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Nyt

fra
Skovstrup

Annoncører: Vibration Nord . Anlægsgartneren Lars Rasmussen . Dantek Brian Bilpleje . AM Auto . MY Fotografi . Wagner Anlæg & Havedesign . Bagger & Brink . Haals Bageri . Svendsen Kongerslev . Bedemand Tine Snedker . Fjellerad Auto . Shell Gunderup . Vaarst Træpillesalg

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

Næste nummer forventes at udkomme sidst i september 2022.
Har du materiale til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 26. august 2022.

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

Tak til alle, der har bidraget med materiale og fotos
til dette nummer af Rundt om Vaarst.
Udgivet af Vaarst og Omegns borgerforening

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening:
Leif Laustsen tlf. 40 88 65 04 eller leif@fjelleby.dk

Ansvarshavende: Rikke Christensen
Tryk:

Vestergaards Bogtrykkeri

Distribution:

Vaarst, Stærhøj, Gudum, Skovstrup og Torderup Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Flag ved byens 5 indfaldsveje:
Flemming Kristensen tlf. 20 64 05 15 flemming9260@gmail.com

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”.

Flaghejsning ved Friskole:
Flemming Kristensen tlf. 20 64 05 15 flemming9260@gmail.com
Leje af Vaarst klubhus:
Mette Madsen på tlf. 29 21 00 36

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.

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag kl. 16.15 - 17.15

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?

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

1000 tak

Borgerforeningens bestyrelse:
Flemming:

Formand, formand.vaarst@gmail.com

Rene:

Næstformand, braskdk@outlook.dk

Christian:

Næstformand, chr.borup71@gmail.com

Lenette:

Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com

Cecilia:

Bestyrelsesmedlem, sille_300@hotmail.com

Torben:

Bestyrelsesmedlem, anneotte@hotmail.dk

Jess:

Suppleant, jesskaaremortensen@gmail.com

Mai Ingrid:

Suppleant, mayx0558@bisko.dk

til alle vores sponsorer

Vi har format til dine tryksager
Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum • Østergade 17b · 4171 Glumsø

www.vestergaards.com • Tlf. 9892 0500
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Borgerforeningens generalforsamling d. 31. marts 2022
Der var pænt fremmøde på borgerforeningens generalforsamling d. 31. marts.
Stemningen var munter, og det lykkedes
at finde ikke mindre end 8 personer til den
nye bestyrelse, der har konstitueret sig
således:
Flemming Kristensen, Formand
René Brask, Næstformand
Christian Borup, Næstformand
Lenette Nonbo, Kasserer
Torben Elkjær, Bestyrelsesmedlem
Cecilia Helverskov Underlin, Bestyrelsesmedlem
May-Ingrid Lyngstad, Arbejdende suppleant
Jess Mortensen, Arbejdende suppleant.
Med 7 helt nye bestyrelsesmedlemmer skal vi
passe på ikke at slå større brød op end vi kan

Byens flag
Tidligere på året stod det skidt til med
byens flagstang. Den stod og rokkede på
fundamentet, snoren var sprunget, og den var
snavset til af grønalger.
Men ved fælles hjælp fik vi ”genfødt” flagstangen. Der var overvældende mange der gav et
bidrag til renoveringen.
Og takket være Søren Ole (SOK) blev det
ikke så dyrt som forventet.
Han fik løsnet møtrikkerne med meget stort
værktøj, og meget stort besvær.
Flot klaret.
Overskuddet er hensat til indkøb af ekstra
flag, og fremtidig vedligeholdelse.
Flagregler:
Nu er det på tide at få genopfrisket reglerne for
hvornår vi flager med byflaget.
Ved fødselsdag 50-60-65-70-75 og så videre.
Ved sølvbryllup og guldbryllup.
Ved dødsfald på dagen eller hvis sent, dagen
efter.
Ved begravelser.
Undtagelsesvis kan det supplere/afløse de ti
flag ved indfaldsvejene.
Vigtigt
Al flagning bestilles ved Flemming Kristensen.
Flemming9260@gmail.com eller 40 18 62 70
Flaget kommer ikke op, hvis vi ikke bliver bedt
om det, eller gjort opmærksom på det.
De ti flag ved indfaldsvejene kommer op til festlige begivenheder der omfatter hele byen, og
ikke til fejring af enkelt personer.
Det er ting som f.eks.
Konfirmationsdage
Byfest
Landsbycup
Sankthans
Konfirmation
Husk at meddele dato for konfirmation til den
flagansvarlige.
Der kan nemt være 3-5 konfirmationsdage i
Vaarst, og vi vil gerne glæde alle.

bage. Derfor vil vi fra start bruge vores kræfter
på at bakke op omkring de dygtige udvalg, der
holder gang i en række aktiviteter.
Vi kan nævne:
- Rundt om Vaarst
- Fastelavnsfest
- Affaldsindsamling
- Festarrangementer
- Flagning
- Halloween
- Juletræ foran skolen
De gør det godt, og fortjener foreningens
opbakning og byens anerkendelse.
Efter et par magre år grundet Covid 19, er der
nu mulighed for at vi kan være sammen igen.

Foreningen vil støtte op om alle initiativer,
der skaber glæde og festlig stemning.
Vi vil søge samarbejde med byens øvrige
foreninger, for ved fælles hjælp at holde
aktivitetsniveauet oppe.
Økonomien har været under pres det seneste
år. Dels har der været vigende annonceindtægter fra bladet, og der er kommen nye udgifter til
i form af årlig servicegebyr på hjertestarteren,
og påbud om tegning af arbejdsskade og ansvarsforsikring.
Men vi er i fuld gang med at finde flere annoncører, og byen har vist stor forståelse for at det
årlige kontingent forhøjes fra 100 til 200 kr.
Så det ser alt i alt lyst ud.

