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Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

Webmaster på www.vaarst.dk:
Søren Thorsen
Spejder i Vaarst:
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard, Tlf. 22 96 41 24,
loneogjoernbundgaard@gmail.com

Formålet med dette blad er at orientere om, hvad der sker i
Vaarst og omegn lige nu. Bladet udkommer ca. 4 gange om
året - eller når der er behov og lyst til at meddele nye informationer via foreningen.
I bladet orienteres om sidste nyt fra borgerforeningen og samrådets aktiviteter samt historier fra byens foreninger og
institutioner.

Udlejning af borde/stole
Flemming Kristensen, tlf. 20 64 05 15
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk

Næste nummer forventes at udkomme sidst i marts 2022.

Den forældrestyrede legestue i Baptistkirkens lokaler
Onsdag mellem 9.30 og 11.30. Anna Lundin tlf. 20 86 31 36

Har du materiale til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 4. marts 2022.
Tak til alle, der har bidraget med materiale og fotos
til dette nummer af Rundt om Vaarst.

Cowdancers i Vaarst:
Heidi på tlf. 98 33 33 64 eller Vibeke på tlf. 21 62 27 09

Udgivet af Vaarst og Omegns borgerforening
Ansvarshavende: Rikke Christensen
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri
Distribution:
Vaarst, Gudum, Stærhøj og Torderup.

Petanqueklubben:
Formand, Søren Brink, tlf. 20 91 48 88,
formand@vaarst-petanqueklub.dk.
Kasserer Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68,
kasserer@vaarst-petanqueklub.dk

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening:
Jørgen Haller tlf. 98 33 31 78 eller joergen@haller.dk

Vaarst skal være en by med et attraktivt nærmiljø, hvor
arrangementer, aktiviteter og initiativer skal medvirke til at
skabe en bykultur med fokus på fællesskab og oplevelser.
Byens foreninger og institutioner skal i højere grad inddrages
i arbejdet med arrangementer samt bladet “Rundt om Vaarst”.

Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.
Flag ved byens 5 indfaldsveje:
Flemming Kristensen flemming9260@gmail.com

Vaarst skal profileres uden for byskiltet - det er ikke nok at
vide, at man bor i en fed by, hvis resten af verden ikke ved,
at den eksisterer.

Flaghejsning ved Friskole:
Kontaktperson Morten Thøgersen, tlf. 53 38 34 87.

Vaarst skal være fremtidens landsby og skal derfor også om
10 år være bedre rustet til at konkurrere med de lidt større
byer tættere på Aalborg.
Hvad er det, vi skal konkurrere på? Hvor adskiller Vaarst sig
fra de øvrige små byer? Hvordan gør vi byen til et attraktivt
valg og et prisbilligt alternativ for børnefamilier idag og 10 år
frem?

Leje af Vaarst klubhus:
Mette Madsen på tlf. 29 21 00 36
Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag kl. 16.15 - 17.15
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Borgerforeningens bestyrelse:
Thomas:
Formand, formand.vaarst@gmail.com
Malou:
Koordinator, kalender.vaarst@gmail.com
Lenette:
Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Vibeke:
Medlem

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68
Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

Samråd for Vaarst og Omegn:

Nærmere info følger.
Har du spørgsmål, kontakt gerne Thomas på formand.vaarst@gmail.com

1000 tak

Vi har format til dine tryksager

til alle vores sponsorer;
uden dem kan dette blad
ikke udgives.

Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum • Østergade 17b · 4171 Glumsø

www.vestergaards.com • Tlf. 9892 0500
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Der er brug for dig i borgerforeningen i Vaarst

Formandsskifte
Vi har været nød til at foretage lidt rokeringer
på formandsposten, da den tidligere formand,
Thomas, var nød til at stoppe af personlige årsager.
Derfor har tidligere koordinator i borgerforeningen, Malou Wium Buus, påtaget sig formandsposten frem til næste valg.
At Thomas stoppede satte en tyk streg under,
at vi simpelthen ikke er nok i bestyrelsen i
borgerforeningen til at løfte opgaverne.
Dermed ikke sagt, at vi ikke er glade for de
mange udvalg, der alle gør et enormt arbejde
for Vaarst.

i Borgerforeningen for Vaarst og omegn

Dem er vi endog meget glade og dybt taknemmelige for, men det bliver alt for sårbart, når
der kun sidder tre mennesker i bestyrelsen.
Derfor vil vi bede jer alle i Vaarst om at tænke over, om I ikke kan undvære lidt af jeres
tid til at blive en del af borgerforeningen
ved at stille op til valget på generalforsamlingen den 31. marts kl. 19.
Jo flere vi går sammen, jo mindre er der at lave
– og Vaarst bliver et stærkere samfund.

