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NYHEDSBREV NR. 22 - JUNI 2010 

Vokslev Sogns Historie 
En bog af Ole Færch 

     

Bogudgivelsen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Lo-
kalhistorisk Arkiv for Nibe og Omegn og Vokslev Samråd.  

Bogen er nu trykt i 400 eksemplarer, og alle husstande i Vokslev, 
Gelstrup, Binderup, Tårup, Harrild, Simested, Klæstrup og Rodstrup 
kan gratis få udleveret et eksemplar, blot ved at møde op til   

Sogneaften 

onsdag d. 16. juni 2010 kl. 19.30  

i Vokslev Friskoles Multihal 

Under arrangementet vil 7. klasse sælge kaffe/kage og øl/sodavand 
som et led i fremskaffelse af midler til deres studietur til Island.  

Under kaffen vil forfatteren selv fortælle lidt om bogens tilblivelse og 
indhold.  

Bogens udgivelse er endvidere støttet af Færch Fonden, Velux Fon-
den, Vokslev Sparekasse, Lokalhistorisk Arkiv for Nibe og Omegn, 
Vokslev Samråd, Spar Nord Fonden, Vokslev Menighedsråd, Vokslev 
Smede- og Maskinværksted A/S og AutoMester Sørensen, Nibe, v/
Torben Hornskov Sørensen, Vokslev. 

Ole Færch har uden beregning stillet manuskriptet til rådighed.  

             Fortsættes 

 

    

 Forfatterens indgangsvinkel til at 
beskæftige sig med Vokslev Sogn 
har været en jagt på aner, der 
startede for mere end 30 år siden, 
og førte til Søren Nielsen i Færke 
og hans hustru Anne Michelsdatter 
i Færchgården i Gjelstrup i Vokslev 
Sogn først i 1600-tallet.   

I den forbindelse opdagede Ole 
Færch, at der næsten intet lokalhi-
storisk materiale forelå fra Vokslev 
egnen, og drømte om engang at 
kunne råde bod på dette.  

Med bogudgivelsen er således en 
længe næret drøm gået i opfyldel-
se.    

Vokslev Samråd er 
blevet opfordret til 
at medvirke i miljø-
styrelsens kampag-
ne d. 12. juni 2010.  

Store Byttedag er 
lagt i hænderne på 
Støtteforeningen, og  
afholdes sammen 
med Sommerfesten 
på Vokslev Friskole. 

Se indstik  
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SIDE 2 

Det praktiske arbejde, der har ført til udgivelsen, har ligget i hænderne på en selvbestaltet 
arbejdsgruppe bestående af forfatteren Ole Færch, Lokalhistorisk Arkiv for Nibe og Omegns 
formand Jan Dalsgaard, Nibe Museums tidligere formand og tidligere borgmester i Nibe Helge 
Bundgaard Nielsen og Vokslev Samråds formand Leo Helmer. 

Faunapassagen er fuldt finansieret 

Vokslev Sogns Historie er på 452 sider, men som forfatteren 
siger, så er det kun et bidrag, for det er et utroligt spæn-
dende sogn.  

Noget af det man kan læse om er geologi, forhistorisk tid, 
skole- og fattigvæsen, kirken, foreninger, erhvervsmæssig 
udvikling og kendte og ukendte fra sognet. Der er bl.a. et 
afsnit om Vokslev Kalkgrav og Kalkværket. Så er der Binde-
rup Å med de mange møller, fx. Huul Mølle som kendes helt 
tilbage til 1440. Der er en fin kirke, og vi kender præsterne 
og degnene langt tilbage i tiden. Også sognets skolehistorie 
med bl.a. Vokslev Friskole er omtalt.  

Et afsnit fortæller bl.a. om Aage V. Jensen, manden bag Aa-
ge V. Jensens Fonde, hvis barndomshjem stod i Harrild, 
atomfysikeren Christian Jacobsen, født i Simested, men og-
så nogle af sognets mindre prominente personer, fx rakker-
kvinden Grydsted Ane og Bu Else. Både sognets ældre og 
nyere historie fortælles der om, bl.a. om Idrætsforeningen, 
Brugsforeningen og de mange andre foreninger. 

 

Kommunebudgettet for 2010 blev vedtaget uden at faunapassagen kom med. Flere forskelli-
ge henvendelser fra Samrådet til politikerne førte ikke til noget. Formanden for Sammenslut-
ningen af Lystfiskerforeninger ved Binderup Å Johnny Rose forsøgte forgæves med personlig 
fremmøde at overbevise  kommunen om, at faunapassagen skulle gennemføres. Vinteren 
blev utroligt streng og tærede på kommunens midler, så troen på at det skulle lykkes at finde 
de manglende kr. 800.000 til faunapassagen var efterhånden meget lille.   

