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Den nye legeplads på plads
På en regnfuld lørdag d. 5.
september kæmpede frivillige
og 2 professionelle med montering af den nye legeplads
ved Friskolen.
Der blev virkelig gået til den,
og det var tunge sager, der
skulle samles - og det skulle
gøres rigtigt.
Renoveringen af legepladsen
sker i Vokslev Samråds regi
med Støtteforeningen for
Vokslev Friskole og Børnehave
som tovholder.
Legepladsrenoveringen
er
støttet af den kommunale AKA
-pulje (kr. 50.000) - Vokslev
Sparekasses Fond (kr. 50.000)
- Lions Club Nibe (kr. 5.000)
ligesom Støtteforeningen har
givet kr. 50.000.
Indvielse af legepladsen er
planlagt til fredag d. 25. sept.

Kr. 100.000 i energistøtte til
Vokslev Forsamlingshus
Sidste års forhandlinger om det kommunale budget (2015) endte med, at man i stedet
for de udmeldte besparelser på landdistriktsområdet, tildelte kommunens 27 forsamlingshuse ekstraordinært kr. 3,7 mio. i 2015 og kr. 1,3 mio. i 2016.
Kr. 1,0 mio. af de kr. 3,7 mio. blev øremærket til energibesparende foranstaltninger,
mens de resterende kr. 2,7 mio. skulle bruges til større udviklingsprojekter. Der var sat
en meget kort frist for indsendelse af ansøgninger, hvorfor man til puljen for de større
udviklingsprojekter næsten skulle have et færdigt projekt liggende i skuffen for at kunne
nå det.
De kr. 1,3 mio. i 2016 er afsat til digitale hot spots i forsamlingshuse, og figurerer stadig
på budgetforslaget for 2016.
Fortsættes næste side
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Vokslev Forsamlingshus fortsat
Alle 27 forsamlingshuse blev bedt om at indsende oplysninger om energiforbrug, opvarmningskilde, aktiviteter i huset, udviklingsønsker etc. Dette var der 23 forsamlingshuse, der
gjorde, heriblandt Vokslev Forsamlingshus, som valgte kun at satse på energi-delen.
Alle der søgte støtte til energibesparelser fik efterfølgende besøg af en energikonsulent fra
Energicenter Aalborg, og energikonsulentens råd til Vokslev var at skifte det gamle oliefyr
ud med en luft-vand-varmepumpe, samt montere termostatventiler på de resterede 3 radiatorer. På baggrund af dette blev der indhentet tilbud på VVS– og el-arbejdet, og sammenlagt lød de billigste tilbud på kr. 105.000.
Kommunen modtog 19 ansøgninger med udgifter for i alt kr. 9,8 mio. 4 projekter blev
sendt videre til andre og større puljer. 4 forsamlingshuse fik støtte til udviklingsprojekter
(i alt kr. 1.116.000), 2 forsamlingshuse fik støtte til energiforbedringer (i alt kr. 194.000),
6 forsamlingshuse fik støtte til både udviklingsprojekter og energibesparelser (kr.
2.390.000), og 3 forsamlingshuse fik ikke støtte.
Vokslev Forsamlingshus fik tildelt kr. 100.000.

