Foto indsendt af Anette Kvist.
Fra den lille skov mellem Vaarst Uret
og Skomagerbakken.
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Annoncører: Vaarst Træpillesalg, Mou Hotel, Lille Vildmose Produktionsskole, Gistrup Pizza & Grill, AM Auto, Vibration Nord, Anlægsgartneren Lars Rasmussen,
Dantek Brian Bilpleje, MY Fotografi, Wagner Anlæg & Havedesign, Rikkes Landkøkken, Bagger & Brink, SH Auto, Resource IT, Skurebørsten, Gudumholm Blomster

Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

Webmaster på www.vaarst.dk:
Theo Beltoft, 007beltoft@gmail.com
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
Telt: jimmyravnel@gmail.com. Pris 1000,- som skal forudbetales.
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk
Den forældrestyrede legestue i Baptistkirkens lokaler
Onsdag mellem 9.30 og 11.30. Anna Lundin tlf. 20 86 31 36

Næste nummer forventes at udkomme sidst i april 2020.

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

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. marts 2020.

Petanqueklubben: Formand, Jens Thorsen, tlf. 40 41 9913,
formand@vaarst-petanqueklub.dk. Kasserer Svend E.
Pedersen, tlf. 22 15 35 64, kasserer@vaarst-petanqueklub.dk

Tak til alle, der har bidraget med stof og fotos til dette
nummer af Rundt om Vaarst.

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

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

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

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Leje af Vaarst klubhus: Mette Madsen på tlf. 29 21 00 36
Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag kl. 16.15 - 17.00

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”.

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16
Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68
Kanoer: Købmanden i Fjellerad

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.

Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

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?

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

Borgerforeningens bestyrelse:
Theo:
Formand, 007beltoft@gmail.com
Martin:
Næstformand, ringsmose.nielsen@gmail.com
Casper:
Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Rikke:
Sekretær, vaarst.borger@gmail.com
Sarah:
Menigt medlem, sarahscharfe@hotmail.com
Line:
Menigt medlem
Jimmy:
Menigt medlem

www.vestergaards.com • Tlf. 9892 0500

1000 tak

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

Samråd for Vaarst og Omegn:

Tom Greiffenberg greif09@gmail.com
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Borgerforeningen skal
have ny bestyrelse
Der er mange gode grunde til at kaste sig
over frivilligt arbejde i sin lokale landsby.
Vi har mange talentfulde og dedikerede
mennesker i byen som vil kunne berige
både byen og lokalsamfundet med nye
ideer og ny inspiration.
Desværre afholder mange sig fra at melde sig
på banen af frygt for at opgaverne fylder for
meget eller fordi man tænker at man måske
ikke har nok at bidrage med.
Den siddende bestyrelse har sammensat et
forslag til en ny struktur for hvordan arbejdet i
fremtidens borgerforening kan organiseres og
fordeles.
Den nye struktur fritager en kommende bestyrelse for en lang række opgaver som i stedet
varetages af forskellige udvalg.
Opgaverne i den nye bestyrelse vil således
være begrænset til nogle få faste opgaver
plus det som en kommende bestyrelse ønsker at beskæftige sig med.
De faste opgaver vil være:
• Indkaldelse til generalforsamling
og bestyrelsesmøder
• Indkræve kontingenter
• Kontakt til udvalgene
• Udpege Årets Vaarster

Den 19. mar
ts

Alle de praktiske og tidskrævende opgaver
placeres i de forskellige udvalg som arbejder
specifikt med de afgrænsede opgaver.
Med de forskellige udvalg bliver det frivillige
arbejde mindre tidskrævende og nemmere at
overskue.
Samtidigt kommer man kun til at arbejde med
noget som man har interesse for.
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer
trækker sig fra bestyrelsen og vil fremover
lægge kræfter og talent i udvalgsarbejde.
Der er derfor brug for en håndfuld nye ansigter med ny energi og nye tanker til en
helt ny bestyrelse for Borgerforeningen
for Vaarst og omegn.
Den nye bestyrelse vil fra dag 1 være fritaget
for en lang række af de tunge opgaver.
Rikke Christensen vil forsat stå for Rundt om
Vaarst, Casper Larsen vil fortsat fungere som
kasserer og Jacob Bülow vil fortsat være ansvarlig for byens hjemmeside.
De øvrige medlemmer har allerede sagt ja til
at løfte arbejdet i nogle af udvalgene ligesom
en række af andre Vaarstborgere.
Der er fortsat plads til alle som ønsker at bidrage med nogle timer om året.

