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NYHEDSBREV NR. 8

Nyhedsbrevet

- 1. SEPTEMBER 2006

udkommer 4 gange om aret.

Endelig

hostfest

Nreste gang 1. dec. 2006

igen

Billetter tU h8stfesten kan reserveres
hos Forsamlingshusets udlejer Aase
S8ndergaard po, tlf.
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301143 57.
ellerpa mail
forsamlingshus@
VokslevNet.dk
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Marken er majet, og heet er hestet .......
. . . . ...sluttes altid hesten med et gilde og en dans.
Som bekendt er det en gammel tradition, at fejre en
vel overstaet hest med et gilde og en dans. Pa mange
opfordringer vii Forsamlingshuset derfor gerne genoptage denne tradition. Ogsa ikke-Iandmamd er velkommen, da det sagtens kan lade sig gere at fejre en hard
grresplreneslaning eller anden tilsvarende begivenhed.
Der er lagt op tiI den hel store fest, hvor der for kun
kr. 120 pr. deltager, serveres grillstegt pattegris med
hjemmelavet kartoffelsalat og fri salatbar.

I dette nummer:
Side1:
H0STFEST IGEN
Side 2:
FRILUFTSGUDSTJENESTEOG BALHYTTE
Side 3:
FRISKOLENS15 ARS
F0DSELSDAGog ARRANGEMENTSLlSTE
Side4-:
ANNONCER

REDAKT0RENSf-ij0RNE:

Efter spisningen spiller Bjame Hansen op tillevende
dans, og der serveres kaffe med smakager.

Nyhedsbrevet modtager
meget gerne indlreg iTa
indbyggere, foreninger og

Til beskedne priser kan der kebes el, sodavand, vin og
snaps.

virksomheder

Lerdag d. 30. september kl. 18.30
Bestyrelsen opfodrer aIle tU at invitere deres nabo
med. Sa kan man jo se om man kan na at invitere naboen, inden man selv bliver inviteret.

i Vokslev

Indlreg leansendes til:
leohelmer@mail.dk
Tlf. 98 35 30 12
Deadline ttl nreste nummer er 15. novo 2006
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Friluftsgudstjeneste
D. 23. august blev der for
<w., fl2Jrstegang afholdt frilufts, gudstjeneste i Vokslev.
Arrangementet blev en
stor succes med ca. 125
deltagere.
Nibe Blreseme var ml2Jdt
talstrerkt op og beviste at
repertoiret ogsa indeholdt
salmer. Nibe Kammerkor sl2Jrgedefor nresten
himmelske toner, selv om
akustikken i Kridtgraven var forsvundet ud i den milde sensommerluft. Elever fra
Vokslev Friskole hiiVdeindl2Jveten lille sang tillejligheden, ligesom Friskolen havde s0rget for udsmykningen af friluftsalteret. Begge dele var meget flot.
Selv om dagen bl2Jdpa mange skyer besindede vejrgudeme sig heldigvis, saIedes
hele gudstjenesten og den efterf01gende spisning med medbragt mad kunne afvikles i t0rvejr.
Det var en dejlig ulwjtidelig og hyggelig gudstjeneste, som der er al mulig grund
til at gl2Jretil en arlig tilbagevendende begivenhed.

Balhytte i Vokslev
Som omtalt i sidste nummer afNyhedsbrevet ftk Vokslev Borgerforening kr.
25.000 i st0tte afLINK til indk0b afmaterialertil en bAlhytte.
Oprindeligt var det tanken, at alle materialer skulle kebes hos en temrerhandel,
og at hytten derefter skulle stilles op pa Friskolens arbejdsl0rdag. Pa grund af
forskellige regler for offentlige bAlhytterstod det hurtigt klart, at det var bedst at
k0be et selv-bygge-sret, som var godkendt pa forhAnd.
Rita Hyldahl fra Fritteren, Vokslev Friskole patog sig, at undersege hvor vi kunne fa mest for de tildelte midler. Resultatet af disse anstrengelser var, at man for
kr. 40.000 kunne k0be en balhytte hos Indu Leg AlS i Strandby leveret og opstillet. Indu Leg ville ikke srelge SOIDselv-bygge-sret, og det var ikke mulig at k0be

et selv-bygge-sretandrestederfor kr. 25.000.

.

Heldigvis tilbed hhv. Friskolen, Fritteren og St0tteforeningen for Friskolen hurtigt, at st0tte projektet med hver kr. 5.000, saIedes at det hele kunne na samrnen.
Hytten placeres pa hjemet ned til Idrretsforeningens klubhus, pa det areal som pa
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SIDE3
nuvrerende tidspunkt
er helt overgroet med
ukrudt. Omradet
viI blive planeret
og tilsaet med grres.
Idrretsforeningen vii
etablere p-pladser ved
siden af bAlhytten.
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Fa de efterf01gende
arbejdsl/3rdage er det
.

meningen, at der skal
etableres brenke og
sider pa hytten.

VOKSLEVFRISKOLE fejrede 1Sars
fedselsdag d. 1. september
Her overrrekker St0tteforeningens formand
Dorthe Hyldahl en check pa kr. 20.000 tU
skolens leder Jens Foltved.
Pengene er bl.a. tUtrenkt nogle nye klassetavler
og keramiske kakler, som skal anvendes tU
mosaikudsmykning pa multihallens gavle. Et
arbejde som eleverne selv skal udf0re, og som
bUyer sprendende at se resultatet af.

I ARRANGEMENTSLISTE

Vokslev Borgerforening
holder bestyrelsesm0ded. 12. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Allebestyrelsesm0derer abne og alle er meget velkomne.
MENIGHEDSRADET:

D. 13. november kl. 19.30 - Folketingets formand Christian Mejdahl:
IIForholdetmellem stat og kirke", LundbrekLandbrugsskole

BLADET ER SPONSERET AF:

Har du: villa, landsted eller landbrug
Miske:

.

IMiske:

er der begyndende vr9Jvlmoo kloakkerne

. trnger

Indk9JrslentUomlgnlng

...

.

er der fugt I kcelderen

.

er der brug for dnlng

. har du fldet trr og r9Jddemeskal fjernes .
. skal der st9Jbessokkel og bund tll en udestue, .

vUdu gerne have egen 5fIJ
skal der oprenses grfIJfter

carport eller garage

ENTREPRENeR

98351807,

JeRGEN

HANSEN

- EN

GOD MAKKER

AUT. KLOAKMESTER WWW.JORGENHANSEN.DK

Aut. VVS Installater
Henrlk Svennlngeen
Hobrovel

81

DET ER GANSKE

. 9240

Nlbe

. Telefon

98 36 17 29

V/ST...

--------------------------------------Skal der veere fest her el/er der
der penge tl/...
Lad din opsparlng yngle bed re
I fred og ra, I Vokslev.

- skal

-

....

VOKSLEV
SPAREKASSE
Hobrovej
63. kontor i forsamllngshuset
Abnlngstld hver mandag 13 15
FC2Irsta mandag

I ml:tnedan

- - 17

13

Nibe T0mrer- og Snedkerforretning

T0MRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68

- SKALHUSE 2

