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Som allerede annonceret i sidste nummer er det lykkedes at fa
Vendsyssel T eaters lokalturne til vores liUe by. Hvilket vi
faktisk er noget stolte af, men det har kun vc:eret muligt fordi
to lokale sponsorer er gaet ind og har st0ttet forestillingen
0konomisk. Ellers havde Borgerforeningen ikke turdet binde
an med en sa stor opgave. Vi skylder derfor

Vokslev Sparekasse
Vokslev Smede- & Maskinv~rksted

I dette nummer:

A/S

en meget star tak.
En lige sa stor tak skal lyde til Vokslev

Friskole

Vokslev Borgerforening
glceder sig
til at se a lie
til en vanvittig sjov og
hyggelig
teateraften.

fordi

vi har faet lov til at lane Multihallen. Uden denne flotte gestus
var det heller ikke muligt at gennemf0re et s1dan arrangement.

Sidc 1 og 2:
VENDSYSSELTEATER
SVEND, KNUD OG
VALDEMAR.
Side 2:
ITALlENSK VINAFrEN
Sidc 3:
ARRANGEMENTSLlSTE
Side 4-:
ANNONCER

REDAKT0RENSHJ0RNE:
Nyhedsbrevct modtagcr
meget gcrnc indlreg fra
indbyggerc, forcningcr og
virlesomhedcr i Vokslcv.
Indlreg leansendcs til:
Icohelmer@mail.dk
Tlf. 983530 12

L0rdag

d. t t. marts

2006 kl. t 9.3Q

Billetbestilling:98 35 30 12 eller pa www.Vokslevnet.dk

Dcadlinc til ncrste nummer er d. 10. maj 2006

SIDE

2

Vendsyssel Teater skriver:
Vendsyssel Teater er stolte over at kunne prresentere dette epokegerende stykke Danmarkshistorie.
Vi viI gere vores yderste, og det er slet ikke sa lidt,
for at yde dette drabeJige mestervrerk fuld ret pa

scenen.

.

Alle midler vii blive taget i bmg, og publikum vii
henfert kunne feJge dramaets skiftende changementer, der veksler mellem hede, om end yderst
semmelige, krerlighedsscener, kampscener med
indlagte sange og udstyrstableauer med pomp og
pragt.
"Svend, Knud og Valdemar" havde sin legendariske uropf0relse pAN0rrebros Teater i 1887, hvor
publikum stremmede tit de nreste sresoner. Man
havde aldrig set noget lignende!
Senere opferte Riddersalen en lige sa beremmet og
tilbedt opferelse, der ogsAfandt vej til TV.

*******

Nu slip pes dette latterorgie af et kuldsh\et drama los i Vokslev.
Efter 34 udsolgte huse arrangerer Vendsyssel Teater
allerede nu 4 ekstraforestillinger i august maned.
Medvirkende:
Hanne Laursen, Susanne Heinrich, j0rgen Bing, Kresten Andersen,
Henrik Baloo Andersen, Peter Schreder og Hans Holmegaard

Teaterdirektor

ltaliensk

Peter Schroder Instruktor,

vinaften

musikant og sufl1er

blev en stor succes

4-0 feststemte mennesker m0dte op for at spise og drikke sig igennem Italien. Vinen
blev serveret og beskreven kvaliflceret af Evan Bisgaard fra Bisgaard Vine i St0vring.
Allerede inden vinsmagningen startede var der godt gang i samtalerne. 12 vine blev
pr0vesmagt, men mange glemte at spytte ud, sa undervejs blev samtaleniveauet en
smule hejt. 60 flasker vin i alt blev der serveret. Den dyreste vin kostede kr. 300,00
pr. flaske.
Irma som havde lagt et stort stykke arbejde i meget sprendende mad Hk meget ros.
Efter vinsmagningen blev der spillet og raflet tillangt ud pa den lyse morgenstund.
Det var en dejlig aften - og nat.

VokslenoyItje..eside

www.VoblefNET.dk

SIDE 3

ARRANGEMENTSLISTE

(se oe:sadae:spressent for de sidste nye)

FORSAMLlNGSHUSET:

Generalforsamling afholdes torsdag den 30. marts kl. 19.30.
Huset serverer en kop kaffe mm.
UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET:TLF. 98 35 1168
MENIGHEDSRADET:

9. marts kl. 10.00:
16. marts kl. 10.00:
16. marts kl. 19.00:
23. marts kl. 10.00:
30. marts kl. 10.00:
4. april kl. 19.30:

6. april kl. 10.00:
20. april kl. 10.00:
27. april kl. 10.00:

Torsdagsklub, Dommerg~rden den IISk~ve eksistenser
og finurlige vlnkler" v/leder af Skurbyen Finn Christiansen, Aalborg.
Syng sammen, Dommerg~rden
F~lIesm0de, Nibe og Vokslev menlghedsrSd,
DommergSrden.
Torsdagsklub, DommergSrden: "Angst og Mod" af Ja
kob Knudsen v/sogneprcest Ellen Margrethe Balle
Christensen, Buderup-Gravlev.
Syng sammen, Dommerg~rden
Sogneaften i Dommerg~rden, professor dr.theol.
Kirsten Nielsen: "Hvad skal vi med Det Gamle Testa
mente i gudstjenesten?"
Torsdagsklub, Dommerg~rden: "Humor og muntre
hcendelser i et langt lcegeliv" v/Die Helmig.
Torsdagsklub, Dommerg~rden Sang - musik og op
lcesning v/ Beate og J0rgen Hagsholm.
Syng sammen, Dommerg~rden

V OKSLEVFRISKOLE:

Generalforsamllng mandag d. 20. marts 2008 kl. 19.00
Husk ogs6 arbeJdslentag d. 22. aprll 2008
ST01TEFORENINGEN:
Generalforsamllng mandag d. 3. aprll 2006 kl. 19.30
VOKSLEV

BORGERFORENING:

Der afholdes ekstraordinrer generalforsamling i Forsamlingshuset

Tirsdag d. 9. maj 2006 Id. 19.30
Dagsorden:

Mstemning om vedtregtsrendringer fremlagt af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen afholdes aIm. bestyrelsesm0de, som er £ben for alle.
Dagsorden:
Se senere pa hjemmesiden www.VokslevNET.dk

BLADET ER SPONSERET AF:

Har du: villa,lahdStedellerlandbrug

..
MAske:

."

MAske:

. er der begyndende v!"0vlmoo Idoakkeme
. trcenger Indk0rslen tUomlcegnlng

.
.

er der fugt i kcelderen

.

.

viidu geme have egen

.

skal der oprenses gn1Jfter

har du fceldettrceer og r0ddeme skal fjemes

. skal der st0bes sokkelog bund til en udestue,
carport eller garage

er der brug for drcening
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Nibe T0mrer- og Snedkerforretning

T0MRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68
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