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NYHEDSBREV NR. 19 - SEPTEMBER 2009 

Modeshow og Høstfest 

 

BUTIK TEA 

Rikke Kuntz Skovfo 
Aut. optiker 
 

Fredag d. 25. sept. kl. 18.30 

Moden kommer til Vokslev.  

Tea Langgaard fra  Butik Tea vil præsentere de sidste nye kol-
lektioner fra butikkens store udvalg. Det er spændende tøj, som bå-
der er til unge kvinder på 25 og smarte piger på 60.  

Vokslev Smede- & Maskinværksted benytter sig sam-
tidig af lejligheden til at præsentere det bedste og det flottest in-
denfor arbejds– og fritidstøj.  

Modellerne vil samtidig bære unikke smykker fra  Kunst Uden 

Rammer og modebriller fra  Kuntz Optik. Hårsætningen på 
modellerne er selvfølgelig lagt i hænder på den lokale frisørsalon 

Schmücker. 

Det hele vil blive præsenteret af 6 smukke piger og 6 modige dren-
ge på catwalk’en i forsamlingshuset. 

Alle deltagere får udleveret en lodseddel ved indgangen. På lodsed-

len udtrækkes 10-12 flotte gevinster, som er sponseret af 
ovenstående butikker.   

Indeholdt i billetprisen på kr. 90,00 er endvidere fællesspisning og 
efterfølgende kaffe- og kagebord. Så kan det vist ikke gøres billige-
re? Menuen kommer til at bestå af en spændende gryderet med ris 
og brød. Og der kan købes vin, øl og sodavand til særdeles over-
kommelige priser.  

Efter kaffen kan man få sig en svingom på dansegulvet, ligesom der 
vil være forskellige spil til udlån.  

Billetter kan købes hos Butik Tea, Salon Schmücker eller Vokslev 
Smede- & Maskinværksted senest d. 18. september.  

i Vokslev Forsamlingshus 

 



SIDE 2 

Nyt initiativ fra Forsamlingshuset 

I foråret fik Forsamlingshuset en ny bestyrelsesformand, Lone Lohse Skov, og et nyt besty-
relsesmedlem, Tina Olesen, og det er så vidt vides primært disse to, der har være hoved-
kvinderne bag det flotte arrangement med modeshow og høstfest, som er beskrevet på forsi-
den.  

Det er et rigtigt flot initiativ, som uden tvivl har kostet en masse af bestyrelsens fritidstimer. 
Det er i respekt for denne arbejdsindsats, at Nyhedsbladet denne gang - helt undtagelses-
vis - udkommer med ”tøsefarver” over hele forsiden.  

Det er initiativer af denne slags, sammen med bl.a. nedenstående friluftsgudstjeneste og 
mange flere, at Vokslev ved forskellige landdistriktsarrangementer, er blev fremhævet som 
et sted med et godt sammenhold og et unikt foreningsliv. Når dette sker, så kan man ikke 
undgå at blive varm om hjertet og stolt over at bo i Vokslev.   

Vi håber, at så mange som mulig vil støtte op omkring arrangementet d. 25. september.    

Vellykket friluftsgudstjeneste 2009 

Endnu en gang formåede Menighedsrå-
dets friluftsgudstjeneste at tiltrække om-
kring 125 mennesker.  

Friluftsgudstjenesten var pr. tradition og-
så krydret med forskellige indslag fra de 
lokale foreninger.  

Kirkeorglet var til lejligheden skiftet ud 
med Nibeblæserne, som også fik vist at 
de kunne blæse til andet end salmer.  

8 flotte piger fra Vokslev Idrætsforenings 
gymnastikhold viste rytme, lethed og 
smidighed i et par opvisningsnumre.  

Gudstjenesten blev sluttet af med at de 
store elever fra Vokslev Friskole servere-
de grillpølser, kold kartoffelsalat, øl eller  

sodavand. Havde man 
lyst lagde man en 20’er, 
som gik til elevernes 
kommende udenlandstur 

Efter man havde spist 
var der rundvisning i om-
rådet med turistguide 
Villy Kær. Turen startede 
med åbent hus i Huul 
Mølle, hvor møllelauget 
fortalte om det forestå-
ende restaureringsarbej-
de. Dernæst gik turen 
ind gennem Kalkgraven, 
til den geologiske ud-
gravning og videre op 
omkring Storkebakken.  



SIDE 3 

Kr. 700.000 til Kultur– og Naturstien              

Lige efter sommerferien kom endelig svar på den ansøgning, som projektgruppen bag Kul-
tur– og Naturstien, havde satset allermest på. Ansøgningen til Lokale Grønne Partnerskaber.  

Det er en rimelig kompliceret ansøgningsprocedure, da ansøgningen først skal behandles af 
Det Grønne Råd i Aalborg Kommune. Det Grønne Råd, som består af repræsentanter fra for-
skellige interesseorganisationer og kommunale forvaltninger, indstiller ansøgningen til støtte 
hos Lokale Grønne Partnerskaber, som er en aftale indgået mellem Kommunernes Landsfor-
ening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Miljøministeriet om støtte til lokale 
projekter med naturbeskyttelse og friluftstilbud. Miljøministeriet stiller årligt 10-15 mill. kr. til 
rådighed til dette formål, men ordningen ophører i år.  

