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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 december 2015.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
borger@vaarst.dk senest d. 19. februar 2016.

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:
Anita: Formand, formand.vaarst@gmail.com
Anna Karina: Næstformand, annakarina@gmail.com
Casper: Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Bruno: Infrastruktur, brh-forsyning@aalborg.dk
Rikke: Grafiker, borger@vaarst.dk
Jimmy: Suppleant, jimmyravnel@gmail.com

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:
Claus Kvist tlf. 30 94 57 23 og Mie Bidstrup tlf. 60 92 79 23
Udlejning af borde/stole
Friskolens venner: May Ingrid tlf. 27 31 45 06

Telt: Michael Broust tlf. 20 43 44 82
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb.nordjyskeklubber.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

Lån af nøgle til Grusgrav: 
Kontakt Anne Bæk på tlf. 98 32 22 02 (depositum 500 kr.)

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
Mandag 18.15-19.30. Torsdag 9.15-10.15 ved Vaarst friskole

Zikelprinsesser: Michael Broust tlf. 20 43 44 82

Kanoer:  Købmanden i Fjellerad

Banko i Vaarst:
Formand Henrik Pedersen - Gistrup, 
Bitten Andersen - Visse, Kasserer Jan Laursen - Vaarst,
Mary Olsen - Vaarst, Karin Poulsen

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

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS
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Selve byens område er beriget med skøn 
natur, som f.eks. de gæve og arbejdsomme 
folk bag Vaarst Uret har forstået at udnytte 
til fulde med deres flotte projekt - TAK for 
den flotte indsats, I har lagt og lægger for 
byen! Vaarst er kendt viden om for det fan-
tastiske rekreative område, og det trækker 
folk til byen. 

Projektet Klare Linier nede ved den sydlige 
banesti kører på skinner - ting tager tid i den 
kommunale forvaltning, men mon ikke vi kan 
nyde området, når det atter bliver varmere i 
vejret. Arealerne bliver endnu en oase i byen, 
som kan nydes af både unge, gamle og gang-
besværede - og så får Vaarst sørme sin egen 
lille sø dernede. 

Senest kan vi alle glædes over, at den gamle 
friskole-bygning nu igen skal summe af liv og
atter skabe trygge rammer for børn - børn med

udfordringer, og hvilken fryd det er, at no-
gen ser, hvad Vaarst kan rumme og bidrage 
til af udvikling - menneskeligt såvel som 
arbejdsmæssigt. 
I mødet med forandring er det vigtigt med 
åbenhed, og således er det, at det, man giver, 
får man også tilbage igen - og gennem årene 
som indbygger her i Vaarst har jeg set, hvor 
meget vi har at give til hinanden herude...lad 
os blive ved med det. 
Hjertelig velkommen til bygningens nye ejer, 
Foreningen Charity og David Klit - og hjertelig 
velkommen til de børn og unge, som kommer 
til at få sin gang dernede i løbet af 2016. 
Se Charitys goddag i artiklen andet steds i 
bladet. 
En stor TAK skal også lyde til den styregruppe, 
som gennem de sidste måneder har arbejdet 
med lokalernes fremtid - der er ikke tvivl om, at 
det arbejde har bidraget positivt til, at bygnin-
gen nu er solgt. 

Den gamle Imex-bygning er også kommet på 
andre hænder, og skal danne ramme for end-
nu en virksomhed i byen - hjertelig velkommen 
til de nye ejere. 

TAK til og for alle hverdagens små helte og hel-
tegerninger - et smil, en hilsen, et løbefælles-
skab, lidt sang i kirken, en gåtur med naboen, et 
lån af traileren, et æggesalg, lidt engagement, 
en luftet hund med pose, en passen på hinan-
den og vores ting, lidt leg med en fodbold, lidt 
venlighed...stor tak til vandværks-folket i disse 
koge-tider…
Det er sådanne indsatser og handlinger, som 
skaber det trygge og dejlige samfund, vi er så 
heldige at have herude. 