Forslag til udvalg:
Fastelavnsudvalg:
Sarah, Line
Familiedagsudvalg:
mangler
Sankthans udvalg:
mangler
Juletræs/pynt udvalg:
Jimmy
Flag udvalg:
Flemming
Vin og vildt udvalg:
Theo, Allan
Webansvarlig/medieudvalg:
Jakob Bülow
Rundt om Vaarst-ansvarlig:
Rikke
Facebook udvalg.
Flemming
Kasserer:
Casper Larsen
Samråd:
Tom Greiffenberg
Affaldsindsamling udvalg:
mangler
Børn og unge udvalg:
mangler
Vedligeholdelses udvalg:
mangler
Listen skal ses som et forslag til hvilke
udvalg vi forestiller os kunne være
relevante.
Der kan naturligvis tilføres flere til listen
ligesom udvalg kan fjernes fra listen
såfremt der ikke er hænder til at løfte
opgaven.
Vi håber at både nye og “gamle”
Vaarstere vil samle stafetten op og
opleve at det at sidde i bestyrelse for
Vaarst og omegn også giver mulighed
for nye bekendtskaber, netværk, hygge
og indflydelse på byens udvikling.

Foto indsendt af anonym borger.
Den nuværende udgravning ses i venstre side af billedet.

Mvh Borgerforeningen

Grillaftener

Foreningen Vaarst Uret inviterer igen i 2020 til Grillaftener
4 fredage.
Vi tænder op i grillen kl. 17.00,
og vi sørger for. at der er
kaffe på kanden. Du medbringer selv det gode humør,
mad og drikke.
Ses vi?
Fredag d. 15. maj
Fredag d. 19. juni
Fredag d. 7. august
Fredag d. 11. september
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En større naturoplevelse
Årstidernes Hus i Vaarst Uret har fået nyt
og større vinduesparti:
Et panoramavindue så gæsterne i huset
bedre kan nyde den smukke natur, der er
udenfor huset.

Gæsterne i huset vil også føle at huset virker
større og lysere samtidig med at de vil få oplevelsen af at være rykket tættere på naturen.
Gæsterne vil også bedre kunne se de legende
børn på legepladsen lige udenfor.

Pengene til den lille ombygning er bevilliget af
Aalborg kommunes AKA pulje.

Nu skal der bare males lidt på næste
arbejdsdag i foråret.

Alt i alt vil det blive en større oplevelse at opholde sig i huset.

Næste arbejdsdag er planlagt til d. 24. maj
2020.
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Husk alle er meget velkomne til at deltage på
vores 2 årlige arbejdsdage.

Kloakering på
Skomagerbakken
Aalborg kommune starter sidst i februar måned
2020 med at seperatkloakere på Skomagerbakken.
Dette skyldes iflg. kommunen at kloakkerne
på Skomagerbakken er i så dårlig stand at det
ikke kan betale sig at reparere på dem.
Arbejdet indledes i krydset Vaarstvej/ Skomagerbakken og derefter arbejder de sig op af
Skomagerbakken.
Arbejdet forventes afsluttet til juli 2020.
Arbejdet vil medføre trafikale ændringer i form
af blandt andet afspærringer, samt adgangsog parkeringsbegrænsninger.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.
Arbejdet vil også indebære væsentlige gener i

form af blandt andet støv, støj og rystelser.
Der opsættes vibrationsmålere, så man kan
overvåge og begrænse rystelserne.
Kommunen vil naturligvis bestræbe sig på at
begrænse generne mest muligt men kan dog
ikke undgå at forstyrre hverdagen.
Det er Kommunens erfaring, at omdeling af
breve og pakker samt afhentning af affald i
princippet fungerer normalt i de områder, hvor
de arbejder.
Det kan dog blive nødvendigt for Aalborg
Renovation at opstille centrale containere i
området.
Oplever du problemer med afhentning af dit
affald skal du kontakte Aalborg Renovation.

