i Hyggeklubben i Voerså 
IFs klubhus. Røde Kors damerne er frivillige fra Røde Kors 
butikken i Krystalgade 3 i Sæby, og sammen med frivillige, 
der driver Hyggeklubben i Voerså, havde de sammen 
arrangeret et modeshow for ældre damer, fra hele den 
gamle Albæk Kommune, der er tilknyttet Den Kommunale 
Hjemmepleje i Frederikshavn Kommune.   
Lillian Christensen og Erna Olesen gik catwalk i Voerså IFs 
klubhus, for de omkring 25 fremmødte damer. Dagens 
konferencier var Margit Pedersen. Fælles for de tre damer 
er, at de alle tager del i arbejdet i butikken i Sæby. 
Inden modeshowet gik i gang, fortalte Lillian Christensen, 
om hvordan Røde Kors i Sæby hjælper sårbare familier, 
om førstehjælp og om det sammenholdsarbejde, de 
omkring 140 frivillige i Sæby udfører. 
Erna Olesen, der gik model, fortæller, at 40 forskellige på 

skift passer butikken i Sæby, og 
tøjet, som blev fremvist, kunne 
købes for 35 kroner pr. del, og tre 
dele kostede kun 100 kroner. 
Undertøj og halsklæder kostede 
bare en tier, mens intet smykke 
kostede over 50 kroner. 

- Med hensyn til 
smykker blev der ikke solgt noget. 
Det er mere den yngre generation, 
der er interesseret i det. Men tøj 
blev der solgt en del af, og det var 
både genbrugstøj, og endda tøj der 
aldrig har været brugt, og som er 
indleveret med prisskiltet fra 
forretningerne på. I alt blev der 
solgt for 1.400 – kroner, og det er vi 

da bestemt tilfredse med, siger Erna Olesen. 
Otte frivillige damer, der alle selv har arbejdet 
indenfor Den Kommunale Hjemmepleje, men nu er 
gået på efterløn eller pension, er arrangører for de 
ældre i Hyggeklubben en gang om måneden. Dette 
arbejde er helt på frivillig basis, og finansieringen 
klares ved hjælp af sponsorer og frivillige bidrag uden 
belastning for Frederikshavn Kommune. De frivillige 
damer og en enkelt herre, der fungerer som chauffør, 
kommer fra Voerså, Præstbro, Hugdrup, Sæby og 
Understed. 
Øverst er det Erna Vejrum, der straks købte disse 3 
dele tøj for bare kr. 100 -, som Lillian Christensen 
havde på. 
Erna Olesen svinger med tøjet. Stående er det 
konferencier Margit Pedersen, Sæby og til sidst igen 
Erna Olesen på catwalk.  
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VOERSÅ BORGERFORENING     Voerså Borger-

forening afholdt generalforsamling i Voerså IFs klubhus 
onsdag 21. marts med 35 fremmødte medlemmer. 
I sin beretning betegnede formand Rigmor Sørensen året 
som et positivt år med mange arrangementer. Et stort 
minus var dog købmandens lukning 30. september, men 
hun håbede dog stadig på, der dukkede en ildsjæl op, 
som brændte for dette emne. 
Her må vi give formanden ret, for med et 
befolkningsgrundlag på 650 personer i byen + uden- 
omsområde, er der et levebrød for en købmand.   
I det forløbne år har der været afholdt vinsmagning, 
besøg af energirådgiver, cykelture, deltagelse i Skt. Hans, 
musikaftener på jollehavnen, koncert med Musikkorps 
Sæby, Børnefest- og Kræmmermarked med blandt andet 
Krible Krable, skattejagt, modelflyvning, børnedyrskue på 
jollehavnen og julearrangement med ridende optog.  
En splinterny multibane er under opbygning ved 
Stensnæsskolen, og nogle af borgerforeningens opgaver 
er at vedligeholde byens flagallé, naturlegepladsen på jollehavnen, fugletårnet, shelters, ophalingspladser 
til kanoer, torvet samt græsslåning af Højen og Anlægget. 

