
 

 

 

 

 

 

BLADET ER SPONSERET AF: 

Nibe Tømrer– og Snedkerforretning 

TØMRER-NISS 
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2 

PRÆSENTATION AF VOKSLEV IDRÆTSFORENING: 

I Vokslev I.F. lægger vi meget vægt på kombinationen af de 
sportslige og de sociale aspekter. Et af vores vigtigste mål er 
at få flest mulige indbyggere i Vokslev og omegn til at dyr-
ke sportslige aktiviteter. Det styrker både det sociale sam-
menhold i lokalsamfundet og den enkeltes sundhed. 

FODBOLD:  Vores landsby er lille og indenfor foldbold-
området giver det os begrænsninger m.h.t. at kunne stille 
hold, specielt i ungdomsrækkerne. I de årgange, hvor der 
er bare den mindste mulighed for at stille hold, gør vi det. I 
2004 deltog vi i turneringen med årgang 1992 og frem.På 
seniorsiden spillede herrerne i serie 4 og 6. På damesiden 
er vi den højestrangerende klub i området med et serie 1 
hold, der dog i efteråret blev til et serie 2 hold. Årets høj-
depunkt var landspokalkampen på Vokslev Stadion mod de 
tidligere danske mestre fra Fortuna, Hjørring.                
Desuden har vi et old-boys hold og et grand-old-boys hold. 
Det er nogle år siden, den ældste på grand-old-boys holdet 
passerede 60 år. 

GYMNASTIK: er blevet et stort aktiv for klubben. Der er 
ca. 50 aktive børn i alderen fra 3 til 14 år fordelt på 3 hold. 
På førskoleholdet ”Spirrevipperne” får børnene gennem leg 
stimuleret den grundmotoriske udvikling. På Bh-klasse til 
3. klasse ”Banditterne” tilgodeses den grundmotoriske ud-
vikling stadig, men springgymnastikken er dominerende. 
De store 4.-7. klasse ”X-tremerne” arbejder med større og 
mere udfordrende spring. Der er gode, kompetente in-
struktører på alle holdene, så niveauet er højt. Det tiltræk-
ker børn fra et stort område, eksempelvis deltager børn fra 
Staun-Farstrup-området. 

MOTIONSBADMINTON: er også på programmet—
mandag, tirsdag og onsdag i Friskolens  Multihal. Der er 
stadig attraktive ledige tider og det er billigere at spille her 
end de fleste andre steder. 
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Borgerforeningen ønsker 
VOKSLEV  SPAREKASSE 
et STORT TILLYKKE 
med 125-ÅRS JUBILÆET 
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NÆSTE NR: ARRANGE-
MENTSLISTE SAMT PRÆ-
SENTATION VOKSLEV 
FRISKOLES STØTTEFOR-
ENING 

REDAKTØRENS HJØRNE: 

IRMA CHRISTENSEN: 98353012                     

TAGER MOD INDLÆG TIL NÆ-
STE NUMMER: DEADLINE 9/4 

EFTER STORMEN: 

Hvad skal der  ske på Vokslevs 
smukke skråninger og i vejkanterne, 
nu da de stolte kæmper er faldet?  

Vil vi i Vokslev have indflydelse 
herpå? 

Det var måske en ide at tage til 
generalforsamling i Borgerforenin-
gen? 

 Se side 3. 



