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Huul Mølle 

Det skulle have været gjort i foråret. Men på det tidspunkt var der jo masser af tid. Plud-

selig blev det sommerferie, hvor alle havde travlt med noget andet. Så blev det efterår, 

og der blev flere regnvejrsdag eller solskinsdage. Genkender nogen situationen?  

Censureret 

Heldigvis fik solen kæmpet sig tilbage, så taget igennem en lang weekend blev tørret 

godt ud. Mandagen efter gik Lasse, Karl Kristian og Kim i gang med at sprøjte impræg-

neringsvæske ud på de nu tørstige tagspåner. Et arbejde, der strakte sig over to dage. 

Fra tidlig eftermiddag til sent aften. Stor tak til tagakrobaterne og Nibe Installationsfor-

retning for velvillig udlån af lift.  

Spændende at se, hvornår taget skal have igen. Inden næste gang skal møllelauget ud 

og investerer i en lang rygningsstige. Har du en, vi må købe billigt - eller evt. bare låne?  

De sidste støttemidler fra restaureringen, kr. 245.000 fra Grøn Ordning, er først nu kom-

met til udbetaling. Det betyder, at vi nu endelig kan indløse vores kassekredit. Renterne 

har været hårde ved vores kassebeholdning, men nu kan vi komme videre med næste 

etape - restaureringen af mølleværket.  

Vi har historiske mange medlemmer. Sidste år var rekordår med 118. I år er vi såmænd 

oppe på 129. Tusind tak for jeres støtte alle sammen.  



SIDE 2 

Som resultat af en pludselig indskydelse blev der fejret nytårsaften i Vokslev Forsamlings-

hus sidste år. Arrangementet var af privat karakter for familier både indenfor og udenfor 

Vokslev. Nogle kendte hinanden - andre gjorde ikke. Maden blev købt ude fra. Drikkevarer 

tog man selv med. Rent improvisereret. Efter sigende var det en ualmindelig hyggelig og 

festlig aften, som man gerne vil gentage igen i år.  

Sidder I/du hjemme nytårsaften, men faktisk kunne godt tænke jer lidt festlighed uden at 

føle, at man nødvendigvis behøver at drikke hjernen ud, så er dette et rigtigt godt tilbud. 

Er du vild med at fyre af, så tag noget med. Er du ikke til raketter og kanonslag, så er du 

velkommen til bare at kigge på.  

Har ovenstående fanget din interesse, så kontakt Henning Kusk Larsen på mailadressen 

kusk.larsen@gmail.com inden d. 1. november 2019.  

Nytårsaften i Vokslev  

Vokslev Forsamlingshus 

 Der er udsolgt til høstfesten i Forsamlingshuset d. 18. oktober 2019.  

 Jui-jitsu-klubben Vox 13 har flyttet træning fra Forsamlingshuset til Vokslev Friskole, 

fordi mange havde et ønske om bad- og omklædningsfaciliteter. I skolens hal er der 

desuden mere plads til træningsmåtter - og flere medlemmer, skriver foreningen på 

sin Facebook-side. Vokslev Forsamlingshus siger tak for denne gang og ønsker Vox13 

held og lykke fremover.   

 Det betyder selvfølgelig også at Forsamlingshuset er ledigt til andre spændende akti-

viteter. Hvis du har en kreativ ide, stiller Forsamlingshuset gerne lokaler til rådighed 

for næsten ingen penge. Kontakt Finn på telefon 20 73 68 99 eller skriv til forsam-

lingshus@vokslevnet.dk 

 Kathrine Gellert afløser Morten Thøgersen i Forsamlingshusets bestyrelse. Morten 

fortsætter som suppleant og Forsamlingshusets repræsentant i Vokslev Samråd.  
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”Voksetime” på Vokslev Friskole  

Når skoledagen er slut, tager mange børn og unge hjem og sætter sig – hver for sig – bag 

deres skærm, men på Vokslev Friskole sørger vi for, at eleverne gør noget sammen. Med 

et nyt tiltag; ”Voksetimen” opprioriteres det sociale samvær og elevernes medbestemmel-

se, da den skaber tid og rum for at være sammen.  

Voksetimen er en klokketime midt på dagen, hvor 

der først spises madpakker. Her er madpakkerne en 

del af en hyggestund, hvor der ikke skyndes på ele-

verne, men hvor der er tid til snak eller en historie 

og god tid til at spise færdig. På mellemtrinnet bliver 

der vist ”Ultra Nyt” på storskærm, så de kan få et 

børnevenligt indblik i omverdenen, mens maverne 

fyldes. Når maverne er tanket op, åbner sig et væld 

af muligheder tilpasset børnenes alder. Skolens 

mange faciliteter kommer i spil, da der både er åb-

net for billedkunst, musik og hallen. Desuden er der 

mulighed for at danse, spille brætspil, kortspil og 

meget andet. For de ældste elever er værkstedet 

åbent, hvis de har en motor eller lignende, der 

trænger til at blive skruet på, ligesom der i udskolin-

gen også er mulighed for bl.a. et spil bordtennis. 

Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig fortsat den 

mulighed, at bruge legepladsen og skolens udearea-

ler som skolegård, multibane, fodboldbane, sanse-

have osv.. 

”Vi tager udgangspunkt i eleverne - derfor er ”Voksetimen” opstået.” udtaler skoleleder 

Dorte Møller. ”Det er kreativt, aktivt, praktisk og musisk, alt imens det styrker fællesska-

bet, når store og små arbejder og hygger sig sammen med de forskellige muligheder.”  

Med dette nye tiltag kan eleverne vokse i medbestemmelsen af deres eget frirum og væl-

ge, hvordan de bedst muligt lader op til næste undervisningstime - sammen.  

Udover Voksetimen byder det nye skoleår bl.a. på lejrskole i Berlin for udskolingen og på 

Landskabs- og landbrugsmuseet i Sindal for resten af skolen i uge 37, Naturvidenskabsfe-

stival i uge 39, natløb i uge 41, Kulturuge i uge 47, projektuge i uge 6 samt endelig certifi-

cering under DGI. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Skoleleder Dorte Møller 

Skoleleder@vokslevfriskole.dk 

26 37 36 86 
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Aftenskoleundervisning på  
Vokslev Friskole 

Det er utroligt, hvad der blomstrer frem på Vokslev Friskole  

Om det skyldes den ”nye” skoleleder Dorte Møller, de dygtige lærere eller den hårdarbej-

dende bestyrelse er ikke umiddelbart til at sige, men der er tydeligvis kommet nye tider 

på Vokslev Friskole.   

Sidste skud på stammen er aftenskoleundervisningen i samarbejde med Den Nære Aften-

skole under AOF, Aalborg.  

Keramik for begyndere 

Underviser:  Kirsten Haaning 

                   24 lektioner 

Hold 1:        Start mandag d. 16. sept. kl. 15:30 

Hold 2:        Start mandag d. 16. sept. kl. 19:00 

På kurset arbejder vi med fremstilling af skåle, 

krus, vaser, krukker, kander og skulptur. Vi arbej-

der med stentøjsler, som er velegnet til brugsting 

og som tåler både frost og opvaskemaskine. Der 

vil være masser af inspiration til forskellige teknik-

ker både indenfor formgivning, dekorering og gla-

sering. Ingen drejning.  

Sang skaber glæde 

Underviser:  Bjarke Behr 

                   2 lektioner 

Hold 1:        Start mandag d. 24. okt. kl. 19:00 

Hold 2:        Start mandag d. 28. nov. kl. 19:00 

Kom og vær’ med, når vi på Vokslev Friskole gen-

optager vores sangtraditioner. Alle kan synge, 

hver med sit næb, så kom glad og få rørt stem-

memusklerne i hyggelige rammer. Vi tager fat i 

den danske sangskat, der afspejler vores historie 

og kultur. Vi akkompagneres af klaver, og der ser-

veres kaffe og kage.  

Gamers workshop  

Underviser:  Benjamin Singer og Martin Pedersen 
                   21 lektioner 
Start:        Mandag d. 14. okt. kl. 9:00 

Dette kursus er en samlet pakke bestående af de  
3 kurser på næste side:  

 Streaming workshop 

 Making an epic montage  

 Vild med E-sport 
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Streaming workshop 

Underviser:  Benjamin Singer 

                   7 lektioner 

Start:        Mandag d. 14. okt. kl. 9:00 

Have you always wanted to stream online, but you 

don’t know how to make it look professional? This 

workshop is designed to teach you how to set up 

your stream for Twitch. We will talk about strate-

gies on establishing and growing a viewer base 

while creating a brand for your channel. You will 

learn how to create consistent, professional 

looking streams.  

Making an epic montage  

Underviser:  Benjamin Singer 

                   7 lektioner 

Start:        Tirsdag d. 15. okt. kl. 9:00 

Do you want to impress your friends with your 

skills? This workshop will teach you how to make 

the most out of all your gameplay footage. You 

will learn how to make a montage video that fits 

your gamestyle – be it fastpaced Rocket Leagues 

aerials or your best Fortnite headshots timed to 

your favorite beat. By the end of the day, you’ll be 

ready to wow your friends and everyone else on 

YouTube.  

Vild med E-sport 

Underviser:  Martin Pedersen  

                   7 lektioner 

Start:        Onsdag d. 23. okt. kl. 9:00 

Er du gamer og vild med E-sporten. Du hører om 

E-sportskulturen og den mentale træning bag E-

sport. Også fysisk aktivitet og hvad kost betyder i 

E-sport. Dine egne E-sports evner bliver udfordret 

og du vil lære, hvordan du kan blive bedre både 

individuelt og på et hold, uanset om du er begyn-

der eller øvet.  

Som det fremgår er der både traditionelle aftenskolehold og nye spændende hold til dem, 

der er til det mere elektroniske - og internationale.    

Er du blevet interesseret i at vide mere, så gå ind på AOFs hjemmeside, hvor du også kan 

se priser og tilmelde dig.  

Søg efter Vokslev. Så kommer alle de spændende kurser frem på din skærm.  

 

   https://aftenskole.aof.dk        Viden , udvikling og samvær   



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 

 

  