Borgerforeningen arbejder for at bevare vores skole, 
skolefritidsordning (SFO) og børnehave.  
Er det muligt at bruge hinanden i foreningerne imellem byerne og 
kommunens borgere? Kan landsbyer samarbejde? Er der fælles 
udfordringer? Kan man hjælpe hinanden? Hvad med kommunen? 
Ud fra disse spørgsmål har repræsentanter for borgerforeningen 
sammen med borgerforeningen i Jerup samt andre foreninger 
deltaget i et par møder.   
Voerså Borgerforenings vision er at arbejde for en fortsat positiv 

udvikling samt skabe livskvalitet og forståelse for byens og omegnens beboere. Herudover at medvirke til at 
fremme udviklingen i enhver henseende, således det bliver attraktivt at bo i byen og omegnen. Foreningen 
slår på områdets særpræg og bygger videre på det. Voerså er en by i udvikling, og der er stadig gang i 
byggeri og handel med huse. Skolen har fået en ny flot tilbygning, og vi har en masse natur, skov, åen, to 
havne samt krogrunden. 
Der kommer lys på Havstokkens 6 – 700 meter 
efter 28 års ventetid. Bumpene i byen bliver 
fjernet og erstattes med andre fartbegræn- 
sende foranstaltninger. SF´eren, Brian 
Pedersen, fra teknisk Forvaltning i 
Frederikshavn Kommune, har været på besøg 
i byen. Sammen med nogle af 
borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer 
skulle der i fællesskab findes ud af, hvad der 
videre skal ske. Her blev der også kigget på 
sunkne og ituslåede fortovsfliser, opretning af 
vejskilte samt renholdelse af skraldespandene 
m.m. Ifølge forsyningen forventes den 
offentlige gadebelysning renoveret i 2013 eller 2014. 

Selv om vi bor i et yderdistrikt, føler vi os bestemt ikke sat ud på et sidespor eller sat udenfor. Vi synes selv, 
vi får en god og positiv behandling af Frederikshavn Kommune, mente formanden. (Fortsættes side 15) 
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- En stor tak for den store opbakning i 2011, vi har fået fra mange frivillige, Nordjyske Bank, 
Dronninglund Sparekasse, Voerså Bladet og Infokanalen på byens tv. 

- Husk: Selv om der er økonomisk krise, har vi mange værdier, vi selv kan bygge på som venlighed, 
flid, godt humør eller giv et smil. Det får, det hele til at glide lidt lettere. 

- Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og deres ægtefæller, som ofte har givet en 
hånd med, afsluttede formanden sin beretning. 

Underudvalgene     Mogens Berg Jensen, der sidder i Distriktsudvalget, redegjorde for jollehavnens 

nye bro, skurvogn, legeplads, Voer å projektet og hjertestarter i Den Kommunale Hjemmeplejes biler. 
Jens Burskov, der sidder i Voerså Byudvikling, fortalte om de videre planer for multihuset på krogrunden, 
samt om den kommunale støtte på 1,1 million kroner, der i foråret tilflød foreningen. 
Rigmor Sørensen redegjorde for flagalléen, julebelysningen og den nye multibane, der er under opbygning 
ved Stensnæsskolen.  
 

Overskud på regnskabet     Kassereren, Birthe Johansen, oplæste regnskabet, der viste et overskud 

på kr. 13.679 -. I Dronninglund Sparekasse var der et indestående på kr. 97.522 – og i Nordjyske Bank  
kr. 6.765 -. 

 
Genvalg til alle     Alle valg til bestyrelsen var genvalg, så disse 7 personer tager en tørn mere. Rigmor 

Sørensen, Karsten Gade, Dorthe Nielsen, Ejvind Pedersen, Jens Burskov, Mogens Berg Jensen og Birthe 
Johansen. 
 

KRØNIKEN     Susanne Kongsbak, Svanevej 24, var 

tirsdag 27. marts en tur til tjek på Frederikshavn Sygehus. 
Fru Kongsbak fortæller selv på sit lune vendelbomål. 

