
Firmanavn  

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

 UDGAVE NR. 51 - DECEMBER 2018 

Den 1. januar 2019 udvides Vokslev Børnehave til også at omfatte vuggestue. Vuggestu-

en og børnehaven er fysisk placeret i samme bygning på Hobrovej 97 - med hver sin af-

deling og hver sin legeplads. Vuggestuen har åbent alle hverdage fra 6.20 til 17.00—

fredag dog til 16.00. Vuggestuen er normeret til 10 børn. 

Vokslev Vuggestue tilbyder: 

 Tryghed og nærvær  

 Tæt samarbejde med børnehave  

 Genkendeligt personale  

 Trygge rammer 

 Daglige aktiviteter 

 Sunde måltider og fokus på bevægelse                           

Vuggestuens personale er overvejende pædagogisk uddannet, og der er en høj grad af 

faglighed - med indgående kendskab til de yngste børns behov. 

Vuggestuen er en del af friskolens Vokseværket, som består af vuggestue, børnehave, 

friskole og fritter. Vuggestuen følger formålsbestemmelserne  for dagtilbudslovens § 7, 

bestemmelse om pædagogiske læreplaner § 8 samt bestemmelserne om sprogvurdering 

og sprogstimulering § 11. Vuggestuen følger Aalborg Kommunes kvalitetskrav til private 

dagtilbud. 

Hvorfor vælge Vokslev Vuggestue: 

 Altid jævnaldrende at lege med 

 Pædagogisk uddannet personale 

 Samarbejde med børnehave og skole 

 Få lukkedage 

 Skønne faciliteter og omgivelser 

 Mulighed for at aflevere søskende fra samme p-plads 

 Søskenderabat på tværs af vuggestue, børnehave og skole 

Overvejer I om Vokslev Vuggestue er noget for jeres barn,  

så kontakt leder Dorte Møller på 26 37 36 86 

VokslevBladet 
Udgives af Vokslev Samråd -  www. VokslevNet.dk 

 Vuggestue i Vokslev pr. 1. jan. 2019 

Vokslev Samråd ønsker alle sine læsere 

En god jul og et godt nytår 



SIDE 2 

Fra Vokslev til Australien på 3 timer 

En rejseberetning fra Vokslev Friskoles kulturarrangement torsdag 22/11 af Hel-

le og Mikkel Søndergaard: 

Forældre og andre interesserede var torsdag aften inviteret på en rejse til Australien med 

afgang fra Vokslev Friskole klokken 18:00.  

Ved ankomsten til skolen blev vi mødt af duften fra grillede kængurusteaks. Efter check in 

fik vi udleveret boardingkort til vores australske rundrejse og mødte alle de andre rejsen-

de i ”afgangshallen”. For at udfylde ventetiden inden afgang, var der udstillet fine malerier 

af skildpadder, som var lavet af børnehavens børn. På 1,5 time skulle vi nu opleve 4 

”områder” af Australien.  

Forud for rejsen havde hele skolen brugt ugen på - i fire forskellige grupper og med elever 

blandet fra alle årgange - at arbejde med emnet for dette års emneuge: Australien.   

Da klokken blev 18:00 kunne vi starte rejsen i 4 grupper. Første tur var en rundtur i Au-

stralien – ”Around the country” - fra øst til vest og fra syd til nord. Eleverne havde lavet 

research hele ugen om klima, dyr, geografi og demografi og fremlagde i sikker stil alle de 

spændende informationer, som de havde indsamlet.   

Næste stop var en rejse tilbage i tiden – ”A journey back to ancient time”. Her havde bør-

nene lavet malerier der ”fortalte” historier om, hvordan verden blev skabt ifølge aborigi-

nerne. Hver især fortalte de om deres maleri på engelsk. Vi hørte eksempelvis om hvor-

dan kænguruen fik sin pung og om frøen, der drak alt vandet i verden. 

Tredje destination var ”The sound of Australia”. Musikholdet kunne her præsentere os for 

didgeridoo-musik på instrumenter, de selv havde lavet og udsmykket. Desuden spillede de 

også ”Waltzing Mathilda” og AC/DC’s ”Highway to hell”, som eleverne leverede på impo-

nerende vis. 

Sidste stop var ”Tourist guide to Great Barrier Reef”, hvor vi lærte om det store koralrev, 

som er 5 gange større end Danmark, om nogle af de mere end 1.500 fiskearter som lever 

der, og om de store udfordringer klimaforandringerne giver anledning til. 

Til sidst var der samling i hallen, hvor vi kunne smage krokodille- og kængurukød, som 

afslutning på en lærerig totaloplevelse - skabt i fællesskab af elever og medarbejdere på 

Vokslev Friskole.  

Tak for turen til jer alle. Vi glæder os til næste gang. 



