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         Borgerforeningen for 
Vaarst og Omegn

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 informa-
tioner via foreningen.
I bladet orienteres om sidste nyt fra borgerforeningen og sam-
rådets aktiviteter samt historier fra byens foreninger og 
institutioner.

Næste nummer forventes at udkomme sidst i marts 2018.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
vaarst.borger@gmail.com senest d. 3. september 2018.

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

Udgivet af Vaarst og Omegns borgerforening
Ansvarshavende: Rikke Christensen
Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri
Distribution: Vaarst, Gudum, Stærhøj og Torderup.
Korrektur: Ann og Ambjørn Bidstrup Lebech

Borgerforeningens visioner 
for Vaarst
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”.

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.

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?

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

Samråd for Vaarst og Omegn:
Tom Greiffenberg greif09@gmail.com

1000 tak 
til alle vores sponsorer;

uden dem kan dette blad 
ikke udgives.

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

Udlejning af borde/stole
Vaarst Uret: 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

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

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

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

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 Vagn Jensen, tlf. 40 41 32 26.

Leje af Vaarst klubhus: Anja på tlf. 23 93 37 08

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag 17.45-19.30.

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

Kanoer: Købmanden i Fjellerad

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

Tlf. 98 92 05 00 
Fåborgvej 5, 9220 Aalborg Ø | www.vestergaards.com

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS



Årets Vaarster skal i år findes i periferien af 
Vaarst by. Og måske er periferi ikke det rigtige 
ord, måske det er mere rigtigt at sige helt de-
rude hvor man ikke længere tænker by, men 
snarere tænker “hov, var der ikke et hus?”. En-
ten fordi man tilfældigvis fik et glimt af huset 
eller fordi nogen havde nævnt noget med, at 
der vistnok skulle ligge et hus deromkring. Helt 
derude skal vedkommende findes. Helt uden-
for periferien. Faktisk nærmere bygrænsen til 
Gudum end Vaarst. Dét er langt ude, ja for no-
gen uhyggeligt langt ude.

Der bor en mand - for en mand er det i år - 
som ikke umiddelbart stjæler rampelyset. Han 
er ikke en person, som weekend efter week-
end ses på VFB´s baner, råbende og diriger-
ende på sidelinien. Han er ikke personen, som 
fylder byens Facebook- gruppe med alverdens 
- og her er der tilsyneladende ingen grænser 
- opslag, kommentarer, likes, delinger. Han er 
ikke en person, som igen og igen holder taler. 
Han er af en helt anden kaliber.
Årets Vaarster er den diskrete diplomat og Den 
grå Eminence. 
Og man skal faktisk opdage manden for at få 
øje på ham, for selv går han helst under radar-
en. Ikke fordi han er selvudslettende - Gud for-
byde det - men snarere fordi han har noget så 
gammeldags som stil. I det hele taget ses der 
mange, rimeligt gammeldags træk ved man-
den: Han udtaler sig helst om ting, han ved 
noget om. Til gengæld ved han ret meget om 
det, han så udtaler sig om. Han har det med 
at forberede sig ret grundigt. Han beklager 
og retter egne fejl. Han ejer en uhørt stor tål-
modighed. Hans fokus er det fælles bedste 

fremfor egen vinding. Flid, beskedenhed og 
ordentlighed er tilsyneladende grundfæstede 
dyder, som han på trods af tidens trend bærer 
med respektfuld dannelse og værdighed. En 
sådan mand finder ofte vej ind til Vaarst, der-
ude fra periferien.

