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VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Masser af planter på skråningerne
Vokslev Goes Wild
Samrådets projekt omkring tilplantning af skråningerne har ført en omtumlet tilværelse,
men her i september - oktober skulle etableringen gerne gå i gang.
Ansøgningen til ”Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt” blev indsendt i foråret 2016, hvor det blev projekt prækvalificeret til en efterfølgende ansøgningsrunde.
AKA-puljen og Samrådet betalte have– og landskabsarkitekt Anne Brandt fra Mygind for
at lave et detaljeret beplantningsprojekt med tilhørende økonomisk overslag. Materialet
indgik i Samrådets endelige ansøgning, og i december 2017 blev alle vores anstrengelser
belønnet med kr. 350.000 i støtte.
Anne Brandts projekt er blevet grundigt debatteret med Aalborg Kommunes parkforvalter
og entreprenørafdeling, hvilket har ført til en del forbedringer. I marts-udgaven blev projektet omtalt meget indgående, men da sommeren kom og ukrudtsmængden på skråningerne blev mere synligt, besluttede arbejdsgruppen at tage beplantningen op til fornyet
overvejelse - igen.
På skråningerne står der mange akantus (bjørnetidsel) og storkonvaller, som klarer sig
fortrinligt sammen med skvalderkål og de mange andre kraftige ukrudtsplanter. Ukrudtsmængden gjorde dog, at alle sarte plantetyper er opgivet, så kun de ”skvalderkål-stærke”
planter blev tilbage. Det har betydet knap så mange forskellige plantetyper, men det
overordnede udtryk er nogenlunde det samme.
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Vokslev Goes Wild - fortsat
Når alle vildskud på skråningerne er fjernet, bliver der plantet i alt 800 planter og lagt 640
middelhavsprydløg, ligesom 120 m2 tilsås med hhv. akeleje– og natviol-frøblanding.
Der bliver lagt bionedbrydelig ukrudtsdug omkring alle bede for at holde det etablerede
ukrudt lidt på afstand, indtil de nye planter har fået fat. Ukrudtsdugen er grå og ikke særlig pæn, men den forsvinder med tiden. Fabrikanten siger dugen holder 5 år, men flere
mener ikke, den holder så længe.
For at projektet kan lykkedes, er det alfa og omega, at planterne får fat, så de ikke bliver
udkonkurreret af ukrudtet. Derfor bliver der plantet nogle gode store eksemplarer, og bedene skal de første 3 år holdes nogenlunde fri for ukrudt. Derefter skal det hele kunne
passe sig selv.
Hver sensommer skal alle planterne skæres ned. Planterne bliver liggende på skråningerne og tørrer, således deres frø med vindens eller håndens hjælp bliver spredt ud i både
bede og i græs. Efter et par uger fjernes de visne plantedele. Hensigten med denne øvelse
er at få skråningerne til at fremstå som et ensartet tæppe af blomster, løg, græs og
ukrudt, når der er gået nogle år.
Det ER et eksperiment. hvorfor justeringer hen ad vejen ikke kan udelukkes, og resultatet
ikke garanteres. Os bekendt er det aldrig prøvet før i Danmark, så lykkedes det, bliver
Vokslev sandsynligvis landskendt. :-) Hvem har lyst og mod på at være med? Vi kan bruge alle de hænder vi kan få - store og små. Kontakt post@vokslevnet.dk.
Ind imellem blomsterbedene lægges endnu flere påskeliljeløg, så skråningerne stadigvæk
kommer til stå i sit gule forårsflor.
I hver ende af byen plantes en lille byport bestående af 3 stk. egetræer. For at egetræerne kan komme ordentlig i gang plantes de som små træer med sideskud. Sideskuddene
bliver med tiden skåret af, når træerne har fået fat. De ender med at blive til flotte egetræer med høje slanke stammer. Opstamningen har Aalborg Kommune lovet at tage sig
af, da det kræver fagfolk. Til gengæld har Samrådet lovet at hælde vand i vandingsposerne de første 3 år. 7 - 9 - 13 gange hvert år - startende med 13 gange det første år. Denne
tjans er dog allerede afsat til en af byens ildsjæle.

Generalforsamling
Huul Møllelaug
Torsdag d. 1. november kl. 19.00
i Vokslev Forsamlingshus
Gæsteforelæser tidl. museumsinspektør Lise Andersen
en af Danmarks mest anerkendte mølleeksperter
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Over kaffen snakker vi om møllerestaureringen, som skal være færdig
23. november 2018, og hvad der så skal ske efterfølgende.

Alle er meget velkommen - kun medlemmer har stemmeret
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Huul Møllelaug har 10 års jubilæum
Huul Møllelaug blev stiftet d. 13. november 2008 med ca. 50 medlemmer. I dag ligger
medlemstallet omkring 100 personer.
2009 Jævnstrømsgeneratoren bliver renoveret af Håndværkerhuset i Aalborg
2010 Arkitektfirmaet Martin & Jensen, Hadsund sættes i gang med projekteringen.
2012 Licitation afholdes. Restaureringsomkostningerne fastlægges til kr. 4.125.000
2014 Møllebygningen købes fri
2016 Fundraisingen startes. På dette tidspunkt er projektet støttet med kr. 900.339
2017 Projektmateriale revideres med henblik på besparelser. Der afholdes igen licitation.
De samlede restaureringsomkostninger andrager nu kun kr. 3.575.000.
2018 Kr. 3.575.000 er skaffet. Restaureringen igangsættes.
En fantastisk rejse som jo slet ikke er slut endnu.