Omsætning
Omsætning
Kontingenter
Omsætning
Kontingenter
Annoncesalg
Kontingenter
Annoncesalg
Billetsalg - ikke faste aktiviteter
Annoncesalg
Billetsalg
- ikke faste aktiviteter
Sponsorbeløb/pengegaver
Billetsalg
- ikke faste aktiviteter
Sponsorbeløb/pengegaver
Sponsorbeløb/pengegaver
Driftomkostninger
Driftomkostninger
Trykning af Rundt om Vaarst
Driftomkostninger
Trykning
af flaghejsning
Rundt om Vaarst
Honorarer,
Trykning
af
Rundt om Vaarst
Honorarer,
flaghejsning
Donation
VFB
Honorarer,
flaghejsning
Donation
Gaver
mv.VFB
kontingentindbetalere
Donation
Gaver
mv.VFB
kontingentindbetalere
Forplejning
arrangementer og møder
Gaver
mv.
kontingentindbetalere
Forplejning
arrangementer
og møder
Gaver til personalet,
fuldt fradrag
Forplejning
arrangementer
og møder
Gaver
til
personalet,
fuldt
fradrag
Reparation og vedligeholdelse
Gaver
til
personalet,
fuldt
fradrag
Reparation
og
vedligeholdelse
Småanskaffelser (straksafskrivning)
Reparation
og vedligeholdelse
Småanskaffelser
(straksafskrivning)
Bestyrelsesmøder
Småanskaffelser
(straksafskrivning)
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Diverse ekskl. moms
Generalforsamling
Diverse
moms
Internetekskl.
og webhotel
Diverse ekskl.
moms
Internet
og webhotel
Internet og webhotel
Arrangementer
Arrangementer
Omsætning Fastelavn
Arrangementer
Omsætning
Donationer, Fastelavn
tøndesponsorater mv. fastelavn
Omsætning
Fastelavn
Donationer,
tøndesponsorater
mv. fastelavn
Tønder, slik mv.
fastelavn
Donationer,
tøndesponsorater
mv. fastelavn
Tønder, slik mv.
fastelavn
Høstfest
Tønder,
slik
mv.
fastelavn
Høstfest
Juletræ og lys
Høstfest
Juletræaf
ogæbleskiver,
lys
Indkøb
gløgg mv.
Juletræ
ogæbleskiver,
lys
Indkøb af
gløgg mv.
Slikposer
Indkøb
af æbleskiver, gløgg mv.
Slikposer
Forfatteraften
Slikposer
Forfatteraften
Udgifter div. småarrangementer
Forfatteraften
Udgifter div. småarrangementer
Udgifter div. småarrangementer
Bank og betalingsomkostninger
Bank
og betalingsomkostninger
Gebyrer,
FI-kort
Bank
og betalingsomkostninger
Gebyrer,
FI-kort
e-banking
Gebyrer,
e-banking
Gebyrer, FI-kort
mobilepay
Gebyrer,
e-banking
mobilepay
Bankrenter
Gebyrer,
mobilepay
Bankrenter
Bankrenter
Ekstraordinær indtægt
Ekstraordinær
Avance ved salgindtægt
anlægsaktiver
Ekstraordinær
Avance ved salgindtægt
anlægsaktiver
Avance ved salg anlægsaktiver
Årets resultat
Årets resultat
Årets resultat

Beløb
Beløb
kr. 6.100,00
Beløb
kr. 6.100,00
5.200,00
kr.
5.200,00
kr. 6.100,00
3.800,00
kr.
3.800,00
kr. 5.200,00
2.200,00
kr.
3.800,00
2.200,00
kr. 17.300,00
kr.
2.200,00
kr. 17.300,00
kr. 17.300,00

Året før
Året
kr. før
4.800,00
Året
før
kr. 12.400,00
4.800,00
kr. 12.400,00
4.800,00
kr.
kr.
kr. 12.400,00
kr.
kr. 17.200,00
kr.
kr. 17.200,00
kr. 17.200,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-12.731,25
-12.731,25
-1.200,00
-12.731,25
-1.200,00
-1.000,00
-1.200,00
-1.000,00
-398,05
-1.000,00
-398,05
-177,85
-398,05
-177,85
-498,10
-177,85
-498,10
-498,10
-499,00
--499,00
-499,00
-147,65
--147,65
-147,65
-58,75
-58,75
-16.710,65
-58,75
-16.710,65
-16.710,65

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-17.000,00
-17.000,00
-1.200,00
-17.000,00
-1.200,00
-1.000,00
-1.200,00
-1.000,00
-457,60
-1.000,00
-457,60
-457,60
-350,00
--350,00
-350,00
-130,35
--130,35
-130,35
600,51
600,51
-58,75
600,51
-58,75
-19.596,19
-58,75
-19.596,19
-19.596,19

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

--1.428,65
-1.428,65
-2.332,25
-1.428,65
-2.332,25
-2.332,25
-3.000,00
-3.000,00
-369,80
-3.000,00
-369,80
-7.130,70
-369,80
-7.130,70
-7.130,70

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

315,00
315,00
1.500,00
315,00
1.500,00
-1.103,06
1.500,00
-1.103,06
-1.103,06
744,60
744,60
-3.450,00
744,60
-3.450,00
-3.450,00
-1.993,46
-1.993,46
-1.993,46

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-200,00
-200,00
-1.672,26
-200,00
-1.672,26
-599,00
-1.672,26
-599,00
-96,68
-599,00
-96,68
-2.567,94
-96,68
-2.567,94
-2.567,94
2.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-200,00
-200,00
-625,50
-200,00
-625,50
-723,50
-625,50
-723,50
-106,05
-723,50
-106,05
-1.655,05
-106,05
-1.655,05
-1.655,05
-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-7.109,29
-7.109,29
-7.109,29

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

---6.044,70
-6.044,70
-6.044,70

Affaldsindsamling
Søndag d. 3. april var der affaldsindsamling
i byen.
Danmarksnaturfredningsforening står bag den
store landsdækkende affaldsindsamling, hvor
både institutioner, foreninger og private kan
oprette en indsamling.
Naturfredningsforeningen havde tilsendt affaldsposer og en god pose kaffe.
Omkring 30 børn og voksne deltog i indsamlingen i Vaarst.
Flere kom med egne affaldsstænger og trillebørerne var linet op i et pragende vogntog.
Der blev valgt individuelle ruter og derefter
drog folk ud og samlede op i stor stil.
2 timer senere mødtes vi til sortering af affaldet og efterfølgende hyggesnak, kaffe,
kage og sodavand.

