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Mandag eftermiddag d. 20. maj kl. 17:00 gik 27 voksne og 2 børn i gang med lugning af 

blomsterskråningerne samt slåning af græsrabatterne. Fantastisk flot fremmøde.  

Firkanterne i ukrudtsdugene var hurtigt klaret, hvorimod skråningen ved Skråvej bød på 

lidt større udfordring. Men der blev grinet og snakket meget. Tilsyneladende falder man 

let i snak med nye mennesker, når alle står med røven i vejret.  

VokslevBladet 
Udgives af Vokslev Samråd -  www. VokslevNet.dk 

Blomsterskråninger 

Det var faktisk ikke det store problem at skelne mellem ukrudt og 

planter, som skulle blive stående. Kom man alligevel i tvivl, var der 

altid en sidemand, man kunne spørge.  

Efter 1½ time var vi klar til socialt samvær med grillpølser, øl og 

sodavand, som Vokslev Samråd selvfølgelig var vært for.   

Når vi er så mange, er det både festligt og fornøjeligt, og så det ta-

ger ikke lang tid. Lad os håbe, at vi kan blive ved med at samle lige 

så mange ansvarsfulde og hyggelige mennesker de næste par år, 

indtil planterne er store nok til selv at klare kampen mod ukrudtet.   

Flere har efterfølgende tilkendegivet, at de også gerne vil deltage, 

hvorfor næste fælleslugning også annonceres via Vokslev Bladets 

mailliste. Er du ikke på maillisten, kan du tilmelde dig på: 

www.vokslevnet.dk eller sende en mail til leohelmer@mail.dk.  

Indkaldelsen kommer med cirka en uges varsel, så der er nogen-

lunde styr på vejrudsigten også. Vi gider nemlig ikke i regnvejr.   

Det bliver igen en hverdag om eftermiddagen kl. 17:00, og vi slut-

ter igen af med grillpølser ved Forsamlingshuset.  

Stem 

på 

Vokslev 

Samråd 
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Der kom 5 henvendelse omkring fjernvarme til Vokslev. 3 henvendelser fra Vokslev 

”downtown” og 2 fra Huul Mølle-området. 

For at Nibe Fjernvarme kan få økonomien til at løbe rundt, kræver det nye tilslutninger på 

i alt 543 MW svarende til cirka 30 parcelhus-tilslutninger. I beregningen var kun medtaget 

nye fjernvarmeledninger i Hobrovej. Skal der fremføres fjernvarmeledninger til Huul Mølle

-området, kræver det endnu flere tilslutninger.   

Det er således meget tydeligt, at der ikke er den fornødne interesse for fjernvarme i Voks-

lev. Alle planer herom skrinlægges derfor. 

Ingen fjernvarme til Vokslev 

Indvielse af Huul Mølle 

Indvielsen d. 13. april blev en stor 
dag for Huul Møllelaug.  

Det er bestyrelsens skøn at om-
kring 140-150 mennesker deltog på 
en meget kold lørdag formiddag.  

Det varmer imidlertid meget, når så 
mange mennesker alligevel viser 
opbakning til vort arbejde, siger 
formand Leo Helmer.  

Til lejligheden var der skrevet en 
møllesang som blev sunget fælles 
akkompagneret med trompet og 
tuba.  

Efter formandens indledende tale 

var der varmende taler fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundheds– 
og Kulturforvaltningen Mads Duedahl, og rådmand for By– og Landskabsforvaltningen 
Hans Henrik Henriksen. Stærkeste kommunale opstilling. :-)  

Efter borgmesteren havde klippet den røde snor, var møllelauget vært ved et lille fiske-
traktement, som kunne skylles med en fadøl fra Nibe Bryghus.  



S IDE 3 

Vokslev Forsamlingshus 

Vokslev Sparekasses Fond har givet kr. 11.000 i støtte til nye rullegardiner i Forsamlings-

huset. De nye gardiner gør salen langt hyggeligere. Den farverige gulvbelægning anven-

des dog kun, når der dyrkes Jui-jitsu.  

