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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, Musikundervisning, 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 september 2019.

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. 6. september 2019.

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 Vagn Jensen, tlf. 40 41 32 26.

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Leje af Vaarst klubhus: Mette Madsen på tlf. 29 21 00 39
Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag 17.45-19.30.

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
Bogbus-tider i Vaarst
Onsdag ved Vaarst Banevej, kl. 16.15 - 17.00

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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Gudumvej 37 og

I begyndelsen af april besluttede bestyrelsen for Borgerforeningen egenhændigt
at uddele Rundt om Vaarst til samtlige
husstande i og omkring Vaarst City.

Vaarst Banevej 10
Der er ikke givet tilladelse til au-

toophug hverken på Gudumvej
37 (tidligere Imex) eller Vaarst

til politiet, hvorefter sagen vil gå
til domstolene.

Banevej 10 (de gamle DLG-byg-

Begge steder har indehaverne

By- og landskabsforvaltningen

fra kommunen bedt om aktind-

ninger).

Miljøforvaltningen

og

i Aalborg kommune behandler

begge sager såvel på Gudumvej
som Banevej.

Samrådet og borgerforeningen

har tidligere skrevet til kom-

efter de seneste henvendelser
sigt i sagerne, hvorefter der er
en frist til at gennemgå sagens
akter og evt komme med be-

mærkninger. Først herefter vil
sagerne gå videre.

munen, at evt oprettelse af

Der er temmelig mange akter, da

steder ikke vil være i overens-

til at bemærke og dokumentere

autoskrotvirksomheder

de

to

stemmelse med plangrundlaget

for Vaarst, dvs lokalplanen og
kommuneplanrammerne

for

byen. Kommunen ser nu ud til at

byens borgere har været gode
ulovligheder og overtrædelser,
som

samrådet

derefter

sendt videre til kommunen.

har

være enig i dette.

Det er vigtigt, at vi fortsætter

For Banevej 10 har kommunen

tydning for sagernes endelige

Med uddelingen ville bestyrelsen slå
et slag for indbetaling af husstandsmedlemskontingent til Vaarst og Omegns
Borgerforening.
Da det ikke længere er økonomisk
rentabelt at opkræve kontingentet via
indbetalingskort, indeholdt bladet en
skrivelse om forskellige alternative betalingsmuligheder. Enten via mobilpay
eller bankoverførsel.
Samtidig fik bestyrelsen mulighed for
at snakke med hvem der nu havde tid
og lyst.
Og rigtig mange åbnede døren, så
det blev til mange fine snakke om alt
mellem himmel og jord, om bestyrelsens arbejde, om VFB, om Vaarst
Samlingen, om politikerne i Aalborg,
om skrotsagerne og ikke mindst hvordan det måske kunne være muligt at
oprette en fast betaling af kontingentet
via ens bank!
Og det er absolut muligt! Hvis man ønsker at indbetale kontingent hvert år og
uden at bekymre sig yderligere, kan
man i sin netbank oprette en årlig, fast
betaling.

med dette, da det har stor be-

byggetilladelse, hvorefter ejeren

Og bestyrelsen kunne efterfølgende
konstatere, at aktionen havde båret
frugt.
Næsten 100 husstande havde indbetalt medlemskontingent for det
kommende år.

bemærkninger hertil.

Og derfor er det allerede nu besluttet, at
aktionen gentages næste år.

meddelt, at man påtænker at
give afslag på ansøgning om
har mulighed for at komme med

For Gudumvej 37 er der givet
påbud og indskærpelse om, at
det ikke er tilladt at foretage

flatning af skrotbiler, og at det
i øvrigt ikke er tilladt at opbevare mere end 10 skrotbiler årligt

om året på ejendommen. Dette

påbud er man nu i gang med at
håndhæve, da det ikke er blevet
efterkommet. Håndhævelse vil
normalt betyde, at sagen meldes

afgørelse.

Årets Vaarster 2019
Valget af Årets Vaarster 2019 var i år af Borgerforeningen sendt i licitation blandt alle i Vaarst.

Hvem som helst kunne give sit besyv med og komme med forslag til, hvem der i det forgangne år

havde gjort en særlig indsats for byen. Der var i invitationen fra Borgerforeningen ingen krav
eller restriktioner, man kunne tilmed foreslå sig selv. Men ingen benyttede dén mulighed, faktisk
kom der ikke et eneste forslag.