Tak til al
le

de

ltagere
Rikke for
kage,
Mary for
sodavand
og til Sør
en og Kr
genbrugs istian for at køre
på
pladsen o
g for at
hente de
n “t
på Skom abte” seng
agerbak
ken.

Der blev samlet meget plastic, metal, kapsler,
glasflasker og pantflasker.
Det var overraskende få mundbind der lå rundt
omkring.
Sikke en forskel vi har gjort for byen, med
en lille 2 timers indsats.
Der er iøvrigt flere poser tilbage.
I er velkommen til at kontakte Line for udlevering af poser og evt. låne en tang, hvis i vil gå
en affaldstur i løbet af sommeren
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SANKT HANS
i Vaarst Uret i Vaarst
torsdag d. 23. juni

18:30 Velkommen
18:45 Bålet tændes
og vi synger midsommervisen
19:30 Årets Vaarster
19:30 Kaffe og kage
20:30 Gløderne slukkes

Husk evt. at tage tæppe eller havestol med.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en
hyggelig aften.
Vi modtager gerne tørt kvas og grene til bålet.
Kontakt Flemming Kristensen på tlf. 20 64 05 15
Med venlig hilsen
Vaarst og omegns borgerforening.

Har du lyst til at bage en kage er du velkommen til at kontakte May-Ingid på tlf. 42 43 20 45
eller Cecilia på tlf. 20 25 54 29.
Husk evt. tæppe eller havestol.

Hvis vejret tilla
der d
vil der være et,

pølser
på grillen

fra kl. 17.00.

Ændringer i programmet kan forekomme
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Samrådet for Vaarst og Omegn
Samrådet har haft Årsmøde 5. april 2022
– ikke et stort fremmøde, men vi fik en
god dialog.

I den fremtidige Landdistriktspolitik i Aalborg
Kommune fortsætter samarbejdet mellem
Samråd og Aalborg Kommune. Samrådet er
vores talerør for lokalområdet, og det vil sige
Vaarst, Torderup og Skovstrup – byerne på
Vaarstvej og omegnen.
I de nye retningslinjer i Aalborg Kommune (ikke
udkommet på skrift endnu), vil der blive lagt
stor vægt på borgerinddragelse. Derfor er det
vigtigt, at vores borgerforeninger og foreninger
er observant, på det der sker i nær området, så
Samrådet altid kan være opdateret på evt. tiltag.
Vi er i bestyrelsen i Samrådet meget tilfredse
med, at være repræsenteret med en person
fra hver borgerforening. Det skulle gerne give
det engagement, der gør at vi alle har lyst til at
bo i området, og have det rart der hvor vi bor.
Dermed ikke sagt at der ikke kan bygges nye
boliger og komme nye borgere til.

SAMRÅDETS overordnede formål (beskrevet i
Aalborg Kommune) er at synliggøre, og skabe
aktivitet samt skabe samvirke mellem de forskellige foreninger og organisationer i Vaarst,
Torderup og Skovstrup.

Vi er en paraply virksomhed, som får lidt
penge fra Aalborg Kommune der skal gå til
hjælp til sociale tiltag og aktiviteter.

Kasserer
Lenette Nonbo
Lenette.Nonbo.frivillig@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Nikolai Sacher
Nikolai@sacher.dk

Vi har i bestyrelsen taget en beslutning om at
vi max. deltager (penge) i ét musikarr. om året
resten er op til de enkelte foreninger.
Vi kan kun opfordre til, at kontakte ”Kultur i
Landdistriktet” hvis foreningerne har nogle
gode ideer.
Bestyrelsen i Samrådet:
Formand:
Lis Larsen
lislarsendahl@gmail.com - kontaktperson
Næstformand:
Flemming Kristensen
flemming9260@gmail.com

Fællessang
60 veloplagte borgere mødte op til fællessang på P-pladsen bag kirken d. 3. maj.
Efter en solid gang grillpølser var stemmerne
varmet op, og der blev sunget en række
velvalgte sange fra den danske sangskat.

Sangene var samlet i forskellige temaer, og
Lone Johansen Bundgaard ledte forsamlingen
gennem aftenens repertoire.

Efter 21 sange, der blev flot akkompagneret
af keyboardspil, var der mulighed for kaffe og
kage.

Flot initiativ af spejderne, i samarbejde med
baptistkirken og borgerforeningen.

Overskuddet fra aftenens madsalg går til spejdernes tur til landslejr senere på året.
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Fastelavn
Fastelavn i klubhuset tiltrak i nærheden af
100 flot udklædte børn og voksne.
Der var det flotteste solskinsvejr, så tøndeslagning foregik udenfor i 3 forskellige aldersgrupper.
Tak for god stemning og hyggelig samvær.
Mange tak for de flot pyntede fastelavnsboller,
som flere havde været behjælpelige med at
donere.
Desuden en stor tak til vores sponsorer og til
børnehaven for pynt til fastelavnsrisene og
tønderne.
Fastelavnsudvalget vil næste år
indføre en tøndeslagning
for de voksne.
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Velkommen til Skovstruplund
Skovstruplund er en ny skov på 20 hektar,
plantet af Aalborg Kommune i 2017 på marker, der har hørt til Nørregård i Skovstrup.

som ”landemærker” og siddesten.
De er under istiden bragt til Skovstrup fra
Skandinaviens grundfjeld.

Skoven er gennemskåret af Vaarstvej, der deler den i to halvdele.
Skovstruplund byder allerede nu på fine oplevelser.
Skoven er planlagt og plantet til glæde for dig,
for naturen og miljøet - og ikke til træproduktion.
Eg og bøg er de dominerende træarter, men
de er blandet med f.eks. lind, birk, skovfyr, røn
og en halv snes andre danske arter til en kommende, spændende og varieret skov.
God skovtur på de mange forbundne stier.