Vi i borgerforeningen kommer stadig rundt og 
siger goddag til byens tilflyttere, så husk at 
fortælle os, hvis I kender nogle nye i byen. Det 
er en hyggelig tradition, vi har startet.

Foreningen satte en postkasse op til ris, ros 
og ideer for nogle måneder siden – og det er 
en fornøjelse at konstatere, at den bliver brugt 
– så kom gerne med jeres input. 
  
En stort tak skal også lyde til Michael Broust 
Christensen, som de sidste år har løftet en stor 
opgave som nærstformand i borgerforeningen. 
Eftersom han flytter fra byen, har Anna Karina 
Nielsen overtaget posten som næstformand 
– hun er i forvejen i bestyrelsen, og vi siger tak 
for, at tage kasketten som næstformand.
 
Hvis man ønsker at gøre en ekstra indsats for 
byen ved at være med i borgerforeningens 
bestyrelse, er man meget velkommen til at 
kontakte mig for nærmere info på formand.
vaarst@gmail.com

Vaarst og Omegns Borgerforening ønsker jer 
alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende 
nytår… Og lad os så være gode til at få ryddet 
vore fortove, når sneen melder sig, så unge 
som gamle kan færdes sikkert i byen gennem 
vinteren. 

Formand
Anita Petersen

Hjerternes 
         tid

Der er ingen tvivl om, at Vaarst gennemgår en fantastisk udvikling for tiden. 
Vi har mange nye tilflyttere - og der skal endnu engang lyde et hjerteligt velkommen til jer alle! 

Her er der plads til mangfoldigheden.
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Bedre sent end aldrig 

- blev byens juletræ sat op i storm og rusk, og omend 

det stod en anelse skævt, blev træet tændt med sang 

og en flok hjertevarme vaarstere omkring. 

Borgerforeningen var efterfølgende vært med gløgg og 

juleknas inde på den gamle skole, som venligst var 

udlånt til at give ly for vejret 

Tak for den gestus til Foreningen Charity.
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Charity har pr. 31. dec. købt de tidligere 
friskolebygninger på Gudumvej 63 af 
kreditforeningen LR Kredit, som overtog 
ejendommen på auktion, da Vaarst Friskole 
gik konkurs. 

Charity er en velgørende organisation, som 
har hovedkontor i Klarup. Charity arbejder på 
at forbedre menneskers livsvilkår fortrinsvis i 
Nordjylland, og driver blandt andet Genbrugshjør-
net i Klarup samt flere lejrsteder i Nordjylland. 

”Vaarst Friskole er nogle fantastiske byg-
ninger, som er opført i særdeles høj kvalitet 
og med stor sans for rummelighed og god 
indretning. Vi skal i løbet af foråret 2016 
ombygge ejendommen til en institution og 
forventer herefter at udleje det til en selve-
jende institution, som arbejder med ud-
satte, unge mennesker”, udtaler David Klit, 
som er daglig leder af Charity.”

De godt 1000 kvm bygninger forventes om-
bygget, så de bliver indrettet med plads til 15-
25 beboer og indrettet, så de kan anvendes 
til flere formål, idet der endnu ikke er lavet en 
endelig aftale med nogen institution. 

Vi glæder os rigtig meget til at komme i 
gang med projektet og håber at finde de 
rigtige lejere inden for kort tid. 
Lige nu arbejdes der med flere løsninger, hvor 
aflastning af børn fra alkoholiserede familier 
er den største sandsynlighed. Vores mål er at 
skabe liv i bygningerne og gerne nogle lokale 
arbjedspladser. 

 

 “Vi har læst om byen Vaarst 
 og fundet rigtig meget god og 
 positiv information. 

 Vi oplever Vaarst som en aktiv 
 og ernergisk landsby, som vi 
 finder det godt at investere i.”

Skulle der være spørgsmål til Charity og 
skolens fremtid, kan man ringe til Charity 
på tlf.: 98 444 555.

Man er altid velkommen i Genbrugshjørnet 
på Nørremarksvej i Klarup - lige overfor 
Caravancenteret. 

