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NR. 9 - 1. DECEMBER 2006

NYHEDSBREV

Nreste gang 1. marts 2007

Nyhedsbrevetudkommer 4 gange om bet.

I

Nye Informatlonstavlerl
Borgerforeningen har vedtaget at fa lavet 2 informationstavler. Den ene tavle kommer til at eta foran Forsamlings"
huset ud for Odgaards kunst80jle. Den anden tavle kommer
tit at sta pA Friskolens grund, hvor placeringen endnu ikke
er fast1agt prrecist.
NedenstAende er en arbejdsskitse af tavlerne, eom er god"
kendt af de forskellige foreninger, men under fremstillingsprocessen kan der selvfelgelig sagtens ake rendrlnger.
Jern Kurdahl har tilbudt, at sta for fremstillingsprocessen,
og der er ikke aftalt noget deadline, sA tavlerne kommer op
at sta, nu de er fserdige.
Informationstavlerne vii etA tit rAdighed for alle borgere og
foreninger i Vokslev, som mener at de har noget at fortrene,
srelge ener offentligg0re. Vi hAber, at de vii blive flittigt
brugt.
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NYE INFORMATIONSTAVLER
Side 2:

Side4:
ANNONCER
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Side 1:

FORSINKETBALHYTTE
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I dette nummer:

JULEMARKED,HUUL
M0LLE OG H0STFEST
Side 3:

~~
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Vi snsker alle en
rigtig gIcedeIigjul
08 et godt nytAr,
og takker alle
spon80rer, og dem
sorn i lebet af Aret
har ydet en frivillig indsats i og for
Borgerforeningen.

Nyhedsbrevet modtager
meget gerne IndJeg &a
Indbyggere, forenfnger og
virksomheder i Vokslev.
IndJeg kan sendes tIl:
leobelmer@mail.dk
Tlf. 98 35 30 12
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SIDE 2

JULEMARKED pA VOKSLEV FRISKOLE
L0RDAG D. 2. DECEMBER2006 KL. 13.00

, "'".

Det tradltlonelle og store tillebsstykke - Frlskolens julemarked - leber af staben
den f0rste 10rdag I december mAned. Arrangeren er St0tteforenlngen for Vokslev
Frlskole.
Som seedvanllg vIIder blive "run" pAIIge nArjulemarkedet Abner, da alle selvf01gelig helst vII have de flotteste juledekoratloner og de pameste adventskranse.
De kreatlve venter dog tU den f0rste treengsel er overstAet, og far de dygtlge
medhjeelpere I boden tU at lave dekoratlonerne og adventskransene efter eget
valg, sAde far deres eget heIt personlige prceg.
Udenfor vII der bl/ve solgt gran-dekoratloner og juletreeer j neesten alle sterreJser tU absolut favorable prlser. Her kan man saledes bade spare penge, og yde
0konomlsk st0tte tU Friskolen pa en gang. Det ma da vcerearets tllbud.
Indenfor vII der IIge sa tradltlonelt kunne k0bes kaffe, glegg og eeblesklver, som
kan nydes sammen med andre nuveerende eller tldllgere foreeldre, naboer eller
bekendte. l0rdag d. 2. de~ember er jo dagen, hvor man endeUg tlllader julestemnlngen at seenke slg j hjerte og slnd.
For dem som elsker speendlng, vII der ogsl I ar bllve klneslsk auktlon om flotte
juledekoratloner. Auktlonarlus bestemmer suvercent hvllket bud der tU sldst udIf2Isergevlnsten.
.
NYHED:I ar kan der kebes frlskfangede, r0gede erreder, sa skulle man komme
tll at bllve IIdt for leenge, kan aftensmaden nemt overstls med en erred eller to.
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Huul M011e har det ikke sa godt. Taget flk en stor skadeunder stormen
sidstear, og en del afbindingsvrerketer begyndt at smuldre. Etageadskillelsen er heller ikke helt stabilt, saman kanikke frerdesp~hele 1. salen.
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Borgerforeningen bar S0gt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje2007 om et tilskudpa kr, 260.000 til forunders0gelse,udarbejdelse af arbejdsbeskrivelseog skitsepr~jekt,som vi regner Med skallaves af
I1
et arkitektfirma,sombar forstandpa gamlebindingsvrerkshuse.
Pengene er S0gtunder arbejdstitlen"Landsbyforeningerne
i Vokslev
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Pa baggrund at ovenstaende projekt forestiller vi os efterf01gende, at s0ge
11
om midler til selve renoveringen hos private fonde mm.
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vii redde Huul Melle". Vihaber meget, at vi Br det ooskedetilskud.
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Hestfest 2006 og 2007
Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet skulle vi den sidste 10rdag i september
havehaftMstfest i Vokslevfor f0rste gangi mangear ," Desvrerre matte arrangementet
aflyses, pga. af for fa tilmeldinger. Vi beklager at have skuffet dem, som havde tilmeldt
sig, men Forsamlingshusets 0konomi er ikke til at gennemfme et arrangement, som vi

