VokslevBladet
Udgives af Vokslev Samråd -

WWW.

VokslevNet.dk

UDGAVE NR. 27 - SEPTEMBER 201 1
VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Indvielse af Kultur– og Naturstien
Lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 13.00
Selvom den sidste del af Kultur– og Naturstien stadigvæk ikke er færdig endnu, så har vi besluttet at lave indvielsen nu. Der mangler stadigvæk trampestien mellem Huul Mølle og Vokslev By, den geologiske udgravning, samt naturgenopretningen på skråningen. Disse delprojekter er ved at blive myndighedsbehandlet af kommunen på nuværende tidspunkt, men faunapassagen og hele området ved mølledammen har jo været færdig et stykke tid nu.
Projektet er jo udført i et samarbejde mellem Landdistriktsafdelingen fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Vandmiljøafdelingen, Park og Naturafdelingen, begge Teknik– og Miljøforvaltningen, Naturstyrelsen, de private lodsejere og Vokslev Samråd.
Derfor er det både passende og glædeligt at Naturstyrelsen, sammen med rådmand for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Thomas Kastrup-Larsen (S) og rådmand for Teknik– og
Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard (V) vil stå for den officielle indvielse.

Efter den officielle indvielse er Vokslev Samråd vært ved et mindre traktement bestående af
lidt koldrøget laks, røget hjortekød, salat, flutes, øl og vand.
Maden leveres af Kildens Rygeri, Nibe, som benytter indvielsen til at introducere et nyt produkt - røget hjortekød, som supplement til forretningens store udvalg i røget fisk.

Se endvidere det spændende program på næste side.

S IDE 2
Under indvielsen afholdes endvidere følgende arrangementer:
•

Fortælling om Binderup Å, faunapassagen og livet i åen
Biologerne Thorsten Møller Olsen og Hans Heidemann Lassen fra Aalborg Vand, Miljøministeriet, Naturstyrelsen Aalborg.

•

Modelskibssejlads på mølledammen
Nibe Modelskibsværft ved Christian Krogsgaard. (Sejlads gennemføres kun i tørvejr)

•

Demonstration af fluefiskeri og fluebinding
Lystfiskerforeningen Salar

•

Åben vandmølle
Mølleejer Kim Hedegaard fortæller om Huul Mølle.

Naturstyrelsen har frilagt fundamenterne af Kalkværket, og sået græs på arealet, ligesom
hele området er blevet finpudset med nye trapper op til Storkebakken.
Vokslev Samråd har opsat bænke ved stien langs faunapassagen, og inden indvielsen vil der
blive opsat infotavler flere steder i området.
Vokslev Samråd håber mange vil fejre begivenheden med os.

Flot opbakning omkring Multibane
Som man har kunne læse i dagspressen blev der kørt ca. kr. 42.000 ind til Multibanen i forbindelse med Vokslev Friskoles 20 års jubilæumsarrangement. Det var virkelig flot, og resultatet oversteg langt vores vildeste forhåbninger. Resultatet blev nået ved at eleverne tilsammen kørte 695 kilometer.
Noget der var mindst lige så flot var, at det var eleverne selv der havde været ude og skaffe
alle sponsoraterne, som var firmaer, forretninger, familie, bedsteforældre, forældre og mange flere. Det er helt utroligt hvad der er muligt, når man løfter i flok. Indsatsen gør at vi nu
tør tro på, at multibanen bliver en realitet.

Efterfølgende er Multibanen støttet af:

Kr. 5.000

Automester Sørensen v/ Torben Hornskov Sørensen

Kr. 5.000

Vokslev Smede– og Maskinværksted
v/ Henrik Svenningsen

Kr. 9.615

Lions Club, Nibe til højt net bag multibanens ene ende

Vokslev Samråd vil gerne benytte lejligheden til at takke sponsorerne.

S IDE 3
Multibanegruppen har modtaget nogle rigtig gode
tilbud, som gør at banderne kan udføres i lærketræ i stedet for de grovere og mørkere vognmandsplader, som vi viste i sidste udgave af
VokslevBladet.
Multibanegruppen har været ude og se forskellige
eksist. multibaner, og forskellige belægningstyper
har været under overvejelse. Det ender sandsynligvis med at der vælges gummifliser som belægning, i stedet kunstgræs. Det er ikke rart at falde
på kunstgræs, og gummifliserne koster ikke mere.

Friluftsgudstjeneste d. 21. aug. 2011
Traditionen tro var der stor opbakning til den årlige friluftsgudstjeneste. I alt var der samlet
omkring 125 mennesker på græsplænen ved Huul Mølle. Faktisk har der vist aldrig været så
mange før.
Traditionen tro var vejrguderne med arrangementet, men præst Jens-Anders Djernes, som
stod for gudstjenesten i år, ville dog ikke vedstå sig at have haft en finger med i det spil.

Traditionen tro var spillede Nibe Blæserne, ligesom der var der spring– og gymnastikopvisning af Vokslev Idrætsforening. Flot som altid.
Efter gudstjenesten var Menighedsrådet vært ved grillpølser, kold kartoffelsalat, øl og sodavand.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

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

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2011
kun kr. 1.000,00 excl. moms
Martin Laustsen

Jan Skov Jensen

29 65 51 27

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

Vokslev Sparekasse
Hobrovej 63, Vokslev - 9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 20
www.vokslevsparekasse.dk
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

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

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500
Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700

Automester Sørensen
v/ Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02
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Fællesspisning
Succesen gentages
Da vi afholdt den første fællesspisning i februar 2011 deltog 52 voksne og 21 børn, og mange
andre gav efterfølgende udtryk for at de var kede af, at de ikke kunne være med. Vi forsøger derfor at gentage succesen, og der er ikke ændret på konceptet.
Fællesspisningen er en hurtig, billig og hyggelig måde at komme igennem aftensmaden på
sidst på ugen. En god pizza er dejligt, men pizzaomsætningen i Nibe vil nok gå lidt ned den
dag. Det er vi kede af, men til gengæld er vi glade for at kunne servere noget velsmagende
og sund mad i stedet for.
Der er heller ingen pligter denne gang. Du kan komme som du er, og du behøver ikke frygte
at du skal at stå for opvasken eller indkøbet næste gang. Madholdet klarer det hele, og hygger sig med at lave arrangementet, og bliver glade hvis det lykkedes at give børnefamilierne
en tiltrængt ”slapper”.
Det er meningen fællesspisningen skal være hyggeligt og fornøjeligt, uhøjtideligt og afslappet. Man kan komme træt og nedslidt som man er, spise sin mad og tage af sted igen med
det samme, eller man kan blive og snakke med de andre over en kop kaffe, mens børnene
spiller eller leger med hinanden. Der er spil i fælleshuset, men tag gerne noget med selv.
Vokslev Samråd betaler for leje af Forsamlingshuset, mens madlavningen skal hvile i sig selv.

Fredag d. 14. oktober 2011 kl. 18.00
Forret:

Rejetzatziki

kr. 20,00

Hovedret:

Kyllling på kartoffelbund, hertil salat

kr. 40,00

Desset:

Is med frugt

kr. 20,00

Der er ingen børnemenu denne gang, da hovedretten er gjort børnevenlig i stedet for.
Drikkevarer må medbringes eller kan købes på stedet.
Der er bindende tilmelding senest mandag d. 10. oktober på irmachristensen@dlgmail.dk
eller 98 35 30 12. Husk at angive hvor mange og hvilke retter du gerne vil bestille.

Et godt initiativ - som giver et bedre liv

HUSK OGSÅ INDVIELSE AF
KULTUR– OG NATURSTIEN
Lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 13.00

