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NYHEDSMAIL NOVEMBER 2019
Det sker i Voerså!
Sæt kryds i kalenderen!
26. november 2019 – 17:30 – 18:15, - Knud Søhane Spejdernes fakkeloptog gennem Voerså
27. november 2019 – 13:00 – 16:00, - Kaffeklubben's Julefrokost
1. december 2019 – 14:00 – 16:00, - Juletræsfest i Voerså Hallen - 1 søndag i advent
3. december 2019 – 19:15 – 20:15, - Infomøde om byggeri af dagligvarebutik/købmand!!
8. januar 2020 – 14:00 – 16:00, - Kaffeklubben
HUSK - DU KAN ALTID FØLGE MED PÅ VORES HJEMMESIDE

KORT FORTALT OM KOMMENDE BEGIVENHEDER

Tirsdag, den 26. november kl.17.30-18.15.
Støt Knud Søhane spejdernes fakkeloptog igennem byen d. 26 november
Kl. 17.30 - 18.15 går spejderne igennem byen med fakler. De starter ved spejderhuset.
Støt dem ved, at købe en fakkel for 45 kr.
Når man køber en fakkel så får man en kop kaffe/saft og et stykke kage med i prisen, som nydes efter fakkeloptoget i spejderhuset.
Sidste år deltog MANGE som ikke gik til spejder også og det var bare SÅ fedt, at opleve!
Mange købte også en fakkel for, at støtte spejderne selv om de ikke kunne deltage.
De sende deres valgte beløb og købe af fakler, til mobilepay nr. 85130 og skrev FAKKEL - tak for det!
Vi håber, at byens borger og vidt omkring, vil støtte op om arrangementet igen i år og støtte den lokale spejdergruppe.
Vi ses i lyset som skinner igennem
Voerså d. 26 november kl. 17.30 - 18.15.
Hilsen Knud Søhane spejder

Onsdag, den 27. november kl.13.00-16.00.
KAFFEKLUBBEN afholder sin første årlige julefrokost!
Der er sendt løbesedler ud i hele byen og du kan læse mere om julefrokosten på vores website.
Kom og vær til starten på en forhåbentlig tradition.
Hilsen KAFFEKLUBBEN

Søndag, den 1. december kl.14.00-16.00

Fælles Juletræ for børnene i landsbyklyngen
Voerså-hallen
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Program:
Kl. 1330

Optog gennem byen med spejderne og alle øvrige der er interesserede. Start fra Skolen.

I Voerså-hallen (Entre 10 kr)
Kl.1400

Velkomst

Sanglege
Mulighed for køb af kaffe, øl, vand, gløgg, æbleskive, vafler, juicer og spejderne sælger popkorn, slush-ice, og amerikansk lotteri.
Kl.1530

Julemanden og deler slikposer ud.

Kl. 1600

Afslutning.

Arrangeret af: Voerså og Lyngså Borgerforening, Voerså Idrætsforening , Østkystens Guld og Knud Søhane Spejdere i samarbejde med den lokalt fo
Vigtig viden:
- Prisen er 10kr pr. pers.
- Spejderne går optog i byen, deltag gerne eller støt dem med et kig og et hej.
- Lyngså borgerforening og Østkystens guld (børnegruppen) er også med i år. - Overskuddet af salg fra kaffebod og indgangen, går til nye tiltag for b
- Spejderne har bod og lotteri.
Kom og få en herlig eftermiddag!

Tirsdag, den 3. december kl.19.15-20.15
EN RIGTIG VIGTIG DAG I DIN KALENDER!!

Ny indkøbsmulighed i 2020 - med din hjælp!!