- På gro´j å dær ær kræft i familien, så håller dåktår-
majern yv´e mæ wos, så a hår wa´rt en tur til tjek 
på syg´hust i da. A sku fa´est frå i gor ettermaje, å 
så ær a li´eg kommen hjam no hær te maje. A fæk 
en slan´g  jawwe åp i æj´tarmi, å så skubbe de nue 
mæ dæj fræm å tebaje. Pludselig så´e dåktormaj, 
at no ku haj en ko´em længere. Så så´e a te ham 
um å tjy´er teba´je ijan. Det ju´er haj så, å så da haj 
var faer, spur a ham ætter, um haj ha foj´en nue. 
Det så´e haj næj te, å det ku a gåt ha fortal ham, at 
haj ku hværken feéj røtter eller fisk. 

- A ha i bette mapak mæ hjam frå, for det er gåt nok 
læ´eng se´en i gor ettermaje å så te no uen å få nu 
å spies, så no hår a fåt en pariserbøf, så no ær a 
klår te å go u å partér 3 hi´el  gries. A ska ha Bjarne 

mæ, for haj ska en bå´er go hær hjaém å fis på hammelt.              SUSANNE KONGSBAK 
 

MATERIALIST      Line Gull Søndergaard afsluttede 30. juni sin læretid hos 

Matas i Sæby. Som en del af afslutningen på sin materialistuddannelse, afholdt 
hun fagprøve, hvor hun havde valgt at have fokus på hudplejeserien Beauté 
Pacifique. Sidst i februar stod hun hele ugen klar til at tage kunder med på en 
rundtur i Beauté Pacifiques vidunderlige univers. På rundturen var der gode råd og 
vejledning, om de rigtige hudplejeprodukter, til netop den enkelte. Samtidig blev 
der holdt kundeaften i marts, hvor der fortaltes om Beauté Pacifique. Ligeledes var 
der mulighed for at få scannet sin hud. Derudover kunne alle i hele ugen komme 
ind og deltage i en konkurrence om Beauté Pacifique produkter. 
(Privatfoto)           15 



MADKLUBBEN FESTEDE 

Lørdag 24. marts havde de 5 fritids- 
kokke virkelig strammet sig an i 
Voerså IFs klubhus, da der blev 
afholdt australsk aften for lige 
omkring 50 madglade personer, 
der gerne ville prøve noget frem- 
medartet mad. Det fik de bestemt 
også lov til, og menuen var. 
Forret: Grillede Aussie Hot Wings 
med flutes og coleslaw + et glas 
Rocky Ridge hvidvin. 
Hovedret: Barbecuestegt tykstegs- 
filet af kænguru med flutes, cole- 
slaw, flødekartofler og outback 
rootmash + et glas Jacobs Creek 
rødvin. 
Dessert: Pavlova med friske bær og fløde og til slut på bordene snack-popcorn. 
På billedet er det fra venstre Michael Schioldan, Michael Thomsen, Lauge Mikkelsen, chefkok Carsten Gade 
og Karsten Thomsen, der alle 5 høstede endnu en kokkehue til samlingen. De to andre personer er Conny 
Thomsen og Mogens Andersen fra Agersted, der i sin tid var formidler af Ghana-aftenen. 

Tekst til disse 3 fotos ser sådan ud. 
Michael Schioldan viste evner som knivfører og skar kængurustegen 
for. Lars Berg Jensen fortalte Karsten Thomsen og Carsten Gade, at 
næste gang skal det være en flyvende menu – måske flyvende egern. 
Til højre er det de to, der altid skal tage skraldet og opvasken, Helle Schioldan og Ann Thomsen, mens 
kokkene tager hele æren. 

Disse 4 billeder taler for sig selv. 
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GODT ÅR I LOKALHISTORIEN      Formand Elgård Jørgensen har trukket sig tilbage på grund af 

sygdom, og i hans sted var det næstformand i Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn, Doris Nielsen, 
der aflagde beretning. 
I sin beretning fortalte næstformanden på generalforsamlingen 27. marts de 23 fremmødte, at fire 
skoleklasser havde været på besøg og hørt Hans Jørgen Ottosens foredrag om, hvordan det var at gå i skole 
i halvtredserne. Efter foredraget fik børnene en rundvisning i byen og fortællinger om gamle huse og 
personer, der engang havde boet der.   