Nu er Vaarst by jo er på mange måder en sær-
lig by. Især antallet af alskens foreninger sam-
menholdt med byens relativt beskedne indbyg-
gertal virker - som diplomaten ville sige det 
- overraskende. Og alle disse foreninger skal 
jo - i et gennemreguleret land som Danmark - 
allesammen afholde generalforsamlinger. Een 
person i Vaarst har stort set deltaget i samtlige 
afviklede generalforsamlinger. Enten som di-
rigent eller bestyrelsesmedlem eller menigt 
medlem eller interesseret eller rådgiver eller 
guderne må vide hvad. Han er der. Passion-
eret og deltagende. Han elsker åbenbart gen-
eralforsamlinger. Men måske især fordi han 
fornemmer, at her kan han bruges. Her kan 
det, han kan, bidrage til det fælles bedste.Og 
det, han kan, er især at sikre, at “formalia er i 
orden” Og der har nogen nok - undertegnede 
inklusiv - i svage øjeblikke tænkt: “Bliver det 
ikke lige rigeligt, at insistere på at selv i mad-
klubben skal formalia følges? Det er jo bare 
mad!” Men nej, også her gælder det, at for den 
blinde er alting sort. Hvad Årets Vaarster har 
set og forstået er, at Danmark er et reglernes 
og reguleringernes land og da Vaarst - uom-
tvisteligt - ligger i Danmark, gælder også for 
Vaarst “skik følge eller land fly”. Så hver gang, 
hver eneste gang at en forening i Vaarst henv-
ender sig til en bevilligende myndighed, uagtet 
sagens størrelse, med ønske om tilskud, om til-

ladelse, om fysiske ændringer/bevaringer, om 
partshøringer  osv, så står man sig særdeles 
godt, hvis formalia er i orden, fordi det er det 
sprog forvaltninger, embedsmænd, rådmænd, 
udvalg og myndigheder taler. Et formelt, klart, 
sagligt argumenterende sprog i en sober og 
nøgtern tone. Det ved Årets Vaarster. Det kan 
han. Og det har betydning. For Vaarst. Bevil-
linger bliver givet. Tilskud ydes. Projekter 
gennemføres. Protester høres! Og han har 
en helt igennem diskret, men afgørende, ja 
særdeles afgørende indflydelse på resultatet. 
Til det fælles bedste. Det er helt enkelt vildt at 
opleve!
Og for dem, der arbejder sammen med man-
den, på den ene eller anden facon, er han 
med alle de kvaliteter en stor inspiration, som 
tvinger alle omkring sig til at sætte barren lidt 
højere end ellers.

Det er derfor en stor fornøjelse på Borg-
erforeningens vegne at præsentere Årets 
Vaarster 2018:
En mand med det varmeste grønlandske 
hjerte, en landinspektørs brændende øn-
ske om klare linier og en 75 årigs rareste, 
hvideste skæg….

TOM GREIFFENBERG!

Årets Vaarster



4

Du kan stadig nå det
Har du ikke fået betalt til Vaarst Borgerforening, kan du stadig nå at gøre det:

Ved at indbetale 100 kr. 
pr. husstand sikrer vi overlevelse af arrangementerne og bidrager ikke mindst til, 

at priserne kan holdes nede på samme niveau.

Der kan indbetales via bankoverførsel 
- skriv venligst adressen 

i kommentarfeltet ved indbetaling:
Via reg.nr.: 7459    konto: 1007039

Finn Rudbæk blev årets vinder af en 
flaske vin fra Helverskov,
da han indbetalte kontingent til borger-
forening inden d. 18. maj.

Tillykke



5

Strikke/
nørklegruppen har holdt 

sommerafslutning
Det var som altid rigtig hyggeligt at være sammen. Hvis du har lyst til at være med er du meget 
velkommen. Der er ingen tilmelding. 
Vi mødes den første torsdag i måneden kl. 19.00. Det er i de gamle 
klublokaler oven på børnehaven.

Vi starter 
op igen 
torsdag 

d. 6. september
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Vaarstsamlingen
Engang var Vaarst en by med masser af erhverv: 
Savværk, maskinfabrik, vognmand, fodderstoffer, mejeri, slagter, 
skrædder, købmand, frisør, hotel, bager, fransk vask og strygning for 
blot at nævne nogle af de virksomheder, som har præget byen.