Foto indsendt af Ann-Kirstine
af hendes prægtige hund.

Foto indsendt af Ann Bidstrup
af byens sambaorkester.

Foto indsendt af Christina Uhrenholt
regnvand der har kløvet mark på Vaarst Engveg.
6

Generalforsamling
i Vaarst og Omegns Borgerforening
Torsdag den 19. marts 2020
kl. 19.00 i VFB’s klubhus i Vaarst
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.Valg af revisorer og suppleant
7. Eventuelt
Kom og hør hvad bestyrelsen arbejder med i lokalsamfundet.
Hvis du ønsker at få medindflydelse, er du velkommen til at stille op til valg.
Borgerforeningen er vært ved kaffe og kage samt 1 stk. øl/vand.
Forslag til bestyrelsen skal indleveres skriftligt til formanden på mail
vaarst.borger@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

VAARST

5
7

Foto indsendt af Anette Kvist
af den lille skov imellem
Vaarst Uret og Skomagerbakken.
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Alsangsarrangement i Vaarst
Vi skal fejre 75-året for Befrielsen i 1945 med
fællessang og historier om livet i Vaarst under Besættelsen.

Mandag den 4. maj 2020
kl. 18.30 afholdes der
Alsangsarrangement
i Vaarst Uret.

Der vil være kaffe og kage og børnechampagne.
Ida Lohman kommer og synger for til sangene,
vi skal synge sammen. Vi skal ud over gamle
kendte sange synge den helt nye sang skrevet
til begivenheden ”Frihedens lysdøgn”.
Se mere på www.alsang.dk, hvor man kan
læse mere om alsangsfejringerne over hele
landet.

Vi er meget interesserede i at få indsamlet historier fra livet i Vaarst under Besættelsen. Hvis
man selv kan huske Vaarst under Besættelsen
eller har fået historier overleveret, som man
kan fortælle videre, vil vi meget gerne høre fra
dig.
Kontakt Martin Hedegaard på tlf.: 20 67 77 42
eller martinivarhedegaard@gmail.com.
Vi ser frem til en skøn dag, hvor vi i fællesskab
hylder friheden og demokratiet med fællessang.
Mvh. Foreningen Vaarst Uret og Samrådet for
Vaarst og omegn

Helverskov

står klar til
at sælge
lækker cham
pagne til
favorable pr
iser.

Foto indsendt af anonym borger.
Det sjælne fænomen Bisole
fra d. 8. sept. 2015 ved “Togvognen”.
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Banko, Linedance
My Foto tilbud slutter

14

Petanque, Spejder, Generalforsamling

Banko, Linedance

Petanque, Spejder
Generalforsamling

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

MARTS

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
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To 16
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Ma 20
Ti 21
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Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27
Ti 28
On 29
To 30

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Påskedag
2. påskedag
Seniortræf
Petanque, Spejder

Palmesøndag
Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Skærtorsdag
Langfredag

APRIL

18
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16

15

Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2020
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MAJ
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Pinsedag

Arbejdsdag i Vaarst Uret
Banko, Linedance
Vaarstsamlingen

Kr. himmelfartsdag

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen

Grillaften

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben
Bededag

Banko, Linedance, Alsangsarrangement

2020
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
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25

24

23

Banko, Linedance

27

Skolernes sommerferie start

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Grillaften

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

JUNI

2. pinsedag
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben
Grundlovsdag

2020

Åbningstilbud
- Alsangsarrangement - Arbejdsdag
- Grillaftener i Vaarst Uret
slutter d. 31. marts den 4. maj 2020
den 24. maj 2020 • Fredag d. 15. maj
hos My Fotografi
i Vaarst Uret
i Vaarst Uret
• Fredag d. 19. juni
se mere side 10.
se mere side 9
se mere side 9
• Fredag d. 7. august
• Fredag d. 11. september
se mere side 4
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Fr 17
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JULI

31

30

29

28

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
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Sø 23
Ma 24
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31

33

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

35

34

Skolernes sommerferie slut

Banko, Linedance

Strikke/nørkleklubben
Grillaften

32

AUGUST
Vaarstsamlingen

2020

Ellidshøjvej 61b, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
Tlf: 25 47 27 53
Email:sh@c.dk
www.teknicar.dk

S. H. Auto

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i april så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. marts

Sø 1
Ma 2
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9
Ti 10
On 11
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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

2020

- Generalforsamling - Generalforsamling d. 19. marts
d. 25 marts i
se mere side 6 og 7. Foreningen Vaarst Uret
i Årstidernes Hus.