Foto: Line Rodkjær. Regnbue
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Vi håber meget, at ingen af jer læser dette som
en løftet pegefinger, men som et dybt og inderligt håb om, at der kan allokeres flere kræfter til
gode for vores by!
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Hjertelig velkommen
til Seniortræf
i Vaarst Baptistkirke flg. dage -

gratis adgang & kaffebord.
Tirsdag d. 8. februar
kl. 14.00:

Inger og Bjarne Overgaard vil underholde
med egne salmer og sange.
Der bliver masser af muligheder for at synge med.

Tirsdag d. 8. marts
kl. 14.00:

fortæller Helene Barksman, Hadsund om
”Mit elskede Grønland”.

Tirsdag d. 5. april
kl. 14.00:

Det er snart påske.
Og emnet for pastor Chresten Eskildsen, Aalborg er:
”Ikke uden om, men igennem”.

Tirsdag d. 10. maj
kl. 14.00:

Tidligere udviklingssygeplejerske Ilone Dolmer
fortæller om:
”Hvordan bruger man tvang i psykiatrien,
og hvordan undgår man det”.
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Høstfesten i Vaarst
Den 16. oktober 2021 havde vi nogle dejlige timer sammen på Vaarst Uret, hvor vi
forhåbentligt startede en ny tradition.
Vi startede med at samles rundt ved bålpladsen, hvor vi fik sendt høstheksen af sted
til Bloksbjerg – eller derhen, hvor sådanne
høsthekse nu engang tager hen.
Hun futtede hurtigt af og vi trak op mod Årstidernes Hus for at gå i gang med vores høstlege.
Her skulle vi blandt andet kaste med æbler og
ramme skåle med forskellige pointtal, bowling
med sodavandsflasker, en omgang hvem kan
spise lakridsen hurtigst, langspyt og en masse
dejlig leg på legepladsen.
Vi fik fin understøttelse af Ann Bidstrup, der kom
og lavede høstprægede sanglege med os.

Undervejs var der også tid til afslapning og
hyggesnak over en kop kaffe og et stykke dejlig kage – bl.a. fra vores byegen kagevirtuos,
Elena.

Der var et imponerende fremmøde taget i
betragtning af, at det var første gang – og
jeg er sikker på, at vi alle havde en skøn
eftermiddag.

Vi sluttede af med at gå lanterne rundt i byen.
Det er en tysk tradition, som jeg altid har elsket i min opvækst i det danske mindretal i
Sydslesvig og derfor gerne ville give videre til
mine børn og deres venner.
Det handler om, at man siger velkommen til
efteråret og til det tidligere indsættende mørke.
Dog havde vi ikke helt styr på solnedgangstiderne, da høstfesten i sin tid blev planlagt
– så her gik vi rundt i Vaarst lidt for tidligt, men
det retter vi bare op på til næste høstfest.

Som skrevet, så vil vi gerne, at det bliver en
ny tradition, derfor ville det være så dejligt, om
vi kunne nedsætte et udvalg, der hjælper med
planlægning og eksekvering af de næste høstfester.
Har du interesse i at være med, så skriv en
uforbindende mail til:
formand.vaarst@gmail.com
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Juletræstænding
En lille flok op trodsede den 1. søndag i advent
den virkelig tunge og silende regn og dannede
ring om juletræet, sang julesange og fik hjulpet med at tænde lyset på juletræet foran friskolen. Vi fulgtes ad op på Vaarst Uret mens vi
sang julesange – og regnen heldigvis stilnede
lidt af.
Oppe på Vaarst Uret var der dækket så fint op.
Af coronahensyn var det under halvtaget, men

det lagde nu ikke en dæmper på hyggen.
Alle gæster blev flot serviceret med lækre
æbleskiver og en kop god, varm glögg. Der var
saftevand, småkager og slikposer til børnene
og nogle søde piger havde bagt muffins som
de solgte til fordel for Børnetelefonen og Rikke
Grøndal havde en lille bod, hvorfra hun solgte
hendes smukke adventskranse og juledekorationer.
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Vi var så heldige, at Spar Visse og Dagli’ Brugsen i Gudumholm havde sponsoreret slik og
frugt til slikposerne – stort TAK for det.
Det blev en rigtig hyggelig og heldigvis mere
og mere tør eftermiddag med en masse snak
ved bordene.