Søndag d. 3. juni havde den lokalhistoriske forening Vaarstsamlingen 
inviteret til byvandring, hvor Nicolai Pedersen, selv barn af Vaarst, for-
talte om, hvad der har udfoldet sig af erhvervsaktivitet i mange af de 
bygninger, som stadig står i byen.

Omkring 25 personer fulgte med på byvandringen. 
Nogle havde selv oplevet gamle dage mede alle butikkerne og virk-
somhederne, mens andre måtte bruge fantasien for at forestille sig, 
hvordan byen havde summet af liv og aktivitet.

Efter gåturen rundt i byen sluttede man af med kaffe og kage i 
klubhuset.
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FAMILIEDAG
Lørdag d. 18. august 2018 

på VFB’s baner i Vaarst

Optog
Vaarst Games

Boder
Kagedyst

Salg af rundstykker, vin, øl og vand
Salg af pølser

Programmet for dagen vil løbende blive opdateret på 
Facebook og i infoskabene

Arrangeret af Vaarst og Omegns Borgerforening.

Arrangeret af:
Vaarst og Omegns Borgerforening
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Ambjørn Lebech

10
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V I B R A T I O N   N O R D
KVALITET MED OMHU

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

www.vibrationnord.dk

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering

Kuglepolering
Glasblæsning

Overfladebehandling

KD
www.dantekbilpleje.dk

Tlf. 96 77 50 50

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk
v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

S e r v i c e  o g 
r e pa r at i o n e r
af alle 
mærker

VW
 . A

ud
i . 

Sk
od

a .
 Se

at

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup

Mobil 20 91 48 88

Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

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

Vil du støtte 
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/

borger@vaarst.dk

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00
PIZZA   -   KEBAB   -   PASTARETTER   -   SALATER   -   GRILLRETTER

Stærhø j  5  .  9260  Gis t rup

T l f .  20  77  76  69
myfo togra f i . i n fo@gmai l . com

Nyfød t  -  Grav id  -  Bry l lup  -  Konf i rmand  -  Fes t
Fo togra fe r ing

Vi udfører 

alle former for 
portræt-

fotografering

Hej alle i Vaarst

Vi skriver til jer for at fortælle lidt om 
hvad vi laver til baptistisk spejder om 
onsdagen. 
Mange af os har været spejdere i mange 
år, vi sætter stor pris på fællesskabet, 
traditionerne og oplevelserne som er 
noget vi føler vi vokser og lærer af. 
Vi går ind for at børn lærer børn, så 
man kan få hjælp fra alle, hvis der er 
noget nyt man skal lære. Hvis man har 
lyst til at opleve noget af dette, er man 
altid velkommen til at kigge forbi til et 
spejdermøde.

 I sommerperioden, som vi er i nu, 
 kan man finde os i grusgraven onsdag  
 aften klokken 18.00 - 19.30. 

Vi har spejderarbejde fra 1. klasse og 
opefter.

Ved spørgsmål kontakt gerne
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard, 
tlf. 22 96 41 24.
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Ny måltavle indviet med 
kæmpe sejr
Lørdag d. 16. juni bød på indvielse af VFB’s nye måltavle, fællesspisning, kamp på stadion, grill, fadøl 
og VM-kampen Danmark - Peru på storskærm i klubhuset.
Måltavlen er blevet en realitet via meget flotte sponsorater fra Spar Nord, Vibration Nord og 
Anlægsgartneren v/Lars Rasmussen.

Der er blevet arbekdet seriøst på “Projekt: Ny Måltavle siden årsskiftet. Så det var med stor glæde, 
at VFB kunne fremvise den nye fine måltavle, som nu pryder Vaarst Stadion.

Det var Spar Nord’s repræsentant, Jette, der satte måltavlen i gang ved kick off til serie 4 kampen, 
VFB vs Bælum-Solbjerg.
Og hvilken indvielse måltavlen fik.
VFB vandt med intet mindre end 13-0 i en kamp, hvor hjemmeholdet dominerede fra første fløjt.
De mange fremmødte tilskuere fik virkelig valuta for pengene med mange mål og flot fodbold på 
grønsværnen.