HAR DU HUSKET!!
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My Fotografi har åbnet
fotoatelier i Nøvling
Vi kender vist alle til May-Britts arbejde med
flotte fotografier af babyer, børn, gravide og
meget andet. Ind til for nylig har May-Britt brugt
sit hjem på Stærhøj som udgangspunkt for sit
arbejde, men i efteråret fandt hun egnede lokaler til et fotoatelier i Nøvling, nemlig i den
gamle Brugs, og Rundt om Vaarst er taget på
besøg for at få en snak med May-Britt:
May-Britt, hvorfor er du flyttet
hjemmefra?
Jeg trængte ganske enkelt til mere plads og til
nye udfoldelsesmuligheder. I mange år har mit
arbejde boet i kasser og kurve rundt omkring i
vores hjem, som skulle pakkes ud og ind efter
brug, og da der også skulle eksistere en familie
i huset, var det bestemt os alle 4, der trængte
til mere luft omkring os.
Jeg har længe været på udkig efter egnede
lokaler i Vaarst, men dem har jeg desværre
ikke kunnet finde, så da denne mulighed, som
stadig ligger i vores nærområde, dukkede op,
bestemte jeg mig for, at NU skulle det være.
Hvad er det, du kan her, som du ikke
kunne derhjemme?
Her er først og fremmest god plads, og det betyder, at jeg kan have faste opstillinger stående,
jeg har plads til reoler, hvor jeg nemt kan finde
de ting, jeg har brug for, det er let at lave nye
opstillinger og at eksperimentere og udvikle
mig kreativt. Det betyder også, at jeg kan lave
nye tilbud som fx Fine Art, Vintage Art, Gravid
i studie, Barnets første år og meget andet. Da
jeg ikke skal bruge så meget tid på at pakke ud
og ind, bliver det også nemmere at give tilbud
og kampagner, da jeg kan bruge meget mere
af min arbejdstid på at fotografere.

Kommer du så til at bruge al din tid i
atelieret?
Nej, slet ikke. Jeg kommer stadig til at tage
naturbilleder af børn, gravide, konfirmander og
så videre, men der er også altid en mulighed
for at kunne trække ind i tørvejr. Jeg fortsætter også med at tage ud i institutioner og tage
billeder der.
Og hvorfor så lige i Nøvling?
Ja, det er egentlig lidt pudsigt, for jeg kiggede
på de samme lokaler for 8 år siden, men da
bar de meget præg af at have været en Brugs.
Siden har andre brugt lokalerne og ændret en
del på dem, så nu var de egnede, og så greb
jeg chancen.
Nøvling er også en by, hvor der kommer mange
mennesker forbi, så det er et godt sted at blive
opdaget af potentielle kunder. Og så er her rart
at være.
Borgerne i Nøvling har vist positiv interesse for
atelieret og for, at der lige pludselig er noget
spændende at se på i de før så tomme vinduer, så jeg føler mig rigtig godt taget imod her
i byen.

Nu er du så kommet på plads og har
holdt reception, hvad skal der så ske?
Ja, jeg holdt reception den 30. januar med et
pænt fremmøde af gæster. Det var en dejlig
dag med mange gæster og gaver – det varmede, at så mange mennesker tænkte på mig
og støttede op omkring mit arbejde.
Men man kan ikke bare hvile på laurbærerne,
så allerede 2 dage efter, har jeg været på
kursus i Maleriske Portrætter med en dygtig,
udenlandsk fotograf. Vil man skille sig ud i
fotografverdenen, må man også forny sig og
suge til sig af spændende muligheder, og det
forsøger jeg hele tiden at gøre.