Generalforsamling
i Vaarst og Omegns Borgerforening
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af 1 revisorer
7. Eventuelt
Forslag til pkt. 4 indleveres skriftligt til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Deltag og hør hvad bestyrelsen har arbejdet med det seneste år,
og gør din indflydelse gældende,
ved at melde dig som kandidat til den nye bestyrelse.
Forslag til bestyrelsen skal indleveres skriftlig til formanden på mail til
formand.vaarst@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

borger@vaarst.dk

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Overfladebehandling

VW . Audi . Skoda . Seat

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup
Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

Overvågningsanlæg
Tavle- og styringsanlæg
Hvidevarer, salg og reparation
Døgnservice
Kontakt en sikker forbindelse:

Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
r e pa r at i o n e r

www.vibrationnord.dk

T l f .ª2 0 7 7 7 6 6 9
myfotografi.info@gmail.com
V I B R AT I O N N O R D

Mobil 20 91 48 88

KVALITET MED OMHU

Vi udfører
alle former for
portrætto
fo grafering

af allePizza & Grillhus
Gistrup
mærker
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

D

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke
25 39 41 96/
Tlf.:
32Christensen
16 26 95 . på
www.am-auto.dk
v. Peter Christensen .borger@vaarst.dk
Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV
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Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

VW . Audi . Skoda . Seat

Service og
Fro e
t opa
g r a fre rat
i n gi o n e r
Gravid - Nyfødt - Børn Bryllup - Konfirmand - Fest

af alle
mærker

Tlf. 20 77 76 69
myfotografi.info@gmail.com

Har du
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fotografering
firmand?
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a

Nøvlingvej 130B
9260 Gistrup
Tlf. 20 77 76 69
myfotografi.info@gmail.com

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk

Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest

v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

Fotografering
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Fastelavn
Linedance

Petanque

Børne - Quizz
Skolernes vinterferie

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

FEBRUAR
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Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28
Ti 29
On 30
To 31
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Petanque, Spejder
Generalforsamling

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Standerhejsning...
Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder

13

12

11

MARTS

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

- Seniortræf
Tirsdag d.
8. februar
8. marts
5. april
10. maj
se mere side 13
Fr 1
Lø 2
Sø 3
Ma 4
Ti 5
On 6
To 7
Fr 8
Lø 9
Sø 10
Ma 11
Ti 12
On 13
To 14
Fr 15
Lø 16
Sø 17
Ma 18
Ti 19
On 20
To 21
Fr 22
Lø 23
Sø 24
Ma 25
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30

APRIL

14

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Påskedag
2. påskedag

Petanque, Spejder
Skærtorsdag
Langfredag

Linedance

17

16

15

Linedance
Vaarsts./Seniotræf
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

- Standerhejsning,
Generalforsamling og
”frivilligfrokost”
Søndag d. 6. marts
se mere side 16

Sø 1
Ma 2
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30
Ti 31

MAJ

18

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder

22

21

20

19

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

- Generalforsamling i
Borgerforeningen
Torsdag d. 31. marts
se mere side 9

On 1
To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5
Ma 6
Ti 7
On 8
To 9
Fr 10
Lø 11
Sø 12
Ma 13
Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19
Ma 20
Ti 21
On 22
To 23
Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27
Ti 28
On 29
To 30

25

24

23

Linedance

26

Skolernes sommerferie

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

JUNI

Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022
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Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i marts så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 4. marts 2022
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- Fastelavn
Søndag d. 27. februar
se mere side 19

- Børne - Quizz
Søndag d. 20. februar
se mere side 13

HAR DU HUSKET!!

Storvorde El-Service
Lars Bagger – Søren Brink – Jan Carlsen
21 28 39 96

20 91 48 88

22 24 96 21

Vil du støtte “Rundt om Vaarst”

Kongerslev - Vaarst - Gistrup - Klarup - Storvorde

med en annonce? så send gerne en mail til:
vaarst.borger@mail.dk

- DIN ELEKTRIKER I ØSTHIMMERLAND -

så finder vi en løsning.







