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 UDGAVE NR. 30 - JUNI 2012 

SOMMERFEST PÅ FRISKOLEN 
Lørdag d. 9. juni 2012 kl. 13.00 

 

 
 

Kl. 13.00  Sommerfesten skydes i gang med kanonsalut 

Kl. 13.05  Tombola, børneloppemarked, hønseskidning mv. åbner 

Kl. 13.05  Cafeteriet åbner med lækre hjemmelavede kager 

Kl. 13.05  Motionsløb 3,5 km og 8 km skydes i gang 

  Skoleeleverne er meget stolte over, at de selv har været med til at skaffe  
  penge til den nye Multibane via sidste års flotte cykelløb. Når man får ejer 
  skab til en ting, så passer man uvilkårlig også bedre på den. Nu  trænger  
  skolen til nye computere, hvorfor Fondsudvalget på Vokslev Friskole på  
  tilsvarende vis afholder sponsorbetalt motionsløb.  

Kl. 16.30 Sommerfestens dagsprogram slutter  

Kl. 19.00 Festaftenen starter 

  Menu: ”Gris på gaflen” med lækkert tilbehør 

Kl. 21.30 Underholdning med det lokale festband 

  
 
 
 
 
 
 
Kl. 21.30 Filmbule for trætte børn 
  - medbring selv sovepose og evt. en god film 

Kl. 01.00  Sommerfesten slutter  

Pris for deltagelse i festaftenen:  

Voksne: kr. 100 - Børn: kr. 50 (under konfirmationsalder)  

Forhåndstilmelding til fællesspisningen:  
kathrine@gellertnet.dk eller 22 75 18 37 

 



SIDE 2 

Kr. 50.000 fra AKA-puljen til  
omlægning af adgangsvej  

AKA-udvalget bevilligede de kr. 50.000, vi havde ansøgt om til omlægning af fællesvejen 
mellem Friskolen og VIF’s fodboldbane. I for- og næstmandens oplæg var vi ikke tilgode-
set, men heldigvis var der et flertal i AKA-gruppen, som stemte ansøgningen igennem.  

Som vi omtalte i sidste nummer af VokslevBladet, så var det oprindelige anlægsbudget på 
kr. 235.000. Imidlertid skulle Per Lund Petersen, Hobrovej 53C, Gelstrup havde væltet sin 
ladebygning, og vi har fået lov til at hente murbrokkerne gratis. Dem indbygger vi i vej-
kassen som bærelag i stedet for stabilt grus. Vi har fået kontakt med en landinspektør, 
som vil lave arbejdet for 40 % af, hvad vi ellers havde fået tilbud på, og endeligt har et 
par landmænd tilbudt at lægge maskiner til materiale– / jordtransporten.  

Dette medfører en besparelse på kr. 73.500, og betyder at projektet er fuldt finansieret:  

• Vokslev Menighedsråd      kr.    75.000 
• AKA-puljen, Aalborg Kommune    kr.    50.000 
• Støtteforeningen for Vokslev Friskole    kr.    14.000 
• Vokslev Idrætsforening     kr.    10.000 
• Vokslev Samråd       kr.    12.500 
• Samlet finansiering      kr. 161.500 incl. moms 

Trafik & Veje, Aalborg Kommune ville imidlertid ikke tillade 2 overkørsler ud til Binderup-
vej på det pågældende sted. Dette var tæt ved at vælte hele projektet, men Vokslev Me-
nighedsråd reddede os heldigvis ved at tillade en flytning af den eksisterende opkørsel op 
til kirken, således den fremover bliver ført over i den nye vej. Se ovenstående billede. 
Endvidere har vi søgt og fået tilladelse af kommunen til den nødvendige jordflytning.  

Landinspektøren har afsat vejen, og de involverede parter har nikket til placeringen, så 
tilbage er blot selve udførelsen, som er planlagt at starte mandag d. 4. juni 2012.  

Udover murbrokkerne genanvendes bærelaget fra den eksisterende adgangsvej i den nye 
vejkasse. Dette betyder at på et tidspunkt spærres den nuværende adgangsvej af, mens 
den nye vej laves færdig. Vi håber på brugernes forståelse heraf.  