Dette kan jo tolkes på forskellig vis; måske der faktisk ikke fandtes en eneste egnet kandidat,
måske var ingen videre interesseret i titlen, der følger jo som bekendt ingen penge med og hvad
skal det så til for (?), eller måske var det ret svært at vælge een særlig ud blandt os i byen.

Det gik ihvertfald op for bestyrelsen, da vi diskuterede kandidater til titlen, for inden vi fik set os
om, havde vi adskillige mulige kandidater på bordet. Alle egnede og alle som på hver deres måde
havde bidraget til byens ve og vel.

Så nu skulle der vælges og vælges fra, men til sidst stod det alligevel ret klart, hvem bestyrelsen
i år ville udnævne til Årets Vaarster 2019.

Først og fremmest fordi denne gruppe af mennesker har skabt en fantastisk tradition, som især

retter sig mod byens børn. Dernæst fordi gruppen hovedsageligt består af kvinder. Og hvorfor
er det noget særligt? Jo, fordi det kræver en kvindelig intuition af forstå hvor vigtigt det er
næsten at skræmme livet af børn, ihvertfald een gang om året.

I første omgang var det Foreningen Vaarst Uret, der fik ideen, men siden har denne matriakalsk
domineret styregruppe arrangeret løjerne med stadig voksende succes. Flere og flere mennesker strømmer til byens mest perfekte lokation, Vaarst Uret i slutningen af oktober - sidste år

var der deltagelse af godt 200 (!) børn og voksne. Og rygtet har spredt sig helt ind til Aalborg,
hvor flere vil vide, at “der dernede i Vaarst er det her kæmpe arrangement, som er noget
ganske særligt, så måske sku man kigge forbi”.

Arrangementet er hvert år båret af frivillige hænder, som skaber en helt forunderlig, dragende
stemning med ild, musik og skeletter en masse, af kagebagere, som kreerer de uhyggeligste
kager, af historiefortællere, som uden blusel lader små piger forsvinde i mosen og som noget

helt særligt; voksne mennesker, som næsten ikke kan vente med at gemme sig i mørket i skoven
og springe frem, når børnene dukker op for at skræmme livet af dem.

Blandt byens børn tales der stadig om sidste efterårs oplevelser med en let sitren og et ikke helt

overbevisende “jamen, det passer jo ikke rigtigt, vel?” og blandt de voksne udtænkes hemmelige
tanker om stadig mere effektive og overraskende metoder til at skræmme ungerne.

Så derfor… På Vaarst og Omegns Borgerforenings vegne er det en stor fornøjelse at udnævne
“Styregruppen til afvikling af Halloween i Vaarst Uret”
til Årets Vaarster 2019 TILLYKKE!
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Tak til Vaarst børnehave for den sjove heks
5

Skt. Hans i Vaarst Uret
Traditionen tro blev der fra Vaarst den 23. juni sendt en heks afsted mod
Bloksbjerg.
Vaarst Uret dannede rammen for årets midsommerfest, som var godt
besøgt.

Som vanligt blev Årets Vaarster udnævnt Skt. Hans aften. Borgerforeningen havde i år valgt at tildele titlen til arbejdsgruppen bag Halloweenarrangementet, som er blevet afholdt i Vaarst Uret de sidste seks år.
Årets Vaarster fik ud over de fine ord og vandrepokalen også overrakt to
meget flotte malerier af Ole Claus Nielsen, overrakt af kunstneren selv.

Grillen var tændt og Borgerforeningen solgte pølser, drikkevarer samt
kaffe og kage.

Byens børnehavebørn havde kreeret den flotte heks, bålet var bygget af
hjælpende hænder og kager var leveret af byens kagebagere.

Vejret var perfekt og midsommervisen blev sunget akkompagneret af
fuglesang.

Endnu en gang skabte vi i fællesskab et arrangement i Vaarst, tak

up
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FAMILIEDAG
Lørdag d. 17. august 2019
Aktiviteter på VFB’s baner i Vaarst

09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.45

Optog igennem byen (med start fra den gamle købmand)
Optoget ankommer til VFB’s baner i Vaarst
Vaarst Games starter
Deadline for indlevering af kager til kagedyst
Vaarst Games slutter
Dommerpanelet smager kager/vinderen kåres
Vinderen af Vaarst Games offentliggøres

18.00 Spisning i VFB’s klubhus i Vaarst
Christian Boup laver mad til de
som har købt billet

Man er
velkommen til
at mdbringe en bod