Thorkild Søndergård fra Sæby havde været på besøg og 
holdt foredrag om sine tre liv, og i februar blev det lille 
museum fyldt til sidste plads, da Kenneth Kristensen fra 
Bangsbo Fort fortalte og viste billeder fra fortet og Niels 
Juels kanoner. 
Hyggeklubbens ældre havde været på besøg og hørt 
foredrag om et langt liv på landet, toldvæsenet og otium 
samt strandinger på Stensnæs i 1800 tallet, der blev 
hjulpet af lokale fiskere. 
Kenneth Kristensen formåede igen i november at fylde 
museet til sidste plads, da han viste omkring 150 fotos 
taget af tyske soldater i og omkring Frederikshavn under 

2. verdenskrig 1940 – 45. 
Frivillige medlemmer af foreningen havde været i gang med at isolere museets varmerør. Hvert år kæmper 
museet med en varmeregning på omkring kr. 20.000 –, og set i det lys er isolering en god investering. Andre 
frivillige havde renoveret den gamle indgangsdør og fornyet vinduerne i museets baghus. 
Foreningen havde også deltaget i Foreningernes Dag med stor succes med mange besøg og masser af 
spørgsmål til museets udsendte. Denne dag blev afholdt en lørdag på Stensnæsskolen sammen med en hel 
del andre foreninger fra området. 
Foreningen havde fået sponseret internet fra Nord tv i Ålbæk og Dansk Kabel TV. Begge selskaber er i 
forvejen tv- og netudbydere i byen.  
Flere fra sommerhusområdet, samt gæster der havde boet på Hotel Garni, havde i årets løb besøgt museet 
og fået ekstra åbningstid. Det viste sig senere, at disse mennesker enten stammede fra området eller havde 
nære forbindelser hertil. 
Gennem sponsorbeløb fra Sæby Fiskeindustris Fond, Super Spar, Købmandsgården i Lyngså samt private 
sponsorer, var det lykkedes at få et ønske opfyldt – nemlig en projektor så museets medlemmer ikke hele 
tiden er afhængig af at skulle ud og låne ved diverse foredrag og billedfremvisning. 

Næstformanden sluttede sin 
beretning af med at betegne året som 
et godt år med mange aktiviteter. 
Kassereren Keatty Sørensen oplæste 
regnskabet, der trods en varme- el og 
vandregning på kr. 24.492 – kunne 
fremvise et overskud på kr. 2.261 -. 
Halvor Hansen og Jens Leo Knøsen 
modtog genvalg, og i stedet for Elgård 
Jørgensen valgtes Bodil Vejrum. 
Suppleanten Helen Langeland og 
revisor Tage Nielsen blev begge 
genvalgt. 
Foreningen har i alt 39 medlemmer. 
Bestyrelsen er her fotograferet efter 
valget. 
 

Fra Venstre Halvor Hansen, Keatty Sørensen, Doris Nielsen, Bodil Vejrum og Jens Leo Knøsen. 
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SEJLRENDE UDDYBET TIL 2½ METER     En stor gravemaskine fra FMT Hammersholt Erhvervspark 

i Hillerød var på arbejde ved indsejlingen til Voer å i marts. Gravemaskinen havde en rækkevidde på 28 
meter, og det var sejlrenden fra jollehavnen og til udløbet af åen, der blev uddybet, hvilket er en strækning 
på 700 meter. 

- Vi er nødt til at udgrave hvert 
andet år for at holde en dybde 
på to meter, fortæller 
formanden for Voerså 
Fiskerleje, Mogens Berg 
Jensen, og fortsætter. 

- Når vi går ned til 2½ meter, så 
passer det med, vi igen skal 
uddybe om to år. Hvert år 
sætter Voerså Fiskerleje et 
beløb på kr. 35.000 – af til 
uddybning af sejlrenden. 
Projektet løber op i en pris af 
kr. 100.000 –, og hvordan 
beløbet bliver fordelt mellem Frederikshavn Kommune og Voerså Fiskerleje, kan jeg ikke svare på 
endnu, men jeg kan fortælle, at lystsejlerne kan finde os i guiden Havnelodsen. 