Sct. Hans aften i Vokslev Kalkgrav
Årets Sct. Hans i Kalkgraven blev igen en stor succes med et stor fremmøde.
Kl. 18:00 bød Karen Bech velkommen. Karen er en af de tre tovholdere på Sct. Hans arrangementet. De to andre er Mette Pagter og Tina Svenningsen.
Omkring 40 personer spiste deres medbragte grillmad i byens festtelt, som Idrætsforeningen havde stillet op. Menuen spændte vidt. Alt fra grønne asparges med bacon, inspirerende grøntsagsspyd over store bøffer til færdige grillpakker. Dertil selvfølgelig et hav af
tilbehør, og helt klart også en pølse med sennep og ketchup til dessert.
Efter middagen blev der åbent for salg af kaffe og kage. Overskuddet af salget bruges til
at dække udgifter til grillkul etc.
Efterhånden dukkede der flere og flere mennesker op, så omkring kl. 19:30 var der vel
omkring 80 mennesker.
Som en lille sidebemærkning kan nævnes, at Flintdalevej m. fl. gennem rigtig mange år
har holdt og stadigvæk holder Sct. Hans fest, hvor der også deltager 30-40 personer.
Klokken 20:00 gør vi klar til at synge og tænde bålet - det kan være svært, at få det afpasset så bålet tænder præcis, når vi er færdige med at synge, men det er det vi går efter. Vi har jo vores helt egen Vokslev-udgave af Sct. Hans sangen, og den synger vi selvfølgelig - gerne flere gange, fortæller Karen.
Under spisningen var der indgået aftaler med de store børn om at hjælpe med at tænde
bålet - i år skulle der kastes med ild. Vi tændte bålet ved at holde zip (optændingsblokke)
med ild i hænderne (de halvstore børn og jeg) hvorefter vi kastede det ind på bålet. Bagefter fik børnene lov til at øve sig i at kaste med zip. Man får meget sorte hænder, men
det er sjovt .... et trick jeg har lært at en cirkusartist.
Vejret var jo super godt i år, og det betød meget for vores arrangement - i år betød det
faktisk, at vi løb tør for øl i vores lille bod. Det er noget vi retter op på til næste år.
Til Sct.Hans aften i 2016 har vi allerede fået en aftale med en lokalperson, der kommer og
holder båltale for os. Og vi glæder os allerede til at holde "festen" i 2017, for så er det
nemlig en fredag, og vi kan tillade os at sidde om bålet til langt ud på natten, - hvis vejret
tillader det, slutter Karen.
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Friluftsgudstjeneste i Kalkgraven
Også den snart traditionsrige friluftsgudstjeneste i Vokslev Kalkgrav d. 23. august var et
tilløbsstykke i år. Det er selvfølgelig Menighedsrådet for Nibe og Vokslev, der står som arrangør af arrangementet.
Ikke mindre end 140 mennesker synes det var en god ide, at besøge kalkgraven, Huul
Mølle og det flotte naturområde, som denne søndag tog sig ekstra godt ud i solskinsvejret. Og det var en god ide.
Provst Jens-Anker Djernes forrettede gudstjenesten med indlæg undervejs af Nibeblæserne og solosang af kirkesanger Torben Fogde Larsen akkompagneret af organist Julian
Rasmussen. ”Hvem sidder der bag skærmen” udsat for en klar og flot tenorstemme - i de
fantastiske smukke omgivelser - kan godt får de små hår til at rejse sig.

Efter gudstjenesten serverede de store klasser fra Vokslev Friskole
pølser og kartoffelsalat, øl og sodavand. Det er gratis, men man opfordres til at lægge en skilling, som støtte til elevernes udenlandstur.
Også ved friluftsgudstjenesten betød det gode vejr, trods hurtigt
bud til købmanden, at man løb tør - dog ikke for øl, men for kartoffelsalat.
Efter spisningen var det tid for almindelig hyggesnak med hinanden, en rask gåtur i området eller et besøg i Huul Mølle, som i dagens anledning holdt åben. Der var en del gæster, som ikke var fra
lokalområdet, så også i møllen var der stort fremmøde.
Desværre var arbejdet med forstærkning af etageadskillelsen blevet
forsinket, så der var ikke adgang på loftet, men en demonstration
af mølleværket for fulde omdrejninger fik de besøgende da.
En rigtig hyggelig søndag formiddag, som gik meget hurtigt.
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Sommersjov på Friskolen

Fredag den 12. juni afholdt Vokslev Friskole ”Sommerhygge” arrangement for
alle med tilknytning til Vokslev by og/eller
Friskole og Børnehave.
Der var fin tilslutning. Vi var næsten 100
børn og voksne.
Vi startede kl. 1700 med sportslige konkurrencer. Der var fodboldturnering, cykelringridning og hulahopringskonkurrence. Der blev kåret vindere i alle discipliner, og vinderne blev fotograferet med
pokal og hængt op i glas og ramme.
Alle havde medbragt mad til et fælles
buffetbord, og ved halv syv tiden gik vi i
gang med at spise. Vi sluttede af med på fyldte maver - at have tovtrækningskonkurrence.
Det var børn mod voksne, og selvfølgelig
vandt børnene, fortæller Heidi Voss fra
Støtteforeningen.

Gutterne på Kutterne
Lørdag den 29 8.15 kl. 1800 blev
dørene åbnet i hallen på Vokslev
Friskole, hvorefter årets brag af en
fest løb af stablen.
De fire - fra TV så kendte - Gutter,
er hhv. brødre og fætre til Laila Olsen - pædagogisk medarbejder på
Friskolen.
Laila havde overtalt Gutterne til at
flytte det berømte fiskearrangement fra Thorup Strand til Vokslev.
3 gæve piger fra Vokslev Friskole
stod bag det kæmpearbejde, det
var at planlægge hele festen samt
finde tilstrækkelig frivillig arbejdskraft.
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Festen blev åbnet af Thomas Højrup - en ildsjæl fra Thorup Strand. Thomas er formand
for Thorup Strands Kystfiskerlag, som er en non-profit organisation med det almennyttige
formål at fremtidssikre det oprindelige fiskeri fra åben strand i Danmark. Fremtidssikringen skal ske ved at skabe mulighed for, at kystfiskerlejet Thorupstrand får fælles fangstrettigheder i havet. Han fortalte inspirerende om hvad de gør, og hvad der sker.