Forsamlingshusets bestyrelse oplyser desuden at årets traditionsrige  

Høstfest / fællesspisning afholdes fredag d. 18. oktober 2019 kl. 19:00 

så sæt kryds i kalenderen. Tilmelding kan først ske senere på året, men hold øje med 

tidspunktet. Sidste år blev der udsolgt på 9 dage.  

 

Aalborg Fjordland - samarbejdet 

Landsbyerne i den gamle Nibe Kommune (Aalborg Fjordland)  

har - som tidligere omtalt i dette blad - indledt et klyngesamar-

bejde om forskellige forhold.  

Tanken med klyngesamarbejdet er 1) sammenhold gør stærke-

re 2) lade os inspirerer af hinanden 3) skabe opmærksomhed 

om områdets forskellige arrangementer samt koordinere arran-

gementerne, så de ikke alle afholdes samme dag.  

I dag deltager indbyggerne typisk kun i egen bys arrangemen-

ter. Dette muligvis fordi man ikke ved, hvad der sker i naboby-

en. Det ønsker Fjordlandssamarbejdet at lave om på, hvorfor 

Rikke Skræddergaard fra ”Min Landsby” var inviteret med til 

sidste møde for at præsentere deres app.  

”Min Landsby” deltog i Løvens hulen i februar 2019, hvilket 

medførte at Jesper Buch og Peter Varnøe hver købte en ejeran-

del på 10 %.   

I dag bruger 162 landsbyer og 7 kommuner - fordelt over hele 

landet - app’en. Fjordlandssamarbejdet håber, at Aalborg Kom-

mune kan overtales til at tegne et kommuneabonnement. 
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Min Landsby-app’en passer rigtigt fint til Fjordlandssamarbejdets behov, men koster des-

værre kr. 250, - pr. mdr. pr. landsby, hvilket vi slet ikke har råd til.  

Fjordlandssamarbejdet har desuden været fødselshjælper til et forslag, som LAK - Lands-

byerne i Aalborg Kommune, har barslet med i forbindelse med udarbejdelsen af den nye 

landdistriktspolitik. Forslaget går meget kort fortalt ud på, at dele kommunens landdistrikt 

op i 6 områder. Til hvert område knyttes en fast landdistriktskonsulent, en fast parkforval-

ter og en fast landsbypedel, som har faste ugentlige træffetider. Vi tror mange småproble-

mer og spørgsmål let kan løses på sådanne ugentlige ”åbningstider”, når alle tre medar-

bejder er der samtidig.   

Endvidere foreslår LAK, at de tre kommunale medarbejdere sammen med samrådene i 

området skal fremkomme med langsigtede og kortsigtede udviklingsforslag til politikker-

ne, så borgerne både får indflydelse på og ejerskab til deres eget lokalområde.  

Sluttelig forslår LAK, at landsbypedellen skal administrere en grejbank indeholdende for-

skellige materialer, som samrådene kan mulighed for at låne. til Fx mobilscene, mobilt 

højtaleranlæg, rullestilladser, sprøjteudstyr til malerarbejder, toiletvogne, etc.  

Forslaget blev godt modtaget på et stort workshop-møde d. 21. maj, hvor politikkere, for-

valtninger, samråd og andre interessantere deltog. Landdistriktskonsulenter og parkfor-

valtere findes allerede i dag. De skal bare organiseres anderledes. Landsbypedel-

ordningen kom aldrig til at fungere her i Nibe-området, og hele ordningen blev nedlagt 

sidste år. Landsbyerne har imidlertid meget længe efterspurgt kommunal hjælp til pasning 

af alle de mange og gode projekter, som ildsjælene har knoklet for at få etableret.  

Mange gode projekter opgives, fordi lokalsamfundet ikke kan finde nok frivillige hænder til 

den efterfølgende pasning. Hvorfor skal landdistriktet selv vedligeholde projekter, lege-

pladser og grønne områder, når kommunen klarer det hele inde i Aalborg? Vi betaler trods 

alt det samme i kommuneskat.   