VFB vil gerne takke Spar Nord, Vibration Nord, 
Anlægsgartneren v/Lars Rasmussen, tilskuerne, de frivillige bag fællesspis-
ningen og selvfølgelig det danske landshold for en fantastisk dag i 
boldklubbens tegn.



15

Bagerst fra venstre: Jette (Spar N
ord), Lasse, M

athias, Peter, Xander, Kaare, Frederik, Sune. Forest fra venstre: Tobias, Ism
ail, Kasper, M

ark Jesper, Travis, Lukas, Søren (Vibration N
O

rd)
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Spejderne i Vaarst
Den seneste tid har været spændende og ud-
fordrende. Fra begyndelsen af det nuværende 
spejderår begyndte de store spejdere på at 
tage diamantmærket, som er det højeste 
niveau for dem.
Det har krævet et stort engagement og også en 
del tid ud over de almindelige spejdermøder.
Vi har bl.a. været på gåtur for at finde dyrespor, 
vi har laver video over spejderlivet og vi har 
prøvet selv at bygge en tømmerflåde for så at 
overnatte på den ude på en sø. 
Den nat havde vi det skønneste vejr, så vi lå 
under åben himmel. 
En super oplevelse.

Vi fortsatte med en lang march på 50 km. 
lørdag d. 2. juni, og efter en god nats søvn fik 
vi overrakt Diamantmærket søndag d. 3. juni. 
Den samme dag afholdt vi en divisionsturne-
ring i Hellum - en konkurrence for alle baptist-
spejdere i Nordjylland. Det gik rigtig godt for 
os, da både de mindste og de lidt større vandt 
førstepræmie.

Vi har haft en spændende og travl tid, men det 
har givet rigtig mange gode oplevelser for børn 
og voksne hos Baptistspejderne i Vaarst,
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 Årstidernes Hus
Det er meget attraktivt at benytte faciliteterne i Vaarst Uret. 

Såvel udefrakommende som herboende benytter sig også af muligheden for at booke Årstidernes Hus til en 
børnefødselsdag eller et klassearrangement via byens hjemmeside: 

http://www.vaarst.dk/kalender/booking/
Specielt i juni måned er huset meget booket både til private og af institutioner. 

 
Men Årstidernes Hus holder vanen tro sommerferie. 

Det betyder at huset ikke bookes i juli måned.  
Det giver mere plads for os bysbørn til at nyde området og roen i sommerferieperioden. 

 
Flere har spurgt om det er ok at slå telt op, oppe ved shelters. Det må man gerne. Vaarst Uret er nemlig 

registreret som en primitiv teltplads. Der er altid rindende vand i udekøkkenet ved Årstidernes Hus. 
Det er desuden muligt at benytte toilettet i tidsrummet kl. 7.00 til 19.00.
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Skovskrænten - nyt navn i Vaarst
By og Landskabsudvalget besluttede d. 5. april, 

at Skovskrænten bliver det nye vejnavn på stikvejen 
op til de nye boliger, 

som opføres op til Vaarst Uret og Årstidernes Hus.

Hidtil har adressen på Årstidernes Hus 
været Vaarstvej 222A, 
men ændres d. 1. juli 
til Skovskrænten 30.

Søndag d. 3. juni var der arbejdsdag i Vaarst Uret. 
Der blev malet shelters, rengjort depot, fjernet 
ukrudt, renset regnvandsrist, fejet fliser samt flere 
småting, der trængte til en kærlig hånd.
Mange var mødt op for at give en hjælpende hånd, 
og der blev arbejdet med godt humør i strålende 
solskin.
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i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30 

Kr. 20,- på rækkegevinster
diverse andre spil med 
pengegevinster

Der vil være salg af 
pølser, slik, vand og kaffe

Banko

Arrangeret af
Vaarst Vennerne

Vi spiller om penge:
2 x kr. 200,-
19 x kr. 100,-

Overskuddet 
går til:

Vi holder 
sommerferie
og starter op igen 

mandag 
d. 13. august