S IDE 3 

Huul Mølle  

D. 18. oktober blev der holdt rejsegilde i overværelse af 55-60 personer, hvilket var me-

get imponerende, da kun håndværkere, rådgivere, naboer, sponsorer og medlemmer var 

inviteret, og arrangementet foregik en alm. torsdag eftermiddag. Møllelauget ønskede at 

holde et beskedent rejsegilde, og vente med det store arrangement til selve indvielsen, 

hvorfor rejsegildet ikke var annonceret officielt.  

D. 1. november blev der holdt generalforsamling, hvor tidl. museumsinspektør og mølle-

ekspert Lise Andersen holdt et spændende foredrag om ”De gamle møller - hvad skal vi 

med dem”. Det var chokerende at høre, hvor mange af de gamle vind– og vandmøller, der  

forsvinder år for år.  

På generalforsamlingen kunne kassereren oplyse, at medlemstallet var rekordstort - næ-

sten 120 medlemmer. Lasse Ebdrup blev valgt ind som bestyrelsessuppleant, og på det 

efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som hidtil.  

Søndag d. 25. november forlod møllebyggeren og hans folk byggepladsen. Nu var de sim-

pelthen også trætte af at være nordjyder, mente de. Engang i jan. - febr. 2019 kommer 

møllebyggeren tilbage for at montere de 7” gulvbrædder, som skal gøre det ud for etage-

adskillelsen. Sådanne brædder er ikke normal lagervare, hvorfor de først kan leveres sidst 

i jan. 2019. Til den tid skal der også laves mangler, ligesom der skal ryddes endeligt op.   

Møllelauget har valgt at købe nogle ydelser fra de lokale håndværkere, og disse arbejder 

kan nu også gøres færdige.  

Der har været ført stramt kontrol med byggeudgifterne under hele byggeriet, så budgettet 

på kr. 3.575.000,- bliver holdt. I byggeprojektets meget tidlige stade, så økonomien imid-

lertid meget alvorligt ud, da vandkanalerne under møllen var langt mere hullet og medta-

get, end nogen havde regnet med.  

Møllelauget kan allerede nu afsløre, at indvielsen afholdes lørdag formiddag d. 13. april 

2019. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Rådmand Mads Duedahl og rådmand Hans 

Henrik Henriksen har alle meddelt, at de gerne vil deltage i indvielsen. Indvielsen vil selv-

følgelig blive annonceret nærmere til den tid.  

Møllelauget er pave-

stolte af det færdige  

resultat, og vil gerne 

holde et brag af en 

indvielse, men det 

er der desværre nok 

ikke råd til.  

Vi håber på at nogen 

har lyst til at hjælpe 

os økonomisk. 

 



SIDE 4 

Foreningerne bag Vokslevs ”nye” juleklippedag på Vokslev Friskole siger mange tak for 

den meget flotte opbakning fra byens borgere, børn og forældre på skole og børnehave.  

Det var rigtig, rigtig hyggeligt.  

Dorte Møller bød velkommen til de morgenfriske. Træet blev tændt, og med en frisk lille 

julesang blev dagen slået godt i gang.  

Derefter til ”julestue” i Nibe Kirke, hvor sognepræst Tine Junker Dalgaard havde strikket 

et fint lille arrangement sammen. De kommende konfirmander havde malet nogle flotte 

billeder, som de fortalte en kort lille historie om. Efterfølgende sang 1. - 6. klasse en lille 

julesang for de mange fremmødte.  

Lørdagen var en almindelig skoledag på skolen, så de fleste af eleverne var mødt frem 

med deres forældre, søskendende og bedsteforældre. Mange af byens borgere benyttede 

lejligheden til at sige god jul til naboer og bekendte, så stemningen kom hurtig i top, da 

boderne på Friskolen blev åbnet.    

Juleklippedag på Vokslev Friskole 



S IDE 5 

Der var rift om juledekorationerne og adventskransene, som en håndfuld af byens kreati-

ve kvinder havde lavet. Børnene bagte og pyntede småkager i hallen, hvor der også kun-

ne købes kaffe, the, æbleskiver og meget andet godt. I børnehaven og i samlingslokalet 

blev der hygget og juleklipppet, og udenfor blev der solgt juletræer.   

Vokslev Samråd søger 2 frivillige til varetagelse af vores flagallé på ca. 25 flag. Den ene 

har meldt sig, så der er kun én plads tilbage.  

Tovholderne står 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  

Tovholdere på flagallé - gentagelse 



Rostrup Maskinstation 
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03 
presning af rundballer 

minibig & bigballer 
wrapballer samt skårlægning 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

KILL SCAN 
SKADEDYRSKONTROL 

Martin Laustsen        Jan Skov Jensen 

29 65 51 27           31 17 00 11 
mail@scan-kill.dk  -  www.scan-kill.dk 

Skadedyrsbekæmpelse  

mus, rotter, hvepse mm. 

Myrebehandling med garanti for hele 2018 

kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

michael@steinsauto.dk 
www.steinsauto.dk 

Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe • Tlf. 9835 1729 
www.vokslev.dk 

 

  