Fjordlandssamarbejdet fortsat 
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Grundlovsdag på Vokslev Friskole 

På en varm og solrig grundlovsdag, hvor de fleste andre skoleelever havde fri, havde 

Vokslev Friskole valgt, at det skulle være skoledag. Fra morgenstunden fortalte lærerne 

om demokrati, grundloven og folketingsvalget. 

Derefter blev vi elever sendt ud i grupper, for at arbejde med emnerne på forskellige må-

der. Nogle arbejdede med valgplakater, hvor man i grupper fik udleveret et emne vedrø-

rende skole og undervisning. Grupperne skulle lave en valgplakat, med argumenter til 

hvorfor, der skulle stemmes på netop deres parti, ved det efterfølgende skolevalg. En an-

den gruppe skulle se korte film og forklare nogle ord og begreber omkring grundlov og fol-

ketingsvalg, samt skrive dem på plancher. De ældste elever arbejdede med mærkesager 

fra de forskellige partier, der stillede op til dagens rigtige folketingsvalg, samt den histori-

ske udvikling af folketingsvalg. 

Til middag var der åbent for alle, der gerne ville komme og fejre grundlovsdag med pølser 

på grillen, øl og sodavand. Der skulle havde været en grundlovstale ved en lokal politiker, 

men det blev desværre aflyst på grund af folketingsvalget. I stedet var der en helt fanta-

stisk koncert med nogle af Kim Larsens sange, som vi også spillede på vores lejrtur i for-

året. Efter koncerten var der nogle aktiviteter ude på boldbanen, hvor der blev lavet en 

forhindringsbane, spillet rundbold og fodbold.   

Det var en helt fantastisk dag. Det var lærerigt, hyggeligt og sjovt. Det var også en dag, 

jeg håber, bliver gentaget grundlovsdag næste år. 

Katrine Johanne Thøgersen, 11 år, Elev på Vokslev Friskole 

GRUNDLOVSDAGE 

ca. 100 voksne  

og 60 børn  

deltog i 2019 

Arrangementet 

er for hele byen 

Næste år udvides  

arrangementet, så 

folk på arbejde  

også kan deltage 
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Som bekendt har der længe været planer om nye byggegrunde i det vestlige Vokslev - ind 

mod Nibe. Det drejer sig om i alt 11 grunde. 8 af disse grunde vender ud mod Hobrovej 

og 3 grunde ud mod Sandvej. Som alle andre landsbyer er tilflyttere til Vokslev mere end 

velkommen, da tilflytning er det modsatte af det alle ildsjæle knokler for at undgå - nem-

lig affolkning af landsbyen. Desuden er tilflyttere rekrutteringsmuligheder for Vokslev Fri-

skole, Børnehave og Vuggestue, ligesom tilflyttere måske også kan give nye friske kræfter 

til byens foreninger, etc.    

Der har kun været ganske få interesserede grundkøbere, men det er også meget svært at 

sælge ikke-udstykkede grunde, idet grundene på det tidspunkt bare fremstår som en al-

mindelig ucharmerende  pløjemark.  

Da udstykningen er en bekostelig adfærd har de to ejere - forståelig nok - gerne ville have 

vished for, at flere grunde kunne sælges, inden udstykningen blev påbegyndt. Men det er 

sjældent at en køber har tålmodighed til at vente på, at de andre grunde bliver solgt, og 

da kommunen samtidig stillede krav om, at ind– og udkørsel skulle ske fra Hobrovej, var 

det ikke nemt.  

Nu har kommunen imidlertid givet tilladelse til at ind– og udkørsel må ske fra Sandvej, 

hvis Sandvej føres vinkelret ud på Hobrovej.  

Ny adgangsvej til udstykning  

Kommunen har krævet at de sidste 5,00 m af Sandvej skal asfalteres, og at der skal laves 

opmarchbås, kantsten og en del andre småting.  

Vokslev Forsamlingshus er (ligesom byens andre foreninger) begejstret for udstyknings-

planerne, og har derfor indvilliget i at afgive det lille trekantede grundstykke, så forlæg-

ningen af Sandvej kan blive en realitet.   