Plantning af ny skov til beskyttelse af grundvandet, har været brugt i 30 år i Aalborgområdet, fx i Drastrup Skov.
Drikkevandet indvindes fra grundvandet, der
fylder millioner af fine, sammenhængende
sprækker i de højtliggende kridtlag, der udgør
undergrunden af Himmerland.
Jo mere skov og natur, der er over grundvandsmagasinet, jo bedre er det beskyttet mod
forurening fra nedsivning.

Fra bålhytten på toppen af bakken er en
storslået udsigt over fjorden, Lundby krat,
ådalen mod øst, og i klart vejr ses Hammer
Bakker og Jyske ås i horisonten.
Store kampesten, der er dukket op under dybdepløjning af arealet, er anbragt rundt i skoven

Skovstruplund ligger kun 800 m fra vandboringerne i Lundby Krat og kommunen udfører
stadig skovrejsning i området.
Skovstruplund er kommunalt ejet med offentlig
adgang døgnet rundt. Skovstrup og Omegns
Borgerforening har naturligvis med begejstring
taget skoven til sig.
Den flotte bålhytte har foreningen opført med

midler fra en af kommunens puljer til projekter
i landdistrikterne.
Bålhytten ligger sydvest for P-pladsen, på toppen af bakken.
Her findes 2 bålsteder med grillriste, samt
borde og bænke.
Bålhytten tilses af Borgerforeningen, og
hytten er åben for alle, idet Borgerforeningen dog har ret til at reservere den til sine
egne arrangementer.
Der er opsat 2 borde-bænke lidt fra hytten,
så andre gæster kan nyde madkurven under
ordnede forhold - med en formidabel udsigt.
Velkommen i den grønne lund.

Skovstrup Borgerforening
Foreningen har til formål at fremme det sociale
samvær; samt styrke sammenholdet og kontakt.
Indbyrdes blandt medlemmerne.
Foreningen har også den opgave at varetage
foreningens interesser over for offentlige myndigheder, samt skabe løsninger der er i fælles
interesse

D. 18. april kom cykelløbet Sparekassen
Danmarkløbet igennem Skovstrup i bedste
Tour de France stil.
Vaarstvej bliver tit brugt til cykelløb pga. de
mange kurver og bakker.

Borgerforeningens Bestyrelse:
Formandskabet:
Jytte Andersen
Lis Larsen
Søren Holm / kasserer
Peter Larsen
Kirsten Jensen
Jens Eriksen
Vores fremadrettede kalender
for arr. ser sådan ud:
Sct. Hans aften
Torsdag d. 23. juni kl. 18,00
i bålhytten
Skovstruplund 16c Vårstvej
Sensommer arr. i bålhytten
Lørdag d. 27. august kl. 14,00
- Solsikke konkurrencen afklares
- Banko spil
-Surprise
Første Søndag i advent
27. november
vi mødes ved Juletræet på siloen
kl. 16,00
bagefter gløgg og æbleskiver
Generalforsamling 2023
4. marts kl. 10,00
Der vil som sædvanlig
blive delt invitationer
rundt i postkasserne.
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mindst 40 meanesti og berslaget sikrer
e værdi af bae mange borger stien. Forslare udstykning
e og kræver
litisk behand-

øftet om borlse.
old har betyditeten i udstykngerer samtidig
serende foranl sikring af de
rdier og hene områder.
ng af to mindre
der til ét stort:
m 16 af 33 indger, vil sikre
geplads mv. for
kommelse en
situation” –
borgerinddrarer ikke antal, kan godkeng der skabes
rønne områ-

d:

lamenco er et
værk, hvor flaamatiske spænke skønhed ud.
er gratis og va-

kende er flaren Thierry
ranen Birgitte
edersen, guital Jacek Knudsen
o Fjord, percusfan Jarl samt
n Kolorit under
igent Niels

de del, ”En
, har tekst af
en Gustava

e

melse af
e to forslag vil
ede kompensetaltninger og
teksempel på,
dragelse praktie byråd - og iktilkendegivelse.
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syner
Klarup-området.
Skjult inde i Lundby Krat
sender et nyetableret vandværk drikkevand af højeste

Ifølge Lars Delfs Mortensen går
der syv-ti år, før området har
karakter af skov.

kvalitet til forbrugere i Aalborg. Med skov og anden natur i stedet for traditionel
landbrugsdrift på overfladen er drikkevandet bedre
beskyttet fremover, og det
såkaldte vandsamarbejde
mellem en stribe af kommuIkke blot for vandets skyld
Skovrejsningen er dog ikke
alene for det gode vands
skyld.

nens vandværker, har da også finansieret halvdelen af
jordkøbet.
- Arealet ligger tæt på et
populært
skovområde
(Lundby Krat og Bakker,
red.), hvor vi oplever et stort
publikumspres. Naturværdierne der vil vi gerne sikre
og udbygge med ny, god natur samtidig med, at vi ska-

ber rekreative muligheder,
siger Lars Delfs Mortensen.
Netop fordi skovrejsningen drejer sig om andet og
mere end grundvandsbeskyttelse er der tilstræbt stor
variation, såvel hvad angår
jordbearbejdning som be-

SKOVSTRUP: Trods sit navn er
den lille landsby Skovstrup
uden skyggen af skov og har
været det i hundredvis af år,
men det råder den omfattende nyplantning nogle hundrede meter nord for byskiltet
bod på.
Til stor glæde for byens
borgere, ifølge Peter A. Larsen, medlem af bestyrelsen
for Skovstrup og Omegns
Borgerforening og aktiv i ar-

niels.brauer@nordjyske.dk

Af Niels Brauer

bejdsgruppen, der har medvirket i planlægningen af
indholdet af den kommende
skov.
Hans vurdering er, at skoven vil styrke det i forvejen
velfungerende sammenhold
blandt byens borgere, idet
han dog påpeger, at skoven
også er for andre end de cirka 30 husstande, der er i
Skovstrup og nærmeste opland.
- Det er ikke vores skov.
Det er kommunens skov og
derfor vores alles, men den

ligger jo lige uden for
Skovstrups bygrænse, så det
er ikke mærkeligt, at vi føler
en særlig tilknytning til den
og formentlig vil bruge den
meget, siger Peter A. Larsen.
Borgerforeningen er da
også stærkt involveret i,
hvad der kommer til at ske
på de 20 hektar ny natur
fremover.
- Vi har været så heldige at
få penge til i samarbejde
med kommunen at arbejde
med den rekreative side af
skoven, siger Skovstrups re-

præsentant, der oplyser, at
foreningens arbejdsgruppe
har tilsagn om 280.000 kr.
fra den såkaldte ”forskønnelsespulje” til forskellige
rekreative projekter i skoven. I løbet af i år vil der blive
bygget en ottekantet bålhytte, men derudover er der
borde, bænke, informationstavle og andre ting på tegnebrættet.
- En bålhytte er et stort ønske, fordi den kan fungere
som et lille samlingssted. Erfaringerne andre steder vi-