Hvordan kan det så være, at der er
andet i vinduerne end dine fotografier?
Jeg har været så heldig at være kommet til at
”bo” sammen med kunstmaleren Irma Haase.
Hun arbejder på 1. sal, mens jeg er i stueplanet, og så deles vi om vinduespladsen.
Det er rigtig dejligt at være to under samme
tag, som arbejder på helt forskellige måder
og dog stadig med at udtrykke sig, og jeg har
gode forhåbninger til, at vi på den lange bane
også kan finde noget at samarbejde om.

Rundt om Vaarst ønsker dig hjertelig
tillykke med dit nye atelier i Nøvling, og
vi håber selvfølgelig, at du bliver rigtig
glad for at være her.
Mange tak – det gør jeg helt sikkert. Jeg er
kommet godt i gang, og heldigvis starter jeg
jo ikke fra bunden, da jeg allerede har en god
kundekreds og mange mennesker, der anbefaler mig til nær og fjern. Det er jeg meget
taknemmelig for.
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Store forandringer hos
Byens Købmand
Vi hos Byens Købmand er stolte og glade over
de positive reaktioner vi har og fortsat modtager over moderniseringen hos købmande.
Den nye store køler kommer til sin ret, med
plads til større udvalg af vare.
De nye reoler, pynter særdeles, samt skaber et
større overblik, når kunderne færdes i butikken.
Selv om det også betyder manglende prisetiketter og lidt rod ved flytning af vare,
tager alle kunder det med et smil.
Det betyder særligt meget for os, at kunderne
har den dejlige tilgang til forandringen, da det
jo ikke kun er vores købmand, men byernes
købmand.

Da vi er til for kundernes skyld, forsøger vi at
tilfredsstille alle kunders forventninger og krav
om sortimenter på de nye hylder. Det betyder
også, at vi nyder når kunderne reflekterende
kommer med idéer, oplevelser i butikken og
forespørgsler.
Vi fortsætter selvfølgelig med vores vareture
til de ældre i byerne omkring, til dem der har
særdeles brug for vareudbringning.
Vi er glade for at VFB, børnehave, skole og
dus, samt diverse foreninger i byerne fortsat
ønsker at handle hos os.
Det bekræfter os i vores daglige arbejde.

Som noget

Nyt

forsøger vi med

Fredagsmad

fra Krastrup Søgaard.

Hver uge kan du vælge
mellem 2 retter.
Den ønskede mad bestiles
og betales senest torsdag
kl. 12.00.
Derefter kan den hentes
fredag efter kl. 13.00.
Nyt . Nyt . Nyt . Nyt
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Vi
ses
hos Byens Købmand
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Formandens beretning
generalforsamling 08.02.2020
Året vil altid fremstå som et utroligt trist
år i klubben historie, på grund af, at vi
den 28. august pludselig og totalt uventet mistede vores kære dejlige klubkammerat og gode ven Lukas Babatunde.
Et ubeskriveligt chok, en ubeskrivelig sorg
efterfulgt af en ubeskrivelige afmagt ramte
os alle.
Et sådan tab vil sidde i os for altid.
En tab som vi er tvunget til at lære at leve
med.
En sådan hændelse underbygger for mig
vigtigheden af at være en aktiv del af en
forening, en by eller et lokalsamfund.
Vi kunne hjælpe og støtte hinanden.
Og jeg er særdeles stolt af at være en del
af VFB, Vaarst og vores lokalsamfund.
Vi besidder et sammenhold som ikke er
alle lokalsamfund forundt.
Vi stod i den grad sammen med hjælp, vi
støttede hinanden og Lukas´ familie.
Det er jeg meget taknemmelig over.