Dermed bliver det også lettere og billigere at lave udstykningen, så knap så mange grun-

de skal sælges for at få omkostningerne dækket ind. Det giver et fornyet håb om nye bor-

gere i Vokslev. Da 11 nye huse jo sandsynligvis vil betyde en tilflytning på mindst 25 per-

soner, og da der officielt kun er 101 indbyggere i Vokslev, så kan udstykningen faktisk få 

stor effekt for vores lille landsby. Vi krydser fingre og håber.  
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NYHED - Guidede ture i Vokslev 

Nu er der mulighed for at tilmelde sig til en guidet vandretur i den skønne og fantastiske 

natur omkring Vokslev, efterfulgt af vinsmagning på Vokslev Vingård med rundvisning i 

vinmark og vineri. Er man ikke er mobil nok til den lidt krævende vandretur, kan man 

selvfølgelig også nøjes med vinsmagning og rundvisning på vingården.  

Turene gennemføres mandage og onsdage med start kl. 16:00 og søndage fra kl. 14:00. 

Turene henvender sig mest til turister, men alle er selvfølgelig velkommen. Turene gen-

nemføres med 6-12 personers tilmelding.  

Tilmelding på mail til ”kar-nygaard@hotmail.com” eller SMS på 2010 7817. Betaling via 

MobilPay senest dagen før turen. Vandretur og Vingård kr. 175 pr. person. Vingård alene 

kr. 100 pr. person.  

Vandreturen - på 4 km tager ca. 2 timer – starter ved Vokslev Vingaard, Hobrovej 56, og 

går op ad Korsbjerghøjvej, hvor der fra toppen er en fantastisk udsigt over Nibe Bredning/

Limfjorden og Nibe by. Videre af Gl. Lundvej forbi de gamle gravhøje, hvorfra der er en 

flot udsigt ud over Vokslev morænelandskab. 

Derefter går turen ned til Binderup Å og rundt om den idylliske mølledam. Efter et besøg i 

den nyrestaurerede Huul Mølle og det lille kalkværksmuseum går turen op til Storkebak-

ken, hvor der fra toppen er en fantastisk udsigt ud over det sydlige Vokslev.  

Sluttelig besøges de gamle kalkværksudgravningerne, hvorefter turen tilbage til vingården 

sker ad trampestien højt hævet over Binderup Å’s snoede løb. Mæt af spændende fortæl-

linger og fantastiske naturindtryk lader vi roen sænke sig, mens vi smager på vingårdens 

dejlige vine.  

Vokslev Vingård I/S er etableret af 3 interessen-

ter i 2009, hvor der blev plantet 500 vinstokke 

på sydvest-vendt mark. Løbende er der plantet 

yderligere 160 vinstokke, så der i dag er i alt 

660 stokke af forskellige sorter. Blå druer, pri-

mært af sorten Rondo og forskellige grønne dru-

er, primært af sorten Solaris. 

I 2016 blev der etableret et vineri på ejendom-

men, ved siden af vinmarken. Vineriet blev god-

kendt af Fødevarestyrelsen i okt. 2016 til kom-

merciel vinproduktion med salg af egenproduce-

rede vine. Der fremstilles rødvin samt rosé og 

hvidvin.  

I årene 2016 og 2017 var der pga. ugunstige 

vejrforhold kun en beskeden rødvinsproduktion. 

I 2018 var produktionen på ca. 510 flasker rød-

vin, hvidvin og rosé. 

Vokslev Vingårds vine betegnes VKNY Nautilus 

med reference til den kalkholdige jord, hvor der 

findes fossiler af kridttidens søkrebs Nautilus. 

Nautilus har en kalkholdig, spiralformet skal, 

som også er symboliseret på vinetiketten. 

Kalkholdig undergrund giver vinen mange duft-

nuancer og en god afbalanceret og aromatisk 

smag. 



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 2019 

kun kr. 1.495,00 incl. moms  

 

michael@steinsauto.dk 
www.steinsauto.dk 

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

 

  