Klokken 1900 var maden klar, og de 152 betalende gæster kun gå i krig med det flotteste
fiskebord, de nogensinde havde set. Der var alt hvad hjertet kunne begære, og kærligt
tilberedt at to importerede kokke fra Thorup Strand. Det smagte himmelsk.
Efter maden var der kaffe, kage, gode drinks fremstillet og serveret af Gutterne på Kutterne. Orkestret ”Beers for Tears” spillede op til dans, og vupti var gulvet fyldt. Det var
et superarrangement, fortæller Heidi Voss, og takker samtidig alle der bakkede op om
arrangementet, og var med til at gøre festen perfekt.

Generalforsamling i Huul Mølle
Generalforsamling afholdes i Vokslev Forsamlingshus

Torsdag d. 5. november 2015 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne

Turistguide Willy Kær fortæller
og viser billeder fra Binderup Å
Alle er velkommen - også selvom man ikke er medlem
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Kr. 25.000 til Huul Mølle
Restaureringen af Huul Mølle bakkes op
på mange måder.
Således har den nærliggende virksomhed Nordjysk Smågrisesalg ved Sanne
Jensen og Christian Grishauge uopfordret støttet restaureringen med ikke
mindre end kr. 25.000.
Det er en virkelig flot gestus, som bestyrelsen i Huul Møllelaug har modtaget
med stolthed, taknemlighed og respekt.
En gave af denne størrelse betyder meget for bestyrelsens arbejde. Det giver
fornyet energi og engagement, men det
forpligter også. Man giver jo ikke kr.
25.000 ud til ingenting.
Fantastisk med sådanne nogle naboer.

Mølleteknisk registrering
Aalborg Kommune har frigivet kr. 150.000 af de kr. 600.000, som møllelauget gennem
Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer i landdistriktet, blev bevilliget i 2013. Frigivelsen blev givet under den forudsætning, at de kr. 150.000 primært skulle bruges til en
mølleteknisk registrering, samt en forstærkning af etageadskillelsen.
D. 3. - 5. september fik Huul Mølle besøg af møllerbygger Michael Jensen fra Danmarks
nok eneste møllebygger John Jensen ApS, Grevinge, Odsherred på Nordsjælland.
Alle betydningsfulde genstande, vigtige trækonstruktioner etc. er enten
blevet forsynet med et lille
metalskilt med nummer
eller en håndskrevet mærkat. Til hvert nummer/
mærkat er der lavet et notat om, hvad genstanden er, og hvor den befinder sig, så møllebyggeren kan stykke genstandene rigtigt sammen igen,
når restaureringen er gennemført.
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Møllebyggeren har endvidere lavet nogle skitser af,
hvordan det hele er sat sammen. Endelig er der
lagt krydsfinersplader ud på etageadskillelsen, så vi
nu kan invitere et begrænset antal gæster med op
og se møllekværnene på broloftet, som det hedder i
fagsproget.
På en måde føler vi at restaureringen er gået i
gang, selvom vi jo godt ved, at der er lang vej igen.
Men som et kinesisk ordsprog siger, så starter en lang rejse med det allerførste skridt.

Dansk Mølledag

Som traditionen byder sig var der søndag d. 23. juni åbne vind– og vandmøller overalt i
Danmark. Dansk Mølledag er altid 3. søndag i juni måned
Huul Møllelaug havde allieret sig med Birthe og Søren Nielsen, Lyngbjergvej med deres
fine hestevogn, samt Vokslev Forsamlingshus.
Et besøg i møllen kunne suppleres med en gåtur på Kultur– og Naturstien langs Binderup
Å til Vokslev By, og videre op til Vokslev Forsamlingshus, hvor der kunne købes kaffe og
kage til særdeles rimmelige penge.
Med fyldt mave og trætte ben kunne man blive kørt tilbage til Huul Mølle i hestevogn. Det
var der 40 - 45 mennesker, der valgte at bruge deres søndag eftermiddag til.
Man kan diskutere om kage og motion er et godt miks, men rigtig mange vendte glade
tilbage til Huul Mølle med ros til arrangementet, ligesom mange var meget overrasket
over den fantastiske flotte udsigt, der faktisk er langs åen.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2015
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

HASTRUP
INTERIØR

v/Susanne Hastrup
Tårupvej 7, 9240 Nibe
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1200 - 1700
Ellers efter aftale på tlf. 40 68 17 85

www.hastrupinterioer.dk

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

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