Vores udvalg.
VFB er gennem de seneste år blevet styrket
gennem to særdeles aktive udvalg.
Vores ungdomsudvalg er særdeles velfungerende og støtter op omkring trænere, forældre
og medlemmer med en masse gode tiltag og
arrangementer.
De støtter trænere og holdledere i forhold til
tilmelding til stævner, afslutnings arrangementer lige som de arbejder på nye tiltag som kan
gøre det endnu sjovere at være en del af VFB.
Min fornemmelse er helt sikkert, at vi har en
særdeles aktiv og iderig gruppe som arbejder
rigtig godt sammen.
Vores arrangementsudvalg er en meget drevet og erfaren gruppe, som også i 2019 har
bidraget med stor aktivitet.
I år er det ikke blevet til så meget med fællesspisninger. Men til gengæld er aktiviteterne omkring hjemmekampe i den grad speedet op.
Salg af øl, vand, kaffe, pølser, brød ja sågar
toast er røget på sortimentslisten. Det skaber
et utroligt stort salg, men ikke mindst så er der
en stemning på stadion, som mange klubber
misunder os.Vores tilskuertal ligger på 50-100
personer til normale hjemmekampe og er helt
oppe på +150 til høj risiko kampe.

Lørdag d. 8. februar blev VFB-vimplen atter hejst til tops i klubbens flagstang, ved den årlige standerhejsning for VFB’s seniorhold i fodbold.
Efter en times fodbold og et varmt bad, stod den traditionen tro på suppe i kantinen.
Der blev spist, hygget og snakket inden klokken ringede til start for den årlige generalforsamling i VFB.
Efter formandens beretning og gennemgang af regnskabet blev den nye bestyrelse valgt:
Formand: Jannie Nymann
Kasser: Peter Borup Christensen
Bestyrelsesmedlem: Jeppe B. Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Tue Carlsen

Bestyrelsesmedlem: Ann-Kirstine H. Pedersen
Suppleant: Lasse Nymann Kristensen
Suppleant: Søren Ejner Kristensen

Så det ikke bare skæpper godt i klubkassen,
men det styrker også det sammenhold, som
jeg omtalte tidligere.
Arrangementsudvalget har også afholdt et velbesøgt foredrag med Rikke Nielsen.
Og så står arrangementsudvalget også for
vores store flotte hjælperfest.
Til begge udvalg skal der lyde en stor tak
for jeres arbejde, som i den grad aflaster
bestyrelsen.
I 2019 afholdte VFB også deres første arbejdsdag. En rigtig god dag med arbejdsopgaver og
socialt samvær, hvor min fornemmelse er, at alle
hyggede sig samtidig med der blev arbejdet.
Klubhuset
Vores regnskab i 2019 er trods stor aktivitet
umiddelbart ikke prangende.
Men det skyldes at vi i år har været tvunget til
at investere mange midler i renovering af taget
og varmeanlægget i klubhuset.
Vi har i forbindelse med udskiftningen af taget
fået lagt yderligere 150 mm isolering ind og
varmeanlægget er blevet lavet således, at folk
ikke bare kan skrue op og ned for varmen,
samtidig med at vi nu sænker temperaturen om
natten og når der ikke er aktivitet i klubhuset.
Så det skal meget gerne give udslag i væsentlig
lavere udgifter til energi i fremtiden.
Vi har i 2019 ansøgt Aalborg Kommunes forsamlingshuspulje med henblik på, at få midler
til maling, ny energivenlige belysning i gang og
på toiletter og nye yderdøre i overetagen.
Desværre med afslag, men vi har ytret vores
utilfredshed med den manglende støtte.
Desværre er vi i 2019 blevet ramt af to indbrud
som belaster vores økonomi.
Der er stjålet varer fra buret og ved sidste indbrud blev vores højtalere til 14.000 kr. også
stjålet.
Ødelæggelserne har været rigtig store med
smadrede ruder og døre/karme som er sparket
i stykker.
Ting som også belaster vores økonomi.
Aktiviteter
Suncharter Landsby Cup blev også i 2019
en stor succes med mange glade deltagere
og tilskuere på stadion.
Vi er rigtig godt kørerende med hensyn til at få
hjælp på alle fronter. Min vurdering er, at det
aldrig har været lettere at få hjælper kabalerne
til at gå op.
Vores image med styr på tingene og hurtig
afvikling blev også i 2019 efterlevet.
Samtidig ser det ud til, at andre klubber har
meget svært ved at gennemføre cups, så per-
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sonligt tror jeg på fremgang i antallet af deltagere i årene fremover.
Igen i 2019 har vores aktiviteter i Bankocenter
Danmark kastet rigtig mange penge af sig.
Jeg er yderst taknemmelig for det store
arbejde der bliver lagt i Landsby Cup og
Bankocentret.
Senior fodboldspillerne har i 2019 haft aktiviteter omkring opstilling og nedtagning ved
AUC-eksamener.
Dette har også kastet en betydelig sum af sig.
For mig er der ingen tvivl om, at vi skal finde
et eller to ekstra ben at stå på. Landsby Cup
og Bankocenter er for spinkelt et grundlag at
kører videre med.
Dystre fremtidsudsigter
På ungdomsfronten er vi i den grad ramt
af, at vores lokalsamfund ikke har flere indbygger.
Vi har meget svært ved at stille hold, når holdene skal spille 8. mands.
Jeg ser med stor bekymring på fremtiden,
hvis ikke der snart kommer noget byudvikling
i vores område.
Og jeg vil i kraftigt opfordre Borgerforeninger
og Samråd i Fjellerad og Vaarst til at arbejde
konstruktivt sammen.
Med de børnetal vi har i øjeblikket, tror jeg ikke
vi er langt fra lukning af skole og børnehaver,
og dermed går boldklubben også en svær
fremtid i møde.
Og en ambition om, at alle ting skal placeres i
én by, vil efter min overbevisning fører til nedsmeltning i begge byer.