Som det ses varer det ikke længe, inden møllelauget kan holde rejsegilde for sine medlemmer, naboer og sponsorer.

Tovholdere til flagallé
Vokslev Samråd søger 2 frivillige til varetagelse af vores flagallé på ca. 25 flag.
Tovholderne skal stå for vedligeholdelse og udlejning af flagstænger og flag
samt opsætning af flagalléen i Vokslev ved konfirmationen St. Bededag.
Vokslev Samråd har en rigtig god flagtrailer til transport af flagstængerne, hvorfor det er
bedst at have en bil med anhængertræk.
Vokslev Samråd råder over opmagasineringsplads til både flagvogn og flagstænger.
Hvis du gerne vil hjælpe så kontakt Albert F. Andersen på 20 11 47 43
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Nye tider og ny skoleleder
på Vokslev Friskole
Vokslev Friskoles betydning for Vokslev By kan ikke overvurderes.
En børnefamilie, som ønsker at flytte på landet, vil - som noget af det første - kigge efter,
hvor den nærmeste skole ligger. En god skole med en kort og risikofri skolevej er vigtigt.
Nye børnefamilier har vi stærkt brug for i Vokslev. Hvis der ikke løbende flytter nye og
yngre familier til Vokslev, vil landsbyen efterhånden visne hen og boligpriserne rasle ned.
Nærhed til naturen er også et stort ønske for tilflyttere, hvorimod sammenhold og aktive
foreninger er forhold, som først kommer meget langt nede på ønskesedlen. Desværre.
Derfor kan det ikke siges mange gange nok. Støt op om Vokslev Friskole og Børnehave,
som man nedenstående kan læse, fremover vil komme til at hedde ”Vokseværket”.
Vokslev Samråd har holdt møde med Friskolens nye leder Dorte Høgh Møller, som ønsker
et tæt samarbejde med byens foreninger og indbyggere, og gerne vil gøre skolen mere
åben ud mod det omkringværende samfund - ikke kun skolekredsen.
Os der følger Vokslev Friskole på Facebook, har allerede set skolen åbne sig meget. Det er
rigtig dejligt at se kreativiteten udfolde sig, og se alle de glade børn. Så bliver vi stolte af
vores skole igen.
I Dortes indlæg, som vi bringer nedenstående i en lidt forkortet udgave, er der lagt op til
bredt samarbejde med byen. Vokslev Samråd håber meget, at indbyggerne i Vokslev vil
tage rigtigt godt imod Dortes forslag og ideer, så der virkelig bliver nye tider.

Vokslev Friskole har fået Vokseværk
Nye tider, nyt liv.
Du kan se det på de blanke sider.
Nye tider, nyt håb.
Der er godt nyt om de nye tider.
Michael Falck

På Vokslev Friskole er det nye tider - Der skrives ny historie - Skabes et
nyt narrativ, som giver nyt liv og nyt håb.
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Under projekttitlen ”Vokseværk” har bestyrelse og ledelse igangsat nye initiativer, som
skal styrke Vokseværket internt, eksternt og lokalt.
Vokseværket er fælles betegnelsen for skole, fritter og børnehave plus den lille ny - vuggestue. Vuggestuen oprettes - dels for at styrke fødekæden og - dels for at skabe en rød
tråd fra vuggestue til 10 klasse.
Uddrag fra projektbeskrivelsen bag Vokseværket:

Vision
Vi vil være nordjyske familiers foretrukne frie skole, børnehave og vuggestue

Mission
Vi vil tilrettelægge arbejdet, så det enkelte barn sikres den bedst mulige udvikling og
læring i hele dets hverdag. ”Vokseværket” har fokus på tidlig opsporing og indsats - ligesom vi altid sætter barnet i centrum og tager udgangspunkt i barnets ressourcer.
Børn er forældrenes ansvar - derfor samarbejder vi med forældrene om deres børn og
unges udvikling og trivsel.
Arbejdet med børnene hviler på tre grundlæggende værdier:

Barnets adfærd skal ses i den sociale kontekst barnet indgår i

Forældrene er en ressource og skal være aktive samarbejdspartnere med
”Vokseværket”

Styrkelse af det professionelle tværfaglige samarbejde

Vi vil arbejde med






Rekruttering og fastholdelse af fagligt dygtige lærere og pædagoger
Tværfagligt samarbejde mellem lærer og pædagoger - ”Fælles grundlag for børns
læring”
”Profilskole”
Samarbejde - forældre, skoler, foreninger og lokalområdet
Oprettelse af vuggestue - styrke fødekæden