MEDVIRKEN: Borgerne i landsbyen er engageret i udformning af ny natur
ser, at en bålhytte er en god
ting, siger Peter A. Larsen,
der i den forbindelse nævner, at Skovstrup ikke råder
over et forsamlingshus, men
typisk må bruge lader til fælles arrangementer, som i øvrigt nyder stor opbakning.
- Vi håber derfor, at bålhytten engang imellem kan benyttes af byens borgere, siger han.
Mens en hytte placeret
øverst på arealet, hvorfra
der mod øst er en flot udsigt
udover ådalen og Limfjor-

den, hurtigt vil gøre en forskel, tager det ifølge Peter A.
Larsen 10 år, før man med
fornøjelse kan gå en skovtur.
- Vi skal lige først have træerne op over knæhøjde, siger talsmanden, der forklarer, at skoven er udformet,
så den primært vil være til
gavn for naturen og for fritidslivet.
- Det bliver en oplevelsesskov med mange forskellige
træer og buske og med en
udformning, som er varieret. Det er ikke med træer

Skovstrup blev sit navn værdig

Tjener flere formål
Bag projektet står Aalborg
Kommune, der for flere år
siden erhvervede jorden for
3,5 mio. kr. netop med henblik på at rejse skov på arealet. At gøre det netop dér tjener flere formål, forklarer
skovingeniør i Aalborg Kommune Lars Delfs Mortensen.
- Vi står i et indvindingsland for to vandværker, siger
skovingeniøren og peger i
retning mod nordøst, hvor
det fjerneste i Koch Vase for-

SKOVSTRUP: Med kalkundergrund blottet, jord- og stenbunker og umiddelbart
uplejet ligner det på afstand
et areal under byggemodning, men det modsatte er
tilfældet for 20 hektar tidligere landbrugsjord syd for
Lundby Krat.
Ved nærmere eftersyn viser der sig at vokse nyplantede træer mellem de visne
stængler af ukrudt fra sidste
år, og området, som
Vaarstvej deler i to, er bag
hegn. Adgang dertil sker via
selvsmækkende låger kendt
fra naturområder med offentlig adgang.
Et sådant område er da
netop også, hvad der efter
flere års forberedelser, herunder arkæologiske undersøgelser, er etableret på arealet. Knapt synligt for det
blotte øje er der afsat plads
til stier blandt nyplantningerne, og på et højtliggende
udsigtspunkt er tanken med
tiden at etablere en bålhytte.

niels.brauer@nordjyske.dk

Af Niels Brauer

TRÆER: Skovrejsning for både drikkevandets, borgernes og naturens skyld

plantet i firkanter, forklarer
han.
Den nyplantede skov er
endnu ikke navngivet, men
spørger man Peter A. Larsen
har borgerforeningen et
godt bud.
- Vi kunne godt tænke os
navnet
Skovstruplund.
Skovstrup Skov lyder dumt,
men lund, der er betegnelsen for en lille skov, vil være
et godt navn at knytte til
Skovstrup, siger Peter A.
Larsen, der betegner sin bys
navn som lidt mærkeligt, det

En ny begyndelse
- Man kan sige, vi har nulstil-

plantning. Skovingeniøren
forklarer, at der er etableret
tre skovtyper, hvor en består
af eg blandet med skovfyr,
en bestående af bøg og lind
og endelig en, hvor birk og
eg står imellem hinanden.
- Vi har primært valgt nogle arter, som findes i Lundby
Krat, siger Delfs Mortensen,
der dog varsler, at der vil gå
adskillige år, før nyplantningen vil opleves som skov.
- Afhængig af væksten vil
der gå syv-ti år, før træerne
begynder at tage udsigten
visse steder, siger han og tilføjer, at blandt andet af hensyn til udsigten er områder
friholdt fra beplantning.
Det gælder eksempelvis et
stort område på den skrånende del vest for Vaarstvej.
En del af arealet er maskinelt blevet blottet for landbrugsjord, så ”grundfjeldet”
i form den rene, hvide kalk
er synlig.

hidtidige fravær af
en større træbeplantning taget i betragtning.
- Der har givetvis
været noget skov her
for mange år siden,
men jorden her omkring er god landbrugsjord, så skoven er blevet
ryddet på et tidspunkt,
siger Peter A. Larsen, der
støttet af historiske kort
fastslår, at det i så fald er
sket for flere hundrede år
siden.

let situationen mest muligt,
siger han og forklarer, at naturen her selv må tage affære. Vækster, som eksempelvis visse orkideer, der kræver kalkjord, har dermed
gode forudsætninger for at
få rodfæste.
- Men det kan godt vare
længe før de finder vej hertil, siger han med henvisning til, at det nyanlagte
stykke natur er omgivet af
landbrugsland.
En del af kridtbakken vil
blive omfattet af en indhegning med henblik på, at dyr
skal afgræsse arealet.
- Vi ved, at afgræsning har
betydning for plantesammensætningen. Ved at friholde en del af arealet for
afgræsning, vil vi afklare,
om det er bedst at lade naturen udvikle sig selv, eller om
det er bedst med afgræsning, siger Lars Delfs Mortensen, der betegner planen
som helhed som konstruktion af natur.
- Vi har gjort nogle ting be-

I et område er overfladejorden fjernet for at give planter, der er afhængige af kalk, optimale vilkår.