Åbningstiderne er: 
Tirsdag - fredag ....  13.00 - 17.00
Lørdag  ................  10.00 - 14.00

Foreningen Charity har 

     købt Vaarst Friskole
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Børnehaven har de sidste par måneder kørt 
et projekt omkring massage. Vi evaluerer 
omkring januar 2016. 

Projektet bygger på vores viden om børns 
udbytte af massage:
- det øger kropsbevidstheden og selvfølelsen
- de får mulighed for afslapning og øget 
 opmærksomhed på sig selv og andre.
- de oplever indre ro og dermed større 
 motivation for indlæring.
- deres selvtillid og selvværd udvikles mere  
 stabilt
- de bliver mere tolerante overfor 
 mangfoldigheden.
- de klager mindre over ubehag og smerte.
- de føler større tryghed og nærhed
- de styrker deres kommunikation
- de bliver robuste til at takle forandringer
- de styrker fin og grov motorikken

Disse erfaringer der er beskrevet, giver os 
endnu mere lyst og mod til at dette projekt skal 
blive en succes.
Fra d. 1. december til d. 1. marts siger vi vel-
kommen til 7 nye børn. Vi er så oppe på 25 
børn, hvilket er så dejligt. En af vores be-
kymringer ifht. lukning af friskolen var, om 
vi ville kunne mærke et fald i børnetal, men 
den bekymring er heldigvis blevet gjort til 
skamme.

Julen 2015
Alt bliver vendt op og ned i den dejlige juletid, 
intet er som det plejer at være, og det skal det 
heller ikke være:

Fra d. 24. november og en uge frem står den på 
bagning af pebernødder, småkager og romkugler.
Den 4. december holder vi endnu en skøn tradi-
tion, hvor vi byder børnenes bedsteforældre vel-
kommen. 
Det er en stor dag, som nydes af børn og voksne.

D. 16. december holder vi børnejulefrokost. I år 
har vi valgt at gøre det på en anden måde, da vi 
satser på at holder det oppe i Årstidernes Hus. 
Vi skal spise risengrød og finde julemanden, 
måske julemanden har noget i sin sæk til os alle.

De bedste julehilsner
fra børn og voksne
i Vaarst Børnehave

Børnehaven
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Festen, Dåben, Fødselsdagen, Jubilæet, Begravelsen.
Buketten til Konen, Kæresten, Veninden og din mor.

Vi leverer også friske ugebuketter til firmaer og 
leverer gratis til kirker i omegnen.

Ring for en uforpligtende snak om en løsning til 
dine blomster eller kig ind i butikken og bliv 
inspireret.

Vi laver alt i blomster !

NØVLINGEVEJ RO
DEN

RODEN
Roden 4, 9260 Gistrup 
Tlf. +45 53762014  

Find os her eller følg os på facebook

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag 9.30-17.00 
Lørdag 9.00-13.00
Søndag lukket

For nogle år tilbage investerede Vaarst og Omegns 
Borgerforening i en hjertestarter, som blev hængt 
op på Friskolen. 
I dag, hvor Friskolen ikke eksisterer længere, har vi fun-
det det mere hensigtsmæssigt at have hjertestarteren  
det sted i byen, hvor der er mest aktivitet, hvilket selvføl-
gelig er ved Klubhuset. 

Derfor er den nu flyttet til ydermuren på Klubhuset.

Borgerforeningen

Hjertestarteren 
              i Vaarst 

                 er flyttet
i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30 

Vi spiller om penge:

4 x kr. 150,-
4 x kr. 100,-
2 x kr. 200,-

15 x kr. 100,-
Kr. 20,- på rækkegevinster
diverse andre spil med 
pengegevinster

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

Banko

Lejlighedsvis

også om kød

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...

Mou Hotel – Lille Vildmose Produktionsskole 

- en dynamisk kombination af hotel, kulturhus 

samt et moderne lærested for unge. 

www.kongprod.dk

Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...

