
Vokslev Samråd 
For borgere og foreninger  i Vokslev  -  WWW. VokslevNet.dk 

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

NYHEDSBREV NR. 23 - SEPTEMBER 2010 

Modeshow - Høstfest 

Billetpris  
for spisning, 

modeshow og 

kaffebord kun 

kr. 125 

som kan købes hos  

Butik Tea  

Salon Schmücker  

Vokslev Smede- & 
Maskinværksted 

senest  
d. 11. sept. 2010  

Succesen fra sidste år gentages 

Fredag d. 17. september 2010 kl. 18.30  

i Vokslev Forsamlingshus 
Først spisning  

Kamsteg med flødekartofler, salat og flutes 

derefter  

Modeshow med masser af reklamegaver og gevinster 

afsluttende med  

Kaffe og kage 

Der bliver rift om pladserne, så køb / bestil i god tid.  
Sidste år var der udsolgt før sidste tilmeldingsfrist.  

MODETØJ FRA 

Butik Tea og Butik Tea og Butik Tea og Butik Tea og     
TøjhusetTøjhusetTøjhusetTøjhuset    

ARBEJDSTØJ FRA 

Vokslev Smede Vokslev Smede Vokslev Smede Vokslev Smede ---- &  &  &  &     
MaskinværkstedMaskinværkstedMaskinværkstedMaskinværksted    

SMYKKER FRA GALLERI 

Kunst uden rammerKunst uden rammerKunst uden rammerKunst uden rammer    

BRILLER FRA 

Kuntz OptikKuntz OptikKuntz OptikKuntz Optik    

FRISURER SAT AF 

Salon SchmückerSalon SchmückerSalon SchmückerSalon Schmücker    
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Friluftsgudstjeneste 

Traditionen tro blev der holdt friluftsgudstjeneste søndag d. 22. august på græsplænen ved 
Huul Mølle. Den første friluftsgudstjeneste i Vokslev blev afholdt d. 23. august 2006, Nær-
mest lige så traditionelt havde Menighedsrådet sørget for et rigtigt flot sensommervejr.  

Knap 100 mennesker deltog i den efterfølgende bespisningen, mens andre valgte af indtage 
frokosten et andet sted.   

Der var som sædvanligt et flot samspil omkring gudstjenesten med hjælp fra Nibeblæserne 
og medlemmerne af kammerkoret, lige som Vokslev Idrætsforening stod for en flot gymna-
stikopvisning, spring mm.  

Gudstjenesten var om kærligheden med glimt af H. C. Andersens eventyr ”Snedronningen”. 

Også i år fungerede Jørgen Christensen som den lokale grillmester, mens friskoleelever og 
deres forældre hjalp til omkring udleveringen mm.  

D. 9. juni 2010 tog rådmand Thomas Kastrup-Larsen det første spadestik til Kultur– og Na-
turstien, hvorefter rydningen af bevoksningen rundt om mølledammen blev sat i gang. 

I uge 28 startede de store gravemaskiner så med at oprense mølledammen samt udgrave for 
den nye faunapassage (stryg). Sideløbende med dette arbejde begyndte en anden entrepre-
nør i uge 31 at etablere den nye bro på Huulmøllevej.   

I de første uger holdt det tørvejr, hvilket gjorde at arbejdet skred hurtigt frem, men d. 12. 
august om aftenen gik det galt. På grund af kraftig grødeskæring i Binderup Å i Rebild Kom-
mune steg vandet så meget, at der opstod brud på et af de midlertidige diger, som skulle 
holde vandet ude af graveområdet. Dette betød at der strømmede en masse mudret vand 
ned ad åen. Selvom vi nåede, at informere dambrugene længere nede ad åen inden vandet 
nåede frem til dem, kunne det selvfølgelig ikke undgå at skabe ravage.  

Af uforklarlige årsager steg vandet pludselig igen d. 18. august. Igen førte det til brud på di-
get bare et andet sted. Denne gang var hullet imidlertid ikke sådan lige til at lukke. For at 
forhindre at opgravet jord fortsat blev revet med ned ad åen, blev det nye, knap færdige 
stryg i al hast åbnet midlertidig. På det meste af strækningen var bunden nemlig gjort færdig  
og belagt med sten, og på resten af strækningen var der relativ fast bund.  

Etablering af faunapassage og  
oprensning af mølledam er i gang  
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De omtalte digebrud har været meget uheldige, og Vokslev Samråd beklager meget de ge-
ner, det har medført hos dambrugsejerne.  

Samtidig vil vi også gerne beklage, hvis man i området føler sig generet af al den tunge ar-
bejdskørsel. Det kan desværre ikke være anderledes, men vi håber at resultatet til sidst bli-
ver så vellykket, at generne bliver skubbet i baggrunden.  

Kr. 6.750 til hjemmeside 

Vokslev Samråd har modtaget kr. 6.750 i støtte fra kommunens AKA-pulje til en videreud-
bygning af vores meget besøgte hjemmeside.  

I maj, juni, juli og august har hjemmesiden gennemsnitlig haft 45 - 46 besøg om dagen.  

Der er givet tilladelse til at deponere opgravet 
materiale fra mølledammen i råstofgraven ved 
Damvej bag Huulmøllevej 7.   

Stålrøret under broen blev samlet og malet på 
græsplænen ved Huulmøllevej 7, hvorefter det 
blev hejst på plads i stryget af en kran.  

NYHED:  Den lokale vejrudsigt for Nibe opdateres  
løbende på forsiden i samarbejde med TV2 Vejret 



Ca. 150 mennesker benyttede sig af muligheden for at erhverve en gratis bog ved sogneafte-
nen i juni. Mange købte ekstra eksemplarer, eller fik deres bog signeret af forfatteren.   

Bogen sælges til 200 kr/stk på telefon 98 35 17 43, via webmaster@VokslevNet.dk eller på 
Nibe Museum. Halvdelen af beløbet går til det frivillige foreningsarbejde i Vokslev Samråd, og 
vil blive brugt til glæde og gavn for Vokslev og omegn.  
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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 

Ole Færch’s Vokslev Sogns historie 