I ØVRIGT: Foreningen er stiftet i slutningen af 1970’erne. I starten af 1980’erne byg-
gede man det nuværende klubhus. Det blev finansieret med et 30-årigt kreditfore-
ningslån til en rente på den anden side af 20%, som senere er konverteret til et obliga-
tionslån. Restgælden er derfor kraftigt reguleret op. Status: Vi har et lån med en rest-
løbetid på ca. 8 år og en restgæld på ca. 1/4 mio. kr. Vi har sparet ca. 100.000 kr. op 
ved at afholde bankospil om torsdagen. Vi er meget afhængige af denne indtægtskilde, 
men forsøger også at tjene penge på andre måder, ved f.eks. at omdele de nye papir-
containere i området (ca.8000 kr.) og ved at stå for serveringen i næste måned, når 
Sparekassen har 125 års jubilæum.                                                                                
Alt dette sker ved hjælp af Tordenskjolds flittige soldater. Hermed en opfordring til 
unge og ældre, medlemmer og ikke-medlemmer: Giv en hånd med, når der skal laves 
et eller andet. Netop nu har vi brug for hjælp til bankospillet, til at sætte borde op 
torsdag eftermiddag (ca. 20 min.) sælge bankoplader fra 18.00 til 19.00 eller til at 
afvikle spillet fra 19.00 til ca. 21.30. Ikke nødvendigvis hver torsdag, men bare en 
gang imellem. Vi mangler også et par stykker til hjælp ved serveringen til jubilæet i 
Sparekassen (Multihallen). Har du ideer til nye aktiviteter i foreningen, hører vi gerne 
fra dig. Kan der laves aktiviteter for den lidt ældre generation? Vi er med på næsten 
hvad som helst.  

KONTAKT: Poul Erik Christensen (formand), Lyngbjergvej 2, tlf. 98 35 37 92,                        
         e-mail: pec@sparnord.dk     

Præsentation af Idrætsforeningen: Fortsat fra side 1 

SIDE 2 

Borgerforeningens næste arrangement:              ØLSMAGNING                 

Billet hertil incl. lækker ungarsk gullaschsuppe m. brød  fredag den 4. marts 
2005 kl. 19.00—21.00  i Vokslev Forsamlinghus. Pris:  kr. 120,-            
Efter ølsmagningen: hygge med kortspil, yatzy eller andre spil, naturligvis med 
øl til. Billetter købes: i Vokslev Sparekasse, hos Smeden Henrik Svenningsen. 
Billetsalget slutter en uge før. 

Problemer vedr. ADSL:        Jeg har forsøgt at få installeret ADSL på min adresse, 
men TDC fortæller mig, at der er for langt til en ADSL-opgraderet central. Er der an-
dre, der har samme problem, eller nogle der har erfaringer indenfor området, hører jeg 
gerne fra jer. Mit formål er, at få lagt pres på TDC, så det er muligt for os langt ude på 
landet at få ADSL, men det kræver nok at der er en vis efterspørgsel efter produktet. 

Poul Erik Christensen, Lyngbjergvej 2, tlf. 98 35 37 92, mail: pec@sparnord.dk 

Fristen for indsendelse af ansøgninger om LINK-midler er den 7. marts. Ansøgninger 
fra Vokslev sendes til Leo Helmer, Flintdalevej 5, 9240 Nibe, eller Poul Erik Christen-
sen, Lyngbjergvej 2, 9240 Nibe, som sørger for videre befordring.  

VOKSLEV IDRÆTSFORENING: 

5. Februar  -         Standerhejsning for seniordamer og herrer          kl. 14.00  

19. Februar - Ordinær generalforsamling        kl. 15.30                            
  Dagsorden iflg. vedtægterne   

Husk også bankospillet hver torsdag kl. 19.00 i Multihallen. 

VOKSLEV  FRISKOLE: 

17. Februar       - Musical kl. 17 og kl. 19 - for alle interesserede  
  (kr. 20 pr. pers.) 

2. Marts            - Generalforsamling i  Friskolens Støtteforeningen        kl. 19.00   

8. Marts            -  Generalforsamling i Friskolen                  kl. 19.00            

MENIGHEDSRÅDET: 

Kirken er lukket i uge 14 og 15 på grund af reparationsarbejde.                       
Der arrangeres en forårskoncert i Vokslev Kirke, denne annonceres senere  i 
Nibe Avis. 

FORSAMLINGSHUSET: 

6. Februar  -     Fastelavnsfest for børn i alle aldre           kl. 14.00—16.00                         

29. Marts   - Generalforsamling            kl. 19.00 

  Dagsorden iflg. vedtægterne 

ARRANGEMENTSLISTE  (se også dagspressen, for de sidste nye) 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

VOKSLEV BORGERFORENING  

den 16. marts 2005, kl. 19.30 i Vokslev Forsamlinghus.  

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Alle borgere i Vokslev Sogn er automatisk medlem af foreningen og derfor be-
rettiget til at deltage og stemme.   

Venlig hilsen BESTYRELSEN 
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