I det seneste år, er der arbejdet på at etablere en ny indkøbsmulighed i lokalområdet. I samarbejde med butikskæden Dagrofa som står bag butikker
unik mulighed for at bygge en helt ny butik næste år.
Dagrofa er villig til at indgå et partnerskab med borgere i området Østkystens Guld om at bygge en spritny 600 m2 stor og indbydende butik i 2020 o
Dagrofa-kæden har mange tusinde forskellige varenumre at tilbyde, og de lægger stor vægt på friske råvarer som eks. frugt og grønt, morgenbrød m
Derudover er økologi og bæredygtighed vigtigt for Dagrofa, hvor der også er mulighed for at sælge lokale varer fra nærområdet som eks. æg, honnin
Foruden at kunne tilbyde alle de dagligdagsvarer, som man har brug for, vil butikken bidrage med:
- Afhentning af medicin
- Ind- og udlevering af pakker
- nye lokale arbejdspladser og studiejobs til unge
- Click & collect, (online varebestilling, som er pakket og klar til afhentning)
https://mailchi.mp/c80b95670575/nyhedsmail-fra-borgerforeningen
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Dagrofa har foretaget en større markedsundersøgelse i området, hvor de nøje har vurderet konkurrenter, befolknings-sammensætning, købevaner o
Markedsundersøgelsen peger på at der er et sundt forretningspotentiale for at drive en butik i området, og den bedste placering for en butik (ud fra e
hjørnet af Ny Skovgårdsvej og Østkystvejen i Voerså – dvs. tæt på Stensnæsskolen, børnehus, sport og centralt i forhold til trafik på Østkystvejen – f
En ny stor lokal indkøbsmulighed, kombineret med den smukke natur, skole og pasningsordninger til børn – og ikke mindst alle de gode frivillige kræ
attraktivt at bosætte sig i Østkystens Guld, og dermed bidrage til at sikre områdets fremtid – MEN det vil kræve lokal opbakning til projektet.
Derfor inviteres alle til et stort infomøde omkring hele projektet.
Tirsdag d. 3. December 2019
i gymnastikhallen ved Stensnæsskolen
kl. 19.15 til ca. 20.15.
Arbejdsgruppen præsenterer i samarbejdet med repræsentanter fra bl.a. Dagrofa hele projektet i detaljer.
Der skal indsamles min. 2.500.000 kr. via anparter af. 2.500kr. for at projektet kan realiseret. Tegningsperioden for anparter vil være 01. December 2
midt i 2020).
Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling og Borgerforeningen

NYHEDER OG INDLÆG
LAD 2020 VÆRE ET REKORDÅR!
Vidste du, at der cirka er 350 husstande i Voerså?
Omkring halvdelen af husstandene er beboet af en enkelt person, medens de øvrige husstande består af 2 eller flere!
Og vidste du, at hvis samtlige husstande var medlem af Borgerforeningen og bidrog med et beskedent medlemsbidrag på kr. 100,- pr. person, så vill
medlemsbidrag på ca. kr. 50.000,- årligt!
Et medlemsbidrag af den størrelse er jo ren ønsketænkning, når relateres til den kendsgerning, at det samlede medlemsbidrag i 2019 udgjorde unde
resterende indtægter til driften af foreningen skabes alene ved frivilligt arbejde gennem fællesarrangementer og ved udlejning af Borgerhuset!!
Kunne man forestille sig at 2020 kunne blive et rekordår for antallet af medlemmer i Borgerforeningen og dermed også medlemsbidraget, således de
arbejder for udviklingen af byen, og ikke gjorde det nødvendigt at vende hver en krone, forinden nye tiltag kunne igangsættes??
Med de mange nye projekter på vej: Stenrev, nye søer syd for byen, etablering af dagligvarebutik/købmand og byggeplaner på Krogrunden, samt nø
vore fællesarealer m.m. er det vigtigere end nogen sinde, at smide eventuelt gamle fordomme over højre skulder og bakke op!
Inden længe udsender vi kontingentopkrævning for 2020, men du kan allerede nu melde dig ind og indbetale kontingentet via denne website under m
her: http://www.voersaa-by.dk/borgerforeningen/kontingent/!
Lad os sætte en ny rekord – sammen! For sammen kan vi meget mere!
Borgerforeningens mailadresse er: voersaaborgerforening@gmail.com
Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt modtagelse af vores Nyhedsmail. Ønsker du at ændre dette kan du updatere dine informationer eller du
HUSK I ØVRIGT: Du er altid velkommen til komme med forslag til forbedringer af vores website eller forslag til nye aktiviteter eller Indlæg, som du ell
Du skriver blot Bent Ahlgreen til bent.ahlgreen@gmail.com. Selvsamme er i øvrigt ansvarlig for udsendelsen af denne Nyhedsmail!
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