Sidste gang uddybningen af 
sejlrenden fandt sted for to år 
siden, skabte det en del ravage 
og svineri af slam, med det 
resultat, at badestranden 
mistede sit Blå Flag. Dengang 
kørte gravemaskinen på den 
sydlige mole, og en hel del slam 
blev læsset af på selve 
badestranden.  Klog af skade er 
arbejdet denne gang foregået fra 
den nordlige mole, og slammet 
fra uddybningen ligger ovenpå 
stranden og er blevet jævnet og 
fordelt. 
Ifølge formanden skulle det 
denne gang ikke få betydning for 

udtagelse af vandprøver vedrørende Blå Flag. 
På billederne er det øverst Harald Elgård 
Christensen til venstre og Bjarne Kongsbak, 
der nøje fulgte, den store gravemaskine, og 
holdt øje med det hele gik rigtigt til.  
Det midterste billede viser havnens egen 
gamle lodsbåd ”Fie Kragh”, der bruges i 
forbindelse med forskellige opgaver på 
havnen, og som gøres klar til at komme i 
vandet efter at have ligget på land for 
vinteren.  
På det nederste billede er ”Fie Kragh” 
kommet i vandet, men hænger stadig i 
lastbilkranens stropper. Billedet er taget i flot 
modlys midt på dagen. (13. marts) 
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YA FEJRET PÅ BEHØRIG VIS     
40 år er lang tid, og det var netop det, der 
blev fejret i Voerså missionshus onsdag 
aften 28. marts. YA, der står for Yngste 
Afdeling, havde jubilæum, og 50 deltagere 
var mødt op for at være med til festen. 
Det var børnene, der blev fejret, men det 
siger sig selv, at ingen af dem kan have 
været med fra starten, men det har deres 
daglige leder, Ketty Kjær Pedersen, der var 
initiativtager til at starte børnegruppen i 
missionshuset – nærmere betegnet 
februar 1972. 
Vanen tro indledtes aftenen med YA sangen, og Ketty Kjær Pedersen bød velkommen til påskefest og 
jubilæum. 
YA børnene havde øvet længe på et påskespil med masser af tale og sang, som vistes på jubilæumsaftenen. 
Spillet handlede om begivenhederne for Jesus og hans disciple fra palmesøndag til påskedag. Børnene 
klarede rollerne flot og høstede da også stort bifald, fra de fremmødte forældre og andre deltagere. 
Aftenens gæst var Margit Nørgaard fra Birkelse, der holdt festtalen, og her knyttede taleren til børnenes 
optrin ved at fortælle om fiskeren Peter, der svigtede Jesus hele tre gange. 
 Både kagemand, slik, sodavand, kaffe og te blev nydt med velbehag, og mens det blev fortæret overrakte 
Hanne Kristensen og Søren Holm fra Albæk-Lyngså menighedsråd en stor pengegave. Søren Holm fortalte, 
at menighedsrådet ved kommune-sammenlægningen havde fået en fond at administrere, hvorfor de kunne 
give disse penge.  