kort tid, hvilket bevirkede få træningspas.
Alligevel formåede begge hold i kraft af deres
sammenhold at gå gennem efteråret med kun
et nederlag til hver.
Begge oprykninger blev skabt med sejre i
sidste turneringskamp, så der var spænding til det sidste.
Især serie 3 holdt os i den grad på pinebænken, og afgjorde først tingene 30 sekunder før
ekstratiden udløb.

Et skud på overliggeren, bolden sprang i spil,
en modstander som totalt kikser en clearing og
Mikkel som sparker bolden ind over stregen til
en 4-3 sejr.
Og en hvilken som helst sportskommentator
vil have refereret ”at en ubeskrivelig jubel og
glæde brød løs”.
Jeg vil nøjes med at sige ”at en kæmpe jubel
og stor glæde brød løs”.
Ordet ubeskrivelig blev for mig sat i perspektiv i 2019. Desværre med totalt modsat
fortegn end glæde.
Lukas vil altid være med os, så derfor har
vi at fået påtrykt dette på alle vores spilletrøjer.
Formand Jannie Nymann

Sportslige resultater
På ungdomssiden har vi en særdeles velfungerende gymnastik afdeling. Og afdelingen er en meget vigtig brik med henblik på at
rekruttere medlemmer til fremtiden.
Ungdomsfodbold har også været rigtig fint
kørende, men vi er meget udfordret på antallet
af medlemmer.
For både fodbold ungdom og gymnastik er vi
begunstiget af meget dygtige instruktører.
På badminton fronten ser vi desværre tilbagegang. Mandage og tirsdage er hallen kun halv
fyldt, og det er ikke godt nok.
Det kan være en opgave for den kommende
bestyrelse og de medlemmer som stadig spiller badminton, at få løftet afdelingen tilbage på
noget der ligner tidligere tider.
Dame fodbold senior er et socialt hold, som
ikke går så meget op i resultaterne. Det skal
være sjovt, hyggeligt og selvfølgelig også lidt
alvorligt når man er på banen.
En rigtig fin gruppe af spillere, som er frisk til at
bidrage til Landsby cup og andre ting.
Fodbold herre senior har haft et rigtig fint
sportsligt år. Både hvad angår medlemstilgang og sportslige resultater.
Året blev på grund af den tragiske hændelse
med Lukas meget turbulent.
I efteråret spillede vi mange kampe på meget
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Banko
i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30
Vi spiller om penge:
2 x kr. 200,19 x kr. 100,Kr. 20,- på rækkegevinster
diverse andre spil med
pengegevinster
Der vil være salg af
pølser, slik, vand og kaffe

Foto indsendt af Jørgen Madsen
af menneskets bedste ven.

Arrangeret af
Vaarst Vennerne

Vi gør alt hvad vi kan,
for at du får,
det morgenbrød du ønsker.
Dog er det altid
en god idé,
at bestille det da
gen inden
kl. 14.00,
så er du sikker
på
ikke at gå forg
æves.

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