Om nødvendig kan kørsel ske ind igennem skolegården, men kun efter nærmere aftale 
med Vokslev Friskole.  

Endnu et fantastisk samarbejdsprojekt i Vokslev 

Flytning 
af eksist. 
kirkevej.  



SIDE 3 

Giv en hånd til Vokslev Forsamlingshus  

Selvom Vokslev Samråd arbejder hårdt på at få etableret et nyt Multihus, så skal Vokslev 
Forsamlingshus holde i rigtig mange år endnu.  

Bestyrelsen i Forsamlingshuset vil derfor gerne give festsal og den lille sal en tiltrængt op-
friskning.  

Vokslev Forsamlingshus     Ny istandsat forsamlingshus i Lundby  
       (som et eksempel)  

AKA-puljens næste ansøgningsrunde d. 1. oktober 2012 er også for forsamlingshuse, og 
her vil bestyrelsen søge om penge til materialer, mens selve arbejdet skal udføres vha. 
frivillig arbejdskraft. Derfor opfordrer bestyrelsen alle til at sponsere nogle arbejdstimer. 
Så støt Forsamlingshuset med 5, 10 eller 20 arbejdstimer, eller hvor mange du nu synes 
du kan magte.   

Send en mail til finn@himmerlands-grovvarer.dk eller aases@mail.dk og skriv hvor mange 
timer du kan støtte med, og gerne hvilke arbejdsopgaver du har lyst til / er dygtig til.  

Send mailen NU ellers glemmer du det - det bliver nogle hyggelige timer  

Udover ovenstående opfriskningsarbejde er der også mulighed for at hjælpe til med kalk-
ning af huset udvendig, reparation af inventar mm., efterårsrengøring, vinduespudsning 
eller noget helt andet.   

Bestyrelsen vil jo så efterfølgende have en liste med mulige frivillige hjælpere, som man 
kan henvende sig til, når der er noget arbejde der skal udføres. Lokalbefolkningen i Vaarst 
har på denne måde sponseret 1.010 frivillige arbejdstimer til et stort projekt i deres ned-
lagte grusgrav.  

På Forsamlingshusets generalforsamling d. 22. marts 2012 blev hele bestyrelsen i øvrigt 
genvalgt, og genbesatte deres oprindelige poster:  

Formand Lone Lohse - Næstformand Jørgen Christensen - Kasserer Finn Nielsen - Sekre-
tær Cita Winther - Udlejning Åse Søndergaard - Peter Bygum og Tina Olesen.  

På trods af stigende olieudgifter og mindre udlejning udviste årets regnskab 2011 et min-
dre overskud på ca. kr. 11.000. Indtægter / Udgifter ca. kr. 96.000 / 85.000.    

Også medlemstallet er faldende. Har du husket at betale årskontingent?  

Kr. 150,00 på giro 73 > 86629275 eller bankkonto 9814 0000737437  



 

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  

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 

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 2012  
kun kr. 1.000,00 excl. moms  



DANSK MØLLEDAG 2012 

 

 

 
 

holder HUUL MØLLE åben  
Søndag d. 17. juni 2012 kl. 13.00 - 16.00 

Vokslev Samråd  

Til opslagstavlenTil opslagstavlen  

 Program  

 Kl. 18.30  Velkommen i det grønne til fællesspisning 

   Medbring selv madkurv og service 

   Mulighed for grill i begrænset omfang 

   Stort fællestelt opstilles på græsplænen 

   Drikkevarer købes på stedet   

 Kl. 21.00 Båltale ved formand Leo Helmer, Vokslev Samråd  

   Midsommervisen synges og bålet tændes 
 

Elever fra Vokslev Friskole vil stå for salg af kaffe, kage og snobrødsdej 
Overskuddet går til elevernes udlandstur.  

Ingen tilmelding, bare mød op med godt humør til en hyggelig aften  
        

        Sct. Hans Lauget i Vokslev  
        Tina, Karen og Mette  

Sct. Hans i Vokslev KalkgravSct. Hans i Vokslev Kalkgrav  

Lørdag d. 23. juni 2012Lørdag d. 23. juni 2012  