Fra landbrugsjord til varieret natur

Lundby Krat.
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Vand og dyreliv bliver fulgt
I årene frem vil følgerne af
de forskellige indsatser løbende blive dokumenteret.
Forskere fra Københavns
Universitet har ansvaret for
at afklare, hvad der sker
med grundvandets kemiske
sammensætning,
mens
kommunens egne biologer
tager sig af plante- og dyrelivet.
Ligesom med planteud-

vidst og aktivt nogle steder
for at fremme nogle ting,
mens vi andre steder blot
har foretaget en enkelt pløjning for derefter at overlade
jorden til sig selv.

Den nye skov set fra oven.

valget forestiller han sig stor
variation, hvad angår dyrelivet som følge af meget forskellige jordbundsforhold.
- Nogle biller er afhængige
af tør og sandet jord, hvilket
de finder her, siger han og
skraber med foden i jorden,
hvor sidste års kraftige nedbør har gravet dybe render.
Harer og rådyr, de sidste
trods hegnet, har indfundet
sig.
- Nu håber jeg ikke, de går
alt for hårdt til træerne, siger Lars Delfs Mortensen,
der på dét punkt en smule
ærgerlig må konstatere, at
naturens orden har indfundet sig.

Sidste års kraftige nedbør ”skar” dybe slugter i den blottede jord,
hvilket gjorde en ekstra bortgravning af muld fra kalkundergrunden nødvendig.
Foto: Henrik Bo

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

*(')

K

 !"$     !" #

N y f ø d t - G r awww.dantekbilpleje.dk
v i d $
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r y l l u!"!
p - Konfirmand - Fest
Tlf.
96
77
F o t o g r a f50
e r 50
ing

VW . Audi . Skoda . Seat
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Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

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

Tlf. 20 77 76 69
myfotografi.info@gmail.com
Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

af alle
mærker

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk
v. Peter Christensen
N ø v l i n .gGøteborgvej
v e j 1 3 0 B3, Skalborg
. 9 2 6 0. 9200
G i s tAalborg
r u p . SV
Tlf.

Skal du nå
at bestille tid
til fotografering af

din
student?

Det er også muligt at

købe gavekort

Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest
2 0 7 7 7 6 6 9 . m y f o t oFgor taof ig. irnaffoe@r ignmga i l . c o m
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Linedance
Skolernes sommerferie

Landsby Cup

Petanque, Spejder
Skt. Hans

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Grillaften

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

Vildt & Vin

Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

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
Sø 31

JULI

30

29

28

27

31

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Grillaften

Petanque, Spejder

Linedance

35

34

33

32

AUGUST

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

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

- Vildt & Vin
Lørdag d. 3. september

- Grillaften
Fredag d. 2. september
se mere side 14

36

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

39

38

37

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

Grillaften
Vildt & Vin

2022 SEPTEMBER

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

Linedance

43

42

41
Linedance
Skolernes efterårsferie
Petanque

Petanque, Spejder

Linedance

40

OKTOBER

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022

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

Er du hurtig?
g til
nå at melde di
.
Du kan stadig
e på Facebook
er
m
4. juni, se
Vildt & Vin d.
. maj
re senest d. 30
Dog skal det væ
@me.com
på helverskov

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

48

47

46

45

44
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022 NOVEMBER
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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i september så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 26. august 2022

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

JUNI

- Grillaften
Fredag d. 12. august
se mere side 14

- Skt. Hans i Vaarst Uret
Torsdag d. 23. juni
se mere side 5

2022

- Landsby Cup
Lørdag d. 25. juni
se mere side 16

- Grillaften
Fredag d. 10. juni
se mere side 14

HAR DU HUSKET!!

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

20 91 48 88

22 24 96 21

Kongerslev - Vaarst - Gistrup - Klarup - Storvorde

- DIN ELEKTRIKER I ØSTHIMMERLAND -



Bilvask



Nybyg - Tagudskiftning - Vinduer - Ombygning

1/2 pris
Hverdage
kl. 11-15



Tlf. 9833 1422 - www.svendsenkongerslev.dk

Hele
weekend
en

Shell Gunderup
Hadsund Landevej 520 . Gunderup . 9260 Gistrup

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

Udlejning af
borde og stole

Thomas Nielsen blev den
heldige vinder af købmandskurven.

Alle der havde betalt kontingent inden d. 31. marts
deltog i lodtrækningen.
Tak til alle jeres bidrag, det betyder meget,
at der er opbakning til foreningens virke.

Husk at foreningen Vaarst Uret udlejer borde og
stole
Store borde..............40,Små borde................20,Stole............................6,Mulighed for levering i lokalområdet mod merpris.
Kontakt venligst Flemming Kristensen på:
tlf.: 20 64 05 15

Fjellerad Auto
Nu også
salg af
motorcykeldæk

HUSK

at bestille tid
til tjek af bil
inden
sommerferien

Dækskifte . Aircondition . Klargøring til syn
Fjellerad Auto Aps . Fjellerad Bygade 29 . 9260 Gistrup . Tlf. 96 36 50 80
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Bestyrelsen for Vaarst Uret 2022
Her er vi – os Vaarstere der tager hånd om:
Bestyrelsen
for foreningen
Vaarst Uret 2022
udvikling, drift,
vedligeholdelse,
fondssøgning,
bestyrelsesarbejde, arbejdsdage mv. på byens rekreative område Vaarst Uret, Urstien
Her erHus.
vi – os Vaarstere der tager hånd om udvikling, drift, vedligeholdelse, fondssøgning,
og Årstidernes
bestyrelsesarbejde, arbejdsdage mv. på byens rekreative område Vaarst Uret, Urstien og Årstidernes Hus.

Franciska Olesen – Bestyrelsesmedlem

Martin Ivar Hedegaard - Kasserer og

Bookingansvarlig: Se om huset er ledigt og book
via byens hjemmeside: www.vaarst.dk

Sekretær

Anna-Karina Nielsen - Bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen - Bestyrelsesmedlem

Tina Dahl – Bestyrelsesmedlem

Flemming Kristensen – Næstformand

Jimmy Ravn – Bestyrelsesmedlem

Grethe Fallesen – Formand

Martin Højen Hansen - Suppleant

Mette Madsen - Suppleant

Camilla Bach Jensen - Bestyrelsesmedlem

Grillaftener i
Vaarst Uret
2022
Grillaftener er hyggelige
og de bliver endnu bedre
i godt selskab.
Derfor gentager vi succesen og
inviterer til grilaftener
i Vaarst Uret.