Processen omkring godkendelse af vuggestue er iværksat - ligesom ”Fælles grundlag for
børns læring” er præsenteret og bearbejdet af medarbejderne på en fælles pædagogisk
dag i august 2018.
Onsdag den 29. august 2018 var ca. 60 forældre fra Vokslev Friskole og Børnehave samlet til stort fælles forældremøde i friskolens hal. Mødets agenda var at finde en fælles profil for ”Vokseværket”.
Forældrene bakkede op om bestyrelsens indstilling, hvilket betyder at ”Vokseværket” - i
samarbejde med DGI - skal certificeres inden for leg, idræt og bevægelse.
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”Vokseværket” - fortsat
Certificeringen igangsættes 6. oktober 2018. Alle medarbejdere skal på kursus, som gennemføres af DGI´s konsulenter. Kursusforløbet strækker sig over i alt 1½ år.
Medarbejderne bliver klædt på til - og får redskaber til opgaven gennem modulerne:







Bevægelse gør en forskel
Bevægelsespolitik – sådan gør vi
Læring i bevægelse
Trivsel og motivation
Åben Skole
Forankring og fremtidssikring.

Fordelene ved certificeringen er mange:










Efteruddannelse af lærere og pædagoger
Glade børn og motiverede medarbejdere
Positive bevægelsesoplevelser med plads til alle
Vejledning til at skabe et trygt, anerkendende og motiverende bevægelsesmiljø
Fælles sprog om bevægelse
Fysisk sundere børn
Læringsparathed
Lagring af læring
Større trivsel.

Bevægelse er i dag en væsentlig del af undervisningen og hverdagen i Vokseværket - certificeringen skal ses som et supplement og en styrkelse af fagligheden. Bevægelsen skal
således underbygge og kvalificere Vokseværkets værdier, faglighed og fællesskab.

Det lokale samarbejde
Vokseværket ønsker at styrke det lokale samarbejde, og inviterer alle interesserede til
åben morgensang, navneopråb og fortælling i Vokslev Kirke med efterfølgende kaffe, brød
og hyggeligt samvær i skolens samlingssal. Åben morgensang afholdes kl. 8:15 én fredag
i hver måned - se arrangementskalender på VokslevNet.dk.
Der afholdes endvidere fælles juleklippedag lørdag d. 1. december 2018. Det er en skoledag for elever og medarbejdere i Vokseværket, men dagen starter med morgensang i kirken, hvor konfirmanderne laver krybbespil. Derefter er der forskellige værksteder i Vokseværket med mulighed for at lave fx juleklip, dekorationer, adventskranse og julebag.
Støtteforeningen sælger juletræer, gløgg og æbleskiver. Sidder du med en idé eller et indslag til dagen - er du velkommen til at kontakte skoleleder Dorte.
I forlængelse af indslaget om aftenskoler i Vokslev Bladet marts 2018 stiller Vokseværket
gerne faglokaler til rådighed, hvis der er ønsker om at oprette aftenskolehold. Kontakt
Dorte, hvis I har en idé eller et ønske.
Vokslevs Venner - kunne man kalde et hold gæve efterlønnere/pensionister, som har tid
og lyst til at forskønne Vokslev. Ideen er hentet fra Suldrup Senior Service, en selvbestaltet gruppe, som mødes i et kollegialt samvær - får en kop kaffe og et rundstykke og lægger et skattet stykke frivilligt arbejde til gavn og glæde for hele byen. Har du tid og lyst til
lidt frivilligt arbejde og socialt samvær, så kontakt Dorte - hun fungerer som tovholder på
opgaver/frivillige og sørger for kaffe + brød.
Dorte kan kontaktes på tlf. 26 37 36 86 eller skoleleder@vokslevfriskole.dk

S IDE 7

Velkomstgave til nye indbyggere
Såfremt du har kendskab til nye beboere i din nærområde, så giv Samrådet besked på post@vokslevnet.dk eller ring til et bestyrelsesmedlem - så sørger vi for at
aflægge tilflytterne et lille visit.

Hellere 10 ens beskeder end slet ingen

Voldsom søgning på fællesspisning
D. 21. august bliver fællesspisning d. 26. oktober lagt
op på Forsamlingshusets Facebook-side. Først til mølle stod der. Der er ca. 85 pladser.
D. 1. september var alt optaget. Hvad pokker skete
der lige der? Så hurtigt har det da aldrig gået før.

Stor opbakning til arbejdslørdag i
Vokslev Forsamlingshus
Til arbejdslørdagen 9. juni mødte der næsten 20 personer op
med kalkkoste, pensler og godt
humør.
Også Henrik Duus Nielsen fra
Dalgård kom forbi med teleskop
-læseren, så man rigtig kunne
komme i højden og få alle hjørnerne kalket.
Hold nu op, hvor Forsamlingshuset er blevet flot.
Vokslev Forsamlingshus takker
alle for en flot arbejdsindsats.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN

KILL

SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2018
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen
Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe
www.vokslev.dk

•

Tlf. 9835 1729

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

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

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

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

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