Nybyg - Tagudskiftning - Vinduer - Ombygning
Tlf. 9833 1422 - www.svendsenkongerslev.dk

www.wagner-havedesign.dk . Tlf 30 690 680

Algebekæmpelse

Tlf.:
20 43 44 82

Salon Chic
12
r af:

Udebehandlinger:
Tirsdag/onsdag
efter aftale
Åbningenstider:
Tirsdag/onsdag

BØRNE - QUIZZ

Nu da vinteren er over os, er der mange som gerne vil fodre de overvintrende småfugle i haven
– så vel stand- som trækfuglene, men de forskellige fuglearter foretrækker hvert sin fodertype,
så det er vigtigt at kende de forskellige småfugle og husk,
at er du først begynde at fodre, skal du fortsætte til foråret kommer.
Husk at selvom mange småfugle foretrækker at blive fodret på jorden, er det en rigtig dum ide, for det tiltrækker rotter!
Korn (hvede) foretrækkes af skov- og jernspurv samt duer. Æbler fortrækkes af solsort, sjagger og rødhals.
Solsikkefrø foretrækkes af blåmejse, musvit, bogfinke, samt duer. Fedtkugler foretrækkes af blåmejse og musvit,
men større fugle som allike, råge, krage eller husskade kan også hurtig æde en fedtkugle.
Husk – når der er frost, men ikke sne – at sætte frisk vand til fuglene.
Her er billeder af 9 fugle:
bogfinke, jernspurv. musvit, rødhals (rødkælk), sjagger, ringdue (skovdue), skovspurv, solsort og tyrkerdue.
Kan du gætte du navnene på fuglene?

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

De bedste svar er med i lodtrækningen om 10 præmier.

De heldige vindere får direkte besked, gevinsterne vil blive uddelt samlet i Vaarst Uret
Navn:_____________________ Alder:_____________________ Mobil______________________
Skriv svarene ved hvert billede og udfyld navn, alder og mobil.
Aflever svarerne i postkassen hos Jørgen Madsen, Vaarstvej 207 E,
på jma@madsen.mail.dk eller MMS til 40 25 77 25 senest d. 20. februar
13

Foto: Oprydning efter Halloweenarrangement

Foto: Julearrangement
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Årstidernes Hus
Hvis du er i tvivl eller ikke kan se det, så skriv gerne
til aarstiderneshus@gmail.com og spørg.

Vaarst Urets bestyrelse får en del spørgsmål fra både
udefrakommende og beboere fra lokalområdet, der
går på hvordan man booker Årstider-nes Hus, hvordan man finder ud af om det er ledigt, og hvad det
koster.
Her kommer derfor lidt info:
Du kan booke huset ved at skrive til:
aarstiderneshus@gmail.com
Har du andre spørgsmål vedr. lån af huset, er du
velkommen til at skrive til samme adresse.

at låne
Årstidern
es Hus

Du kan se om huset er ledigt på:
https://vaarst.dk/booking-af-arstidernes-hus/

fra kl. 10
.00 til
kl. 22.00.

Det koste

r

500 kr.

Det kan være svært at se hele kalenderen på nogle
mobiltelefoner. På PCen kan du se hele kalenderen
– også i weekenden.
15

Standerhejsning
Generalforsamling og ”frivilligfrokost”
Hele 3 begivenheder samles nu under taget i vores skønne klubhus i Vaarst