Er du mellem 16 og 25 år

� nd os på

Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...Vil du være

MENU DECEMBER:

Den 2. december: Glaseret skinke med grønlangkål, sennep og rødbeder

Den 4. december: Ribbensteg med hvide kartofler og rødkål

Den 9. december: Juleplatte med hjemmebagt brød

Den  11. december: Kylling navarine printanier med små kartofler

Den 16. december: Æbleflæsk med hjemmebagt rugbrød

Den 18. december til 5. januar LUKKET FOR DAGENS RET

HUSK stor Julefrokost den 6. december - bordbestilling på 98 33 17 99

Dagens ret serveret af hotellets tjener elever, tirsdag og torsdag 

mellem 12.00 og 13.30 i Hotellets Restaurant - pris 55 kr.

MOU HOTEL Gl. Egensevej 8, Mou, 9280 Storvorde, 98 31 17 99

GÅRDEN & STU VÆRKSTEDET LADEN Danmarksgade 37, 9293 Kongerslev, 72 24 51 01

LILLE VILDMOSE PRODUKTIONSSKOLE Bizonvej 17, Kongerslev, 98 33 17 99

Se mere på www.kongprod.dk

uafklaret og uden uddannelse, med interesse inden for:

- Cater/ernæringsassistent
- Reception
- Hotel og Restauration
- Oldfrue, planlægning og rengøring
- Bygningsvedligehold
- Pedel/ejendomsservice
- STU-Uddannelse, - særligt tilrettelagt 
  ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
så er Mou Hotel lige noget for dig!
På Mou Hotel findes der følgende aktiviteter:
Reception - Kultur Hus, fester - Hotel og Restaurant
Kurser og Konference - Kunstudstillinger

LILLE V LDMOSE
PRODUKTIONSSKOLE
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8 

28
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9 
40

Dagens ret 
serveres hver tirsdag og torsdag i hotellets restaurant mellem 

kl. 12.00 - 13.30.

Bordbestilling på tlf. 98 31 17 99.

Fredagsbuffet

1. fredag i måneden kl. 18.00 - 21.00. Stort ta’ selv bord.

Dagens ret 
serveres hver tirsdag og torsdag i hotellets restaurant mellem 

kl. 12.00 - 13.30.

Bordbestilling på tlf. 98 31 17 99.

Fredagsbuffet

1. fredag i måneden kl. 18.00 - 21.00. Stort ta’ selv bord.

MOU HOTEL Gl. Egensevej 8, Mou, 9280 Storvorde, 98 31 17 99

GÅRDEN & STU VÆRKSTEDET PROJEKTET Danmarksgade 37, 9293 Kongerslev, 72 24 51 01

LILLE VILDMOSE PRODUKTIONSSKOLE Bizonvej 17, Kongerslev, 98 33 17 99

Se mere på www.kongprod.dk
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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
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Vaarst og Omegns Borgerforening vil 
gerne ønske alle sine trofaste sponsorer en 

Rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår.
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H
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ste gang “R

undt om
 Vaarst” udkom

m
er i decem

ber, send det venligst til borger@
vaarst.dk senest fredag den 10. februar.

HAR  DU
HUSKET!!

- Lysfest
 

O
nsdag d. 3. februar i 

 
Vaarst Baptistkirke kl. 18.00 

 
se opslag side 7.

- Fjelleradhallen 25 år
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se opslag side 19.
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Lø 