SIDE 3
pa forhand ved, vii give underskud.
Forsamlingshusets bestyrelse bar dr0ftet arsagen til den manglende opbakning, og vi
haber at det skyldes at h0stfesten faldt sammen med Nibefestivallens medhj~lperfest.
Om dette er den rigtige forklaring, eller om der ganske enkelt ikke er den forn0dne
interesse til en lwstfest, vii vi gerne efterpr0ve. Vi bar derfor allerede nu fastlagt en
dato for lwstfest 2007, som ikke kolliderer med medhj~lperfesten. Vi haber derfor
meget, at der en lokal vilje til at genopfriske en gammel, social tradition, hvor voksne
og b0rn pa tv~rs af generationer lean m0des og have en hyggelig aften sammen.
Sret derfor allerede nu et vigtigt kryds i lcalenderen d. 22. september 2007
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Opf0relse af bilhytte bUyerforsinket
Som man kunne lceseI det konkurrerende blad NibeAvis,har balhytten vceret
sendt I nabohl2Jrlng,hvilket Borgerforenlngen ikke havde forudset. At dette blev
nl2Jdvendlgt
skyldes, at arealet pa VokslevFrlskoleIIgger Ilandzonen, hvorfor
man bade skal have byggetllladelse og zonetlfladelse.
Nabohl2Jringen
tager alene 4 uger, og
selv om NibeKommunehar behandlet
sagen meget hurtigt, tager behandIIngstldenalllgevelover 2 maneder.
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Kommunenhar heldlgvlsIkke modtaget Indsigelser, hvorfor vi forventer
at modtage en byggetllladelse Inden
for meget kort tld.
,"""~~dj;~i"

FrlskolenI2JnskerIkke at opferelsen
sker nu, hvorfor

foraret.

I

det fl2Jrst vii bJive tU
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ARRANGEMENTSLISTE
Vokslev Friskole afbolder 1bent bus og indskrivning
i forbindelsemed det irlige julemarked d. 2. december 2006 afholdes der ibent hus og
indskrivningaf elever til de kommende skolear. Skolenhaber at alle fortccller vidt og
bredt om vores dejligeskole, og opfordrer venner og bekendte med b0rn til at kikke
forbi og f1en uforpligtende snak. PI dagen vii bide lrerere, bestyrelsesmedlemmer og
skolelederenv~e til stede til at viserundt og svare pa sp0rgsmll.

Vokslev Forsamlingshus afholder juletrresfest for bade sma og store
fredag den 29. december 2006 kl. 19.00
Vi skallege og danse omkring juletrreet
Julemanden kommer Med godteposer
Kaffeog kage til de voksne
Entre kr. 30

BLADET

ER SPONSERET

AF:

Har du: villa, landsted eller landbrug
Mllke:

MAske:

. er der begyndende

vrt1Nlmoo kloakkeme

. tJCenger Indkl1Jrslentll omlcegnlng
>
"-",

.

er der fugt I kcelderen

.

er der brug for drcenlng

. har du fceldet traeer og I'RICIdemeskal fjemes .

vii du geme have egen 5IIJ

.

skal der oprenses gl1/lfter

.

skal der strllbessokkel og bund tll en udestue,
carport eller garage

ENTREPREN0R J0RGEN HANSEN
98351807,

- EN

GOD MAKKER

AUT. KLOAKMI!STERWWW.JORGENHANSI!N.DK

,*.

Aut. VVS Installater
Henrlk Svennlnga8n

. 9240

HobroveJ 61

DET ER GANSKE

Nlbe

. Telefon

98 35 17 29

V/ST...

------------------------------

Skal der veers fest her el/er der
der penge tll...

- skaf

Lad din opsparlng

-

yngle boors

i fred og ro, I Vokslev.
VOKSLEV
SPAREKASSE
HobroveJ 63, kontor i forsamllngshuset
..

Abnlngstld hver mendag 13
Fl2frste mandag

I mAneden

- 15-

13

17

Tlf.: 98 35 03 20

Nibe T0mrer- og Snedkerforretning

T0MRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2