Søndag den

6. marts

Vi lægger ud med standerhejsning for både herre og dame senior samt vores børne- og ungdomsafdeling.
Set i lyset af den seneste 2 års corona kvaler vi gerne samle så mange af vores medlemmer som muligt, hvorfor vi indkalder alle vores fodboldspillere til standerhejsning på samme dag.
I denne forbindelse hilser vi ligeledes nye spillere velkommen.
Store som små.
Så går du eller dit barn rundt og drømmer om at spille fodbold, så er det altså dagen, hvor der kan prøves
kræfter med det.
Vi vil ligeledes afholde vores generalforsamling for så mange som muligt og samtidig inviterer andre nysgerrige
i klubhuset til en ”frivilligfrokost”.
Vi har et stort ønske om at få flere frivillige i VFB
og vil gerne bruge denne generalforsamling til at fortælle nærmere om dette.
Helt uforpligtende for dem der møder op.
Vi oplever, at der er flere opgaver, som hviler på enkelt personer og vil gerne prøve at brede disse ud, så de
bliver lettere og engagerer flere mennesker i klubben.
Derfor vil vi på generalforsamlingen prøve at tydeliggøre opgaverne og hvor meget tid, det vil kræve af den
enkelte.
På den måde kan det forhåbentligt give et overblik over, hvad man selv har overskud til og samtidig blive en
del af vores dejlige klub.
Vi håber på den måde at kunne få endnu mere gang i klubben og skabe mere af det fællesskab, som vi i VFB
gerne vil værne og støtte op om.
Til standerhejsning er det tradition at spillerne spiser bagefter, så denne dag vil vi gerne give frokost til alle, så
vi kan få nogle hyggelige timer sammen og forhåbentligt blive endnu flere engageret i VFB.
Vi starter med standerhejsning og bevæger os bagefter over i generalforsamlingen, hvor de der ikke spiller
fodbold, altså kan støde til og spise med.
På dagsordenen til Generalforsamlingen, vil der selvfølgelig være de traditionelle punkter, men altså også et
omkring frivillighed.
Programmet bliver som følger:
Kl.11.00 Standerhejsning – spillerne mødes ved flagstangen, hvor vi hejser flaget.
Kl.11.05 Spillerne går på banerne og træner en times tid. Herefter tid til omklædning og bad.
Kl. 13.00 Generalforsamling mens vi nyder lidt mad.
Her kan alle dem, der ikke spiller komme og være med.
Vi slutter senest kl. 14.30.
Vi glæder os til at se jer og nyde et par timer en søndag med jer alle.
VFBs bestyrelse
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Kamp på Vaarst Stadion

Der kan ske ændringer i kampprogrammet

Marts:
26. - VFB vs. Doense/Vebbestrup
April:
09. - VFB vs Skelund IF
23. - VFB vs. Arden IF
Maj:
07. - VFB vs. Terndrup IF
21. - VFB vs. Ommersyssel If
27. - VFB vs. Als B
Juni
11. - VFB vs. Bælum/Solbjerg IF
- Vi ses på stadion

Standerhejsning

søndag d. 6. marts
i Vaarst kl. 11.00
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Nyt fra Vaarstsamlingen
1.11. lykkedes det at få afholdt Generalforsamling.
Foreningen er fremover repræsenteret af tre
personer:
Britta, som formand, Frede, som kasserer, Itte
som sekretær. Jørgen Guldbæk fortsætter som
suppleant. Søren Brink genvalgt til revisor.
Desværre blev foreningen ikke hædret på
vanlig vis ifm udnævnelsen til Årets Vaarster i
2020, - og alligevel, for Martin Ringsmose holdt
en rigtig fin og sjov tale for bestyrelsen.
Trods pænt fremmøde til vores arrangementer,
kniber det med at blive ved at finde emner, som
kan interessere og samle så mange som muligt. Vi har derfor indledt et samarbejde med
Gunderup Lokalhistorisk Forening, og det
første tegn herpå, vil være et besøg på Lindholm Høje, hvor effekter fra udgravningen her
i Vaarst fremvises. Mere information om dette
besøg kommer senere.

Husk vi holder Åbent Hus den første tirsdag i måneden kl 14-17 (ikke i juli og december).
Vi åbner gerne dørene på andre tidspunkter, så kontakt endelig Britta.

Foto: Line Rodkjær. Solopgang fra Skomagerbakken
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Efter kaffepausen fortalte
Martin Ringsmose om sin
vej skuespillerfaget.
- en meget levende, sjov og
dramatisk beretning.
Det er åbenbart ikke sådan
ligetil at nå de højeste tinder,
det giver både op- og nedture.

stere
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er!
skuespill

FASTELAVN
I KLUBHUSET I VAARST

SØNDAG D. 27. FEBRUAR 2022 KL. 14-16

Tøndeslagning og hygge
med kaffe og fastelavnsboller

Slikposer

til alle udklædte børn

Ar rangem

enet er

GRATIS

at deltag
ei
men for tæ
l os ger ne
om du ko
mmer.
Dette er n
ødvendig
t
pga. slikp
oser ne.

Der tages
forbehold for ændringer
dette afhænger bl.a.
af hvordan Covid-19
situationen
ser ud
d. 27. februar.

GRATIS
KAFFE

Fastelavn
s

5,-

boller
Arrangemenet er arrangeret af
Vaarst og Omegns Borgerforening
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Foto: Helle Pedersen

Hos os kan du
:
Modtage pakk
er

Sende pakker

sendt med:

med:

Hvis din post skal være
fremme næste dag, skal den
afleveres senest kl. 10.00.

Husk at handle lokalt
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