I år vil det foregå:

Fredag d. 10. juni
Fredag d. 12. august
Fredag d. 2. september
Alle dage vil grillen være
tændt fra kl. 17.00.
Vel mødt!
Hilsen Bestyrelsen
for Vaarst Uret
14

Arbejdsdag i Vaarst Uret
Søndag d. 1 maj inviterede
Bestyrelsen for Vaarst Uret til arbejdsdag.
Rigtig mange tog imod invitation
og gav en stor hjælpende hånd med.
Der blev malet til den store guldmedalje,
lagt faldsand, ryddet op, gjort rent,
sæt bænke op ved bålstedet samt legeplads mv.
Dagen sluttede med
Jannis lækre sandwich og jordbærtærter.
En dejlig dag hvor der blev knoklet,
hygget, snakket, spist og grinet.
Bestyrelsen for Vaarst Uret siger
TUSIND TAK for hjælpen !

LANDSBY CUP
Vaarst Fjellerad Boldklub
Vi er her endnu
Vi er tilbage i et lidt mindre format, dog med samme hyggelige fodboldstemning og den samme
gode og hurtige afvikling af puljerne.

Vi inviterer alle Jer piger og drenge i årgangene U5 – U10.
LØRDAG D. 25. JUNI
I tidsrummet 9.00 – 17.00

Gå ind på www.stævner.dk og søg efter VAARST LANDSBY CUP, og tilmeld dit hold.
Pris: U5 til U7 250 kr. pr. hold.
U8 til U10 300 kr. pr. hold.

HUSK! At alle spillere stadig får medaljer og is til Vaarst Landsby Cup  UANSET PLACERING 

Vi skal som altid bruge Jer frivillige  Kontakt:
Dommere: Jeppe Sørensen på 60 49 67 69
Boder: Jannie Nymann på 41 56 83 19
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VI HAR EN DRØM…….

Vi kunne så godt tænke os flere frivillige
i Vaarst Fjellerad Boldklub
Øverst på ønskelisten har vi to ting:

En holdleder til herresenior
Vores træner Hans Peter Rytter (ja, det er ham sportskommentatoren)
vil så gerne have en holdleder.
Han håber på at der måske findes en lokal M/K,
der synes det kunne være sjovt at blive en del af seniorholdet – altså udenfor banen
Du behøver ikke at have forstand på fodbold (det er HP ansat til) men du må meget gerne
kunne se dig selv gøre følgende:
- Udfylde holdkort inden kampen
- Hente og bringe udstyr fra/til klubben på kampdage
- At sørge for at udstyret kommer med fra bane og omklædningsrum
- At stå med linjevogter flaget
- At stå for at spillerne får stemt på ”kampens spiller”
Denne tjans er ikke aflønnet, men boldklubben honorerer dig med eget VFB tøj, såsom jakke og træningsdragt.
Derudover tilbyder vi dig gratis kontingent til én sportsgren årligt

Lyder det som noget for dig?

Kontakt Kaare på 42 19 65 06 eller Jannie på 41 56 83 19

Et arbejdsudvalg

Vi har næsten altid noget, der skal repareres, males, fejes,
køres på genbrugspladsen m.m.
Vi forestiller os en flok M/K der evt. mødes den første søndag i måneden,
hvor klubben er vært ved rundstykker og kaffe.
Her planlægges der hvad der skal ordnes i den kommende måned,
ud fra det bestyrelse og udvalg i klubben har bedt om, og hvem der gør hvad.
Og så er man selv ”herre i eget hus” i forhold til hvornår opgaverne udføres
Klubben dækker selvfølgelig materialeudgifter.
Ovenstående er blot en tanke vi havde,
konstellationen kan sagtens være en anden
Interesseret?
Kontakt Camilla på 40 19 12 89
eller Jannie på 41 56 83 19

Generalforsamling VFB
Generalforsamling
Vaarst Fjellerad boldklub
Søndag d. 6. marts kl. 13.00
Dagsorden:
Valg af dirigent: Tom Greiffenberg
Valg af referent: Jannie Nymann
Formandens beretning ved
Ann-Kirstine Helwig Pedersen.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
ved kasserer Peter Borup Christensen.
Regnskabet godkendt af forsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Ann-Kirstine Helwig Pedersen
(ønsker ikke genvalg)

Der kom en opfordring til bestyrelsen om at
genoptage passive medlemskaber.
Der skal evt. stemmes dørklokker, da ikke alle
er på sociale medier.
Mary Olsen fortæller at hun sælger hjemmestrikkede bomuldsklude, hvor overskuddet
går ubeskåret til VFB.
Bestyrelsen ønsker sig en person der vil sætte
sig ind i noget fondssøgning, så vi kan få nogle nyanskaffelser.
Kathrine Guldager Larsen meldte sig.
AnnaKarina Nielsen og Line Rodkjær meldte
sig til arrangementsudvalget.

På valg er Peter Borup Christensen
(ønsker ikke genvalg)
Følgende blev valgt som nye
bestyrelsesmedlemmer:
Kaare Kvist og Camilla Helenius Christensen
Valg af suppleanter:
Lasse Nymann Kristensen er valgt som
1. suppleant
Morten Rafn er valgt som 2. suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jan Knudsen er valgt som revisor
Peter Borup Christensen er valgt som
revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag – Der er ikke
kommet nogle.Eventuelt og drøftelse af hvordan vi gør klubben mere attraktiv.

Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening og Dansk Hjælperforening
Da foreningerne Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening og Dansk Hjælpeforening har
eksisteret i nogle år og har givet mulighed
for at give bidrag til andre foreninger samt
give hjælp i Danmark, vil vi gerne give et
indblik i, hvad de to foreninger har bidraget
med igennem årene.
Der er flere, som ikke kender til disse to
foreninger, som bidrager med arbejde og
penge for at skabe muligheder, både i lokalområdet samt i Danmark.
Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening har afholdt årlige gavespil (før Corona-tiden). Dette
har altid været en hyggelig lørdag i hallen, og
til det sidste spil i nov. 2019 var der 400 mennesker i hallen, så den dag var der virkelig en
dejlig aktivitet i hallen.
Disse spil har givet glæde for mange og givet
os mulighed for at give penge til bl.a. borgerforeningen i Oppelstrup, Gunderup, Vaarst
og Fjellerad, penge til klassekasser på vores
lokale skole, til spejderne i Vaarst, seniorklubben, fiskeriklubben, hundeklubben, Halloweenudvalget og hjælpere under gavespillet har

kunne bestemme, hvilke foreninger, der skulle
have penge for deres hjælp under gavespillet.
Fjellerad Banko har fået lidt sværere vilkår
pga. nye regler fra Skat, så derfor vil vi fremover bruge vores kræfter i foreningen “Dansk
Hjælpeforening”, da den stadig giver mulighed
for at gøre noget både i lokalområdet, men
også i hele Danmark.
Foreningen vokser lige så stille, men bruger
tid på at få flere medlemmer, som for kun 50
kr. om året er med til støtte vores arbejde
i “Dansk Hjælpeforening”. Så vil en borger
gerne være medlem, kan undertegnede formand kontaktes.
“Dansk Hjælpeforening” har også været med
til at bidrage med arbejde i samarbejde med
andre i lokalområdet, som dermed har kunne
få penge til gode formål, bl.a. har vi haft samarbejde med en skoleklasse, som har tjent penge
til deres klassekasse.
“Dansk Hjælpeforening” blev oprettet i 2019 og
har bidraget med følgende opgaver:
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Den første store opgave var at hjælpe en ung
pige væk fra “social kontrol”. Foreningen gav
hende mulighed for at komme på et krisecenter og senere hjælp til etablering i sin lejlighed,
såsom navneforandring, klædeskab, lamper,
skrivebord, kontorstol, høretelefoner og computer til sit nye studie,
Andre opgaver har været i området inden for
Aalborg Kommune, hvor foreningen har givet
julehjælp til nogle familier, givet havebord og
seks havestole til et plejehjem, givet bidrag til
“Skurbyen” i Aalborg og besøgsven til en ældre
ensom borger.
Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening vil sige
tak for tiden igennem årene, og Dansk Hjælpeforening håber fortsat på hjælp og støtte fra jer
samt nye medlemmer er velkomne til at kontakte undertegnede formand.
Med venlig hilsen
Formand Bente Jakobsen
for Fjellerad Banko- og Aktivitetsforening
og for Dansk Hjælpeforening

Vaarst Vestervang 30 år
Efter 2 år med generalforsamling ”online”
kunne beboerne på Stærhøj nu mødes fysisk
i fælleshuset til generalforsamlingen for Vaarst
Vestervang Andelsboligforening den 24. april
2022.
Regnskabet for 2021 var nummer 30 af sin
slags og der blev derfor serveret kagekone
til kaffen.
Den 30-års fødselsdag for Vaarst Vestervang ABF blev fejret den 25. september 2021
med deltagelse af de nuværende beboere på
Stærhøj.
Dagen forløb med rundtur i haver og på marker, hvor især ”Vild med Vilje” -områder blev
fremvist og der blev budt på forfriskninger og
overraskelser.
Om aftenen var der hygge med spisning i
fælleshuset.
Der blev fortalt sjove anekdoter og minder om
de 30 år, der er gået siden byggeriet i 1991,
blev kaldt frem.
Kamma Raunkjær
Stærhøj
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Byens købmand - vores købmand
Har i købmand i Vaarst, lyder spørgsmålet.
Nej, indrømmer vi, det er desværre nogle år siden den
lukkede. Sådan tror jeg mange vil svare, og alle os der
kæmpede for at bevare butikken, er vel stadig ramt på selvforståelsen.

- Fordi de kører varetur, og leverer varer i Vaarst, til dem der
har behov for det.

Men hov, vi har jo stadig en købmand.
Under 3 kilometer væk, og 3 minutter i bil. Det er selvfølgelig
BYENS KØBMAND i Fjellerad vi tænker på.

- Fordi de orker besværet med at lade foreningerne handle på
konto. Det er nemt og praktisk.

Det er et privilegie for vores landsby at have en dagligvarebutik
så tæt på. Så selv om vi skal op på bakken og over landevejen,
så er det vigtigt at vi tager turen, og støtter op ved at handle der.
Er de billige? 		
Nej, ikke specielt. Men fornuftige priser, og altid gode tilbud.
Har de et kæmpe udvalg?
Egentlig ikke. Men de har som regel det vi har brug for.
Og mere til.

- Fordi de støtter og sponserer klubber og foreninger, og organiserer indsamlinger og sælger billetter.

- Fordi vi sparer benzin på den korte tur, og kan parkere lige
uden for døren.
- Fordi de altid hjælper med at skaffe det hjem, der ikke lige er i
sortimentet.
- Fordi det er der vi møder vores naboer og bekendte, hører nyt,
og byttet en løgn, som man siger.
Flemming Kristensen
Borgerforeningen for Vaarst og omegn.

Nå, men hvorfor skal vi så egentlig handle hos BYENS KØBMAND, kan man med rette spørge?
- Fordi vi alle er V.I.P. kunder, der bliver genkendt og tiltalt med
navn. Og vi kender også personalet på navn.
- Fordi det også er vores posthus, apotek, sociale varmestue,
bager, og tips og lotto forhandler.

Hos os kan du
:
Modtage pakk
er

Sende pakker

sendt med:

Kanoudlejning 100,-

pr. kano pr. døgn
Booking foregår hos Købmanden

med:

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

UNDGÅ AT GÅ FORGÆVES.
Vi opfordrer vores kunder til at bestille
bagerbrød til weekenden.
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HUSK
AT HANDL
E
LOKALT