6
Sø 

7
M

a 
8 Bankospil

Ti 
9

O
n 10 Petanque

To 11 
Fr 

12
Lø 13
Sø 14
M

a 15 Bankospil
Ti 

16
O

n 17 Petanque
To 18 
Fr 

19
Lø 20
Sø 21
M

a 22 Bankospil
Ti 

23 Skolernes vinterferie
O

n 24 Petanque
To 25 
Fr 

26
Lø 27
Sø 28
M

a 29 Bankospil

Ti 
1 Vaarstsam

lingen
O

n 
2 Petanque

To 
3

Fr 
4 

Lø 
5 Fjelleradhallen 25 år

Sø 
6

M
a 

7 Bankospil
Ti 

8
O

n 
9 Petanque

To 10
Fr 

11 
Lø 12
Sø 13
M

a 14 Bankospil
Ti 

15
O

n 16 Petanque
To 17
Fr 

18 
Lø 19
Sø 20 Palm

esøndag
M

a 21 Bankospil
Ti 

22
O

n 23 Petanque
To 24 Skæ

rtorsdag
Fr 

25 Langfredag
Lø 26
Sø 27 Påskedag
M

a 28 2. påskedag
Ti 

29
O

n 30 Petanque
To 31

Fr 
1

Lø 
2 

Sø 
3

M
a 

4 Bankospil
Ti 

5 Vaarstsam
lingen

O
n 

6 Petanque
To 

7
Fr 

8
Lø 

9
Sø 10 
M

a 11 Bankospil
Ti 

12
O

n 13 Petanque
To 14
Fr 

15
Lø 16
Sø 17
M

a 18 Bankospil
Ti 

19
O

n 20 Petanque
To 21
Fr 

22 Store bededag
Lø 23
Sø 24
M

a 25 Bankospil
Ti 

26
O

n 27 Petanque
To 28
Fr 

29
Lø 30

Sø 
1 

M
a 

2 Bankospil
Ti 

3 Vaarstsam
lingen

O
n 

4 Petanque
To 

5 Kristi H
im

m
elfartsdag

Fr 
6

Lø 
7

Sø 
8

M
a 

9 Bankospil
Ti 

10
O

n 11 Petanque
To 12
Fr 

13
Lø 14
Sø 15 Pinsedag
M

a 16 2. pinsedag
Ti 

17
O

n 18 Petanque
To 19
Fr 

20
Lø 21
Sø 22
M

a 23 Bankospil
Ti 

24
O

n 25 Petanque
To 26
Fr 

27
Lø 28
Sø 29
M

a 30 Bankospil
Ti 

31
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www.wagner-havedesign.dk . Tlf 30 690 680

kæmpelse
Algebe-
kæmpelse

Tlf.: 
20 43 44 82

Salon Chic
Udebehandlinger:
Tirsdag/onsdag 
efter aftale
Åbningenstider:
Tirsdag/onsdag 
efter aftale
Torsdag/fredag 10-17

v/ Lene Thorsen . Gudumvej 112 Vaarst .  9260 Gistrup . Tlf.: 96 36 66 14

Forhandler af:

Cheries
Bygningsmaler
Møbelmaler
Salg af maling

Se aktuelle nyheder 
og tilbud på 

www.cheries.info

Louisendalvej 23 . Gudum . 9280 Storvorde

Ring eller mail

61 33 72 22

cherie@cheries.dk
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Foreningen Vaarst Uret havde besluttet, at årets julearrangement skulle 
være for voksne, og inviterede derfor Asger fra Piccola Enoteca Italiana 
(betyder Lille italiensk vinbar) til at præsentere vine fra to forskellige 
regioner i Italien. 
Asger importerer kvalitetsvin lavet på lokale druesorter fra vingårde, hvor 
han selv kender ejerne. Asger havde taget tre rødvine og en dessertvin 
med, som passer til forskellige typer af dansk julemad, og fortalte om de 
forskellige druesorter, vingårde og regionerne Friuli og Piemonte. 

 

 Til vinen blev der serveret danske tapas i form af varm 
 leverpostej med bacon og champignon, and med varm 
 rødkålssalat, oste og til sidst ris a la mande. 

 

Der var udsolgt til arrangementet, og deltagerne hyggede sig og købte 
vin til at tage med hjem til jul eller julegaver, men der blev også købt vin, 
der blev trukket op med det samme, så man kunne være helt sikker på 
smagen J.

Deltagerne opfordrede til, at Vaarst Uret også inviterer Asger næste år, og at 
han medbringer vine med bobler og de nye og spændende orange vine. 

 
På Vaarst Urets vegne 
Franciska og Grethe

Kvalitets-
         vin
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Igen i år var foreningen Vaarst Uret værter 
ved byens Halloweenarrangement d. 31. 
oktober. 60-70 børn og unge iklædt uhyg-
gelige kostumer deltog i årets Halloweenar-
rangement i Vaarst Uret. 