Men netop som vi troede at al håb var ude, skete der pludselig noget.   

På kommunens landdistriktskonference i Aalborg Kultur– og Kongrescenter d. 6. april 2010 
deltog Vokslev Samråd og Huul Møllelaug på opfordring med en lille fællesstand, hvor Kultur– 
og Naturstien og Restaureringen af Huul Mølle blev præsenteret.  

Under afholdelsen af konferencen, blev Samrådets formand orienteret om, at der i løbet af de 
næste par dage ville blive afholdt møde mellem rådmand Thomas Kastrup-Larsen og råd-
mand Mariann Nørgaard bl.a. omkring fremskaffelse af de resterende midler til faunapassa-
gen. Da begge rådmænd tidligere har været meget positive omkring faunapassagen, var 
spændingen næsten uudholdelig.   

D. 22. april kom Faunapassagen så på Teknik– og Miljøudvalgets møde (efter at dagsorden 
var udsendt) og udvalget vedtog at bevillige projektet kr. 300.000.  

D. 28. april var Faunapassagen på dagsordenen på SBU-udvalgsmøde, som bevilligede kr. 
500.000 til projektet.  

D. 29. april meddelte Vandmiljøafdelingen tilladelse til etablering af faunapassage og oprens-
ning af Huul Mølledam med en klagefrist på 4 uger. Klager skal behandles af By– og land-
skabsstyrelsen, og vil betyde at projektet alligevel ikke kommer i gang i år. Da denne tekst  
blev skrevet, var Samrådet endnu ikke bekendt med om der var indgivet klage, så spændin-
gen er stadigvæk intens.  



SIDE 3 

D. 18. maj 2010 gav Vandmiljøafdelingen tilladelse til anbringelse af overskudsfyld fra op-
rensning af Huul Mølledam i bunden af gammel råstofgrav. Også til denne tilladelse er der 4 
ugers klagefrist.  

 Oversigt over støtte til Huul Mølleområdet Oversigt over støtte til Huul Mølleområdet Oversigt over støtte til Huul Mølleområdet Oversigt over støtte til Huul Mølleområdet    
 Kultur– og Naturstien, skitseprojekt       kr.     106.000 
 Kultur– og Naturstien, etablering       kr.  2.060.000 
 Faunapassage, etablering        kr.  1.600.000 
 Restaurering af Huul Mølle, forprojekt       kr.     130.000 
 Restaurering af Huul Mølle, foreløbige støttetilkendegivelser til 2. etape kr.     350.000 
 Støtte og afsatte midler i alt        kr. 4.246.000 



Samrådets hjemmeside har gennemsnitlig haft 44 besøg om dagen i maj måned 2010, og 
gennemsnitlig 31 besøg om dagen i 2010.  

Samrådet og dens medlemsforeninger har ansøgt Aalborg Kommune Aktions Gruppe (AKA-
puljen) om støtte til en forbedret og mere avanceret udgave af hjemmesiden, således at de 
forskellige foreninger selv har mulighed for at administrere deres egne undersider mm.  

SIDE 4 

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev 

 

Vokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev SparekasseVokslev Sparekasse    
Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev Hobrovej 63, Vokslev ---- 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe 9240 Nibe    

Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20Tlf. 98 35 03 20    
www.vokslevsparekasse.dk 
Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500 

Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700 

Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61Hobrovej 61    
Telefon :Telefon :Telefon :Telefon :    
Telefax : Telefax : Telefax : Telefax :     
Internet:Internet:Internet:Internet:    
EEEE----mail:mail:mail:mail:    

9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe9240 Nibe    
98 35 17 2998 35 17 2998 35 17 2998 35 17 29    
98 35 17 2598 35 17 2598 35 17 2598 35 17 25    

www.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dkwww.vokslev.dk    
info@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dkinfo@vokslev.dk    

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

                              Aut. VVS installatør 

v/ Brian Skov Jensenv/ Brian Skov Jensen  

Skalhuse 31B, 9240 NibeSkalhuse 31B, 9240 Nibe  
Telf. 98 35 59 10 - mobil 51 32 53 10 

www.bsvvs.dk  

Kastetvej 21a - 9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk 

Rostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup MaskinstationRostrup Maskinstation    
K. &  J. Søndergaard 

Rodstrupvej 22 

tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03tlf. 98 35 17 03    
presning af rundballer 
minibig & bigballer 

wrapballer samt skårlægning 

Kvalitetshåndværk udføres 

Forbedring af www.VokslevNet.dk 