- YA får gaven, fordi de laver meget af det arbejde, som også er kirkens opgave, sagde Søren Holm. 
I løbet af aftenen modtog YA flere gaver blandt andet fra Voerså Borgerforening. 
Karen Margrethe Gregersen holdt tale for YA-lederen og takkede hende for, at hun i sin tid tog initiativet til 
YA for 40 år siden. 
Katrine, der er barnebarn af Karen Margrethe Gregersen og nuværende YA-pige, overrakte lederen en stor 
buket blomster, som hun dog skulle dele med sin ægtemand Svend, som tak for hans støtte gennem alle 
årene. 
Ester Pedersen bragte en hilsen fra sognepræst Helge Morre Pedersen, som er hendes mand, men som ikke 
kunne være til stede på grund af andre arbejdsmæssige gøremål. Fru Pedersen takkede, for den trofaste 
indsats i YA, og understregede betydningen af at nogen holder ud. Ester Pedersen fortalte om en kendt 
rapper, der på TV fortalte om, at han troede på Gud. Hun håbede, at når YA-børnene blev kendte 
personligheder, også kunne fortælle om deres tro på Gud. 
Aftenens festtaler, Margit Nørgaard, viste sig at være en rigtig ”legeonkel”. Hun arrangerede konkurrencer 
for YA-erne, hvor de skulle puste papirsposer op og springe dem ved at slå mod en kammerats bagdel, til 
stor morskab for de voksne. Derefter skulle børnene bindes sammen ved at trække en snor under tøjet ned 
gennem det ene ærme og bukseben, og op gennem det andet bukseben og ærme – indtil alle på holdet 
hang sammen. 
Ketty Kjær Pedersen viste en flot kavalkade af billeder fra de 40 år, der var gået. Lige fra det første 
Luciaoptog, og det første billede fra YA-ernes basar i missionshuset til flere forskellige fotos fra lejrture, 
optrin til jule- og påskefester samt fanevagter i både Albæk og Lyngså kirker til konfirmationer og 
kirkejubilæer. 
I løbet af aftenen blev der sunget mange salmer og sange, og slutsangen var, ”Jeg er med jer alle dage”. 
Ketty Kjær Pedersen sluttede aftenen af ved at takke for en dejlig aften, takke for fremmødet og gaverne 
samtidig med hun understregede at ”ingen YA uden at forældrene sendte deres børn” – og takkede for det. 
Til slut rejste alle sig op og tog hinanden i hænderne og sang YAs farvelsang. 
På billedet ses YA-erne på scenen under påskespillet. Et sted hvor de føler sig hjemme. Stående til venstre 
er det YA-ernes daglige leder Ketty Kjær Pedersen. 
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STAVGANG I KILOMETERVIS  

Den stærke aftensol hang lavt, men 
en kold brise blæste ind over banen, 
da 23 stavgangsdamer fra Voerså og 
omegn havde sat hinanden stævne 
på Voerså Stadion mandag 2. april. 
Den kolde brise gjorde, at flere af 
damerne hurtigt fik røde kinder og 
en frisk farve i ansigtet. Flere havde 
dog sørget for at trække i ekstra tøj 
som handsker og huer. 

 
Instruktøren Kirsten Sørensen, Sæby, gjorde sit til at alle skulle få varmen under opvarmningen, og da alle 
var klar, gik det derudaf på stadion. 
Stavgangen i Voerså kører på 8. år, og uanset vind og vejr har damerne trofast mødt op hver tirsdag 
formiddag til en tur ud i naturen. Damerne klarer for det meste sig selv, men som tiden går, tillægger nogle 
sig vaner, der ikke skal være der. Derfor bliver der med mellemrum sendt bud efter en instruktør, så alle 
kan blive rettet ind på sporet igen. 

- Nu skal i bare gå derudad som i plejer og sætte et friskt tempo, så skal jeg nok følge med, og finde 
de dårlige vaner, så vi kan få dem rettet, sagde instruktøren til damerne. 

Dårlige vaner var der rigtig mange af. I de 1½ time instruktionen 
varede, havde Kirsten Sørensen mere end nok at se til. Der blev 
rettet lidt her og høvlet lidt i kanten et andet sted, men alle tog 
det med et smil og omtalte arrangementet som godt og 
belærende. 
Efter stavgangen var der efterfølgende evaluering i Voerså IFs 
klubhus, og her kunne damerne se sig selv på byens infokanal, 
samtidig med de nød et lille traktement fremstillet til lejligheden. 

På det nederste billede er det 80 årige Edel Jacobsen, der fører feltet an. 

 
BLUES I TELTET     Kropladsen lørdag 21. juli med de 

kendte H. P. Lange, Troels Jensen og Hugo Rasmussen. 
Der tændes op i grillen kl. 17.30. Medbring selv mad eller 
bestil en grillbakke med alskins gode sager. 
Drikkevarer sælges i teltet og består af sodavand, fadøl og 
vin. Der pointeres på det kraftigste, at drikkevarer ikke må 
medbringes på pladsen. 
Billesalgsstederne er MK Klip 98 46 09 66 og 
Købmandsgården i Lyngså 98 46 90 11. 
Entrebillet kr. 125 – og madbillet kr. 75 -, skal købes sammen.             HP LANGE MED BAND 
Arrangører er Voerså Byudvikling og Voerså Bluesklub.  ROCK´N BLUES ORKESTER  
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