Vanen tro var der en uhyggelig stemning i 
Vaarst Uret med masser af græskar og le-
vende lys, da foreningen bl.a. bød på en 
skræmmende tur på “dødsruten”, kirkegårds-
kroket, græskarbowling, uhyggelige følekasser, 
petanque m.v. 

I løbet af aftenen var det muligt at købe (u)lækre 
kager, tjære og varmt blod... 

Foreningen Vaarst Uret takker for opbakningen 
fra de glade børn og for de flotte og (u)lækre 
kager. 

Vi ses igen d. 31. oktober 2016.

Uhygge i Vaarst Uret
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Rent vand, det kommer da fra vandhanen.

Ingen går til daglig og tænker på, at vi her i 
Danmark er så priviligeret, at vi kan drikke 
vandet fra vandhanen. Det skal man vel hel-
ler ikke. I hvert fald kun, hvis man som jeg og 
resten af bestyrelsen har et vist ansvar for 
det rene vand, men så pludselig sker det…

Forurening af drikkevandet - enhver ”Vandmands” 
mareridt!
Søndag den 25. okt. 2015 kl. 8 om morgenen 
tikkede en sms ind på min telefon. Varsling om 
overskridelse af drikkevandsparameter. Der 
var coliforme bakterier i vandet fra Vaarst Vand-
værk. Dette gør pludselig denne dag til en travl 
dag. Kontakt til miljøvagten ved Aalborg Kom-
mune, varsle forbrugerne med kogeanbefaling, 
kontakt til laboratorie, om det nu er rigtigt osv.

Vi var ganske rigtigt ramt af forurening af co-
liforme bakterier. Disse bakterier er normalt 
ikke sygdomsfremkaldende men kaldes indi-
katorbakterier, da de viser, at der er urenheder 
i vandet. 
Vi får hurtigt udtaget nye prøver for at finde ud af, 
hvor forureningen stammer fra, og der er ret hur-
tigt noget, der peger på rentvandsbeholderen. 

Vi har jo vores ”reservevandværk Arndrup”, 
men ak… for at få vand derfra skal det igen-
nem beholderen. 
Nye prøver bestilles og udtages, og antallet af 
coliforme er nu faldet til små mængder. Kan vi 
måske skylle os ud af problemet? 
Vi får også fjernet en gammel råvandsled-
ning samt et stort træ på vandværket blot for 
at kunne udelukke, at forureningen kommer 
derfra. Nye prøver, og nej, nu stiger de helt 
vildt, næste prøver viser mindre, næste igen 
mere osv. En prøve tager 5 dage før vi har 
alle parametre. Vi bruger i øvrigt Eurofins som 
laboratorie, og de finder faktisk coliforme bak-
terier i 14% af alle vandprøverne. Der findes 
andre laboratorier der ligger helt nede på 5%. 
Det afhænger af, hvilken analysemetode der 
anvendes, men det må være en sikkerhed for 
os, at hvis der er coliforme bakterier, bliver de 
fundet.

Vi er ret hurtigt klar til at lave omløb på vand-
værket, så vi kan køre vandet udenom be-
holderen, men under arbejdet med det viser 
det sig, at trykreduktionsventil aldrig er blevet 
monteret på Fjelleradledningen, hvorfra van-
det fra Arndrup skal komme. Uden den kan der 
ikke kob-les om, og den findes ikke på lager i 
DK men må hentes fra England. Atter ventetid. 

Man føler, at alting tager alt for lang tid. Nu er 
den dog ankommet og monteret, og vi er kob-
let på Arndrup.

Rentvandsbeholderen er tømt. Aquatex, et 
specialfirma indenfor vandbeholdere, har
sammen med Bruno og mig inspiceret uden, at 
der fandtes revner og utætheder, men vi fandt 
dog et problem omkring udluftningen til tanken. 
Selvom denne var sikret imod indtrængende 
gnavere, insekter og lign, så vidste sneglene 
det ikke, og vi fandt snegle i tanken. Udluftnin-
gen er nu helt fjernet, og en ny er etableret. 
Selve beholderen, som er fra først i 80erne og 
kan rumme 250.000 liter, er i utrolig fin stand, 
og den er nu desinficeret, og vi er klar til at 
fylde vand i den igen.
Så skal der tages prøver igen efterfulgt af mere 
ventetid, måske flere prøver, mere ventetid osv.