Indstillingen fra Det Grønne Råd skal så færdigbehandles af Skov– og Naturstyrelsen i Kø-
benhavn, som er den myndighed som administrerer puljen for Miljøministeriet.  

Vi vidste godt inden vi søgte, at der ikke havde været så mange projekter der havde fået 
støtte i år, hvorfor der var mange penge tilbage i puljen. Vi satsede derfor og ansøgte om ik-
ke mindre end kr. 700.000. 

Og det lykkedes. Da vi kom tilbage fra sommerferie lå der en dejlig besked om, at projektet 
havde opnået støtte svarende til det ansøgte beløb. Støtten er dog betinget af, at projektet 
afsluttes indenfor et år fra godkendelsesdato d. 14. juli 2009, men mindre andet aftales med 
Skov– og Naturstyrelsen. Dette betyder, at vi meget gerne skal i gang med udførelsen allere-
de i foråret 2010.  

Der er nu opnået støtte på i alt kr. 1.490.000. Det samlede budget er, efter at kommunen 
har løftet momsen af projektet, på kr. 1.780.000.  

Det 9. september 2009 bliver vores ansøgning om kr. 300.000 behandlet i Friluftsrådet.  

Der er dog stadigvæk forskellige små forhindringer tilbage. F.eks. så kan Skov– og Natursty-
relsen, Himmerland’s støtte på kr. 140.000 tilbagekaldes, fordi projektet også modtager støt-
te fra Skov– og Naturstyrelsen, København. Støtten på kr. 150.000 fra FiskeriLAG MidtNord 
mangler, at blive legalitetskontrolleret af FødevareErhverv. Og vi ved endnu ikke, hvordan de 
enkelte bidragsydere stiller sig til, at kommunen har løftet momsen på kr. 445.000 af projek-
tet, ligesom nogle af bidragsyderne har øremærket støtten til de samme delprojekter.  

Men under alle omstændigheder er vi meget, meget tæt på målet nu.  

Kr. 1.000.000 til Faunapassagen  
ved Huul Mølle  

Næsten på samme tid kunne Aalborg Kommunes Vandmiljøafdeling meddele, at de havde op-
nået 50 % medfinansiering af faunapassagen fra FødevareErhverv, som administrerer Fiske-
plejemidlerne. Dette betyder ca. kr. 800.000 i støttebeløb.  

Med dette tilsagn i betragtning, med en næsten fuldt finansieret Kultur– og Natursti, og med 
Skov– og Naturstyrelsens krav om en projektafslutning inden 14. juli 2010, vedtog forvalt-
ningen at afsætte kr. 200.000 af årets driftsmidler til forundersøgelser og detailprojektering, 
således faunapassagen ligger færdigprojekteret omkring udgangen af 2009.  

Vandmiljøafdelingen håber at finde de sidste kr. 600.000 andre steder i forvaltningens bud-
getter for 2009 eller 2010, således etableringen kan påbegyndes i foråret 2010. 

Faunapassagen og Kultur– og Naturstien skal begge være 100 % finansieret inden anlægsar-
bejderne må påbegyndes, da oprensningen af mølledammen og etableringen af faunapassa-
gen nødvendigvis skal udføres på samme tid.  

Men det er altså lykkedes at skaffe ca. 2½ million i støtte på kun 3/4 år til de 2 projekter. Vi 
sendte den første ansøgning af sted omkring 1. dec. 2008.  



På grund af diverse omstændigheder - primært sommerferien - lykkedes det desværre ikke 
at få juni-nummeret sendt på gaden til tiden.  

Da arbejdet med udgivelsen af Nyhedsbladet jo kun varetages af frivillige ildsjæle, som også 
har mange andre gøremål, så vil sådan noget forekomme en gang imellem. Vi beklager me-
get, men håber man vil bære over med os.   

SIDE 4 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

 

Vokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev Sparekasse    
Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev ---- 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe    

Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20    
www.vokslevsparekasse.dk 
Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500 

Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700 

Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61    
Telefon :Telefon :Telefon :Telefon :    
Telefax : Telefax : Telefax : Telefax :     
Internet:Internet:Internet:Internet:    
EEEE----mail:mail:mail:mail:    

9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe    
98 35 17 2998 35 17 2998 35 17 2998 35 17 29    
98 35 17 2598 35 17 2598 35 17 2598 35 17 25    

www.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dk    
info@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dk    

Automester Sørensen 
v/ Torben Sørensen 
Jacob Petersens Vej 5 
9240 Nibe 
Tlf.: 98 35 00 99   Mobil: 20 91 12 02  

                              Aut. VVS installatør 

v/ Brian Skov Jensenv/ Brian Skov Jensen  

Skalhuse 31B, 9240 NibeSkalhuse 31B, 9240 Nibe  
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10 

www.bsvvs.dk  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03    
presning af rundballer 
minibig & bigballer 

wrapballer samt skårlægning 

Forsinkelse af juni-nummeret 

Kvalitetshåndværk udføres 