Jeg håber virkelig, at vi kan ophæve kogean-
befalingen inden jul.

Det er embedslægen sammen med miljømyn-
dighederne i Aalborg Kommune, der bestem-
mer, hvornår vi kan ophæve kogeanbefalingen, 
og jeg vil understrege, at alt, hvad vi laver, sker 
i samarbejde med disse.

Lidt betragtninger fra en 

                      ”Vandmand”

Jeg ved, det er rigtig træls, men 
synes, at forbrugerne tager det pænt, 
og der er da også kommet mange 
positive tilbagemeldinger.

Tak for det.

Vagn Jensen
Vaarst Vandværk
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Nyt fra varmeværket
De fleste, der bevæger sig rundt i Vaarst-området har sikkert bemærket, at der ved varmeværket i løbet af 
den seneste måned er blevet opstillet en container og en stor silo, containeren malet i en ret iøjnefaldende 
rød farve. 

Inden i containeren står en træpillekedel, og siloen er til lagring af træpiller. Der er tale om en midlertidig installation, 
som er lejet af Industrivarme. Kedlen har en kapacitet på 1 MW, hvilket er tilstrækkeligt til at dække 80-85 % af det 
årlige varmebehov i Vaarst og Fjellerad. Anlægget er sat i drift og har nu stabilt produceret varme et par uger.
I foråret orienterede vi om vores plan om en permanent løsning omfattende et anlæg til fyring med træflis. Dette 
projekt har været i udbud her i 4. kvartal af 2015. Der har netop været afholdt licitation, hvor vi har modtaget tilbud 
fra 4 potentielle leverandører. Varmeværkets rådgiver, Planenergi fra Skørping, er i skrivende stund i færd med at 
evaluere tilbuddene, og vi forventer at indgå kontrakt med leverandøren med det mest attraktive tilbud allerførst i 
det nye år. 

Flisanlægget forventes at være idriftsat ved starten af næste fyringssæson, september/oktober 2016. Så snart 
flisanlægget kører stabilt, og dets effektivitet (virkningsgrader, driftsøkonomi mv.) er verificeret og dokumenteret, 
skal der ske 2 ting:
Det midlertidige træpilleanlæg skal fjernes igen, og forhandlingerne med Aalborg Forsyning Varme genoptages.

Aftalen med Aalborg Forsyning Varme er, at så snart flisanlæggets driftsøkonomi kan dokumenteres, genberegner 
Varmeforsyningen vilkårene for overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk. Vi kan naturligvis ikke vide med 
sikkerhed, hvordan udfaldet af disse beregninger vil være, men det er bestyrelsens forventning, at det vil være 
attraktivt for de fleste andelshavere. Det vil formentlig være hen over vinteren 2016/2017, at vilkårene kan præsen-
teres for forbrugerene. 

Flemming Mandrup Hansen
(formand for bestyrelsen)
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For 5. år i træk
- kunne Vaarst Fjellerad Boldklub og Nøvling Fodboldklub byde velkommen til Julestævne i 
  indendørs fodbold

Succesen var næsten klar fra start med 100 hold tilmeldt.
Dog måtte vi endnu engang skuffe en del hold, da vi tidsmæssigt 
ikke havde plads til flere.

Fredag spillede U13 - U17 med sidste kamp kl. 00.51, så det blev 
lidt af en natteforestilling.
Til gengæld var der fest og farver til det sidste, hvor det var efterskolerne, 
der spillede, og de havde sørget for adskillige heppende tilskuere.

Lørdag startede vi ud med de helt små årgange, U6 og U7. 
Det er altid sjovt at se de små poder spille, de kæmper bravt om at få lov 
til at sparke til bolden.
Derefter spillede U8 og U9, som sluttede lørdagen af på bedste vis.

Søndag bød vi velkommen til U10 til U12 årgangene, og her blev 
der virkelig kæmpet til sidste fløjt.

Vanen tro var der pizza og slushice til alle spillere.
Og hvem kan ikke lige klare det efter nogle intense fodboldkampe.

I år havde vi et meget bredt geografisk område, hvad tilmeldte hold angik. 
Helt fra Bording/Ikast i syd til Hjørring i nord, så holdene kommer 
langvejs fra.

Vi vil gerne sige 
STOR TAK 

til alle de frivillige hjælpere, 
der er med til at afvikle stævnet, 

det gælder sig både dommere, tidtagere, 
kantinevagter og kagebagere.

Uden jeres hjælp
var det ikke muligt at holde sådan et stævne.

Vi håber selvfølgelig, 
at I har lyst til at hjælpe os en anden gang.
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Fjelleradhallen har 
25 års jubilæum

Formanden, 
har 25 års jubilæum

det skal fejres
Billetter kan købes 

hos Købmanden i Fjellerad

kun 200,- 
(for mad og live musik).

Festen starter ved 18 tiden



20

Om kort tid er det 25 år siden, hallen i Fjelle-
rad blev bygget færdig og taget i brug. 

Oprindeligt havde både Vaarst og Fjellerad 
søgt om tilladelse til at bygge en ny idrætshal. 
Men da kommunen kun ville give tilladelse til 
én hal i den sydøstlige del af Aalborg Kom-
mune, måtte der findes et kompromis. Det 
skete en sen nattetime kl. 02.00, hvor bestyr-
elserne for FIF (Fjellerad Idrætsforening) og VB 
(Vaarst Boldklub) blev enige om at bygge de to 
foreninger sammen til VFB - Vaarst Fjellerad 
Boldklub og bygge hallen i Fjellerad. Det var en 
svær beslutning, men man nåede til enighed 
ved blandt andet at aftale,  at alle udendørs 
aktiviteter i VFB skulle foregå i Vaarst, mens 
indendørsaktiviteterne så kom til at foregå i 
Fjelleradhallen fortæller Selmer.

Stor opbakning
Herefter gik det store arbejde i gang med at få 
styr på økonomien og planlægge alt det prak-
tiske om selve byggeriet. Der var stor opbakning 
til projektet, og rigtigt mange arbejdede frivilligt 
og støttede hallen økønomisk med lån eller 
pengegaver.  Alle de omkringliggende foreninger 
både i Vaarst, Fjellerad og oplandsbyerne var 
engagerede og bidrog til byggeriet. Det var 
arkitektfirmaet Egon Christiansen, der tegnede 
hallen og forestod byggeriet.

Aktiviteter “flyttes” hjem
Med den nye hal havde man mulighed for at 
flytte nogle af de aktiviteter hjem, som man 
tidligere havde været nødt til at leje sig ind i 
andre haller for at afholde. Nu kom blandt an-
det håndbold og bankospil til at foregå hjemme 
i Fjellerad. I dag bruges hallen stadig til mange 
forskellige aktiviteter.

Det er stadig Fjellerad Skole, som bruger hal-
len i dagtimerne, og efter skoletid er det bold-
klubben, der tilbyder forskellige aktiviteter som 
håndbold, gymnastik m.m. Hallen har gennem 
tiden været brugt til mange festlige begiven-
heder som juletræ, fastelavnsfest og den årlige 
halfest, og det bliver den stadig. Hallen kan 
også lejes af private til andre formål, eksempel-
vis arrangeres der et par gange om året nogle 
meget populære LAN-fester for unge, der godt 
kan lide at mødes og konkurrere i forskellige 
spil på computer, der plejer at være omkring 
200 deltagere til disse arrangementer.

Nye aktiviteter er kommet til, og andre er 
udgået, fortæller Selmer. Men aktivitetsni-
veauet er ikke så højt, som det har været. Vi 
kunne godt bruge lidt flere og nye hænder til 
at hjælpe med at opretholde en velfungerende 
hal, fortæller Selmer.

Hallen i Fjellerad fylder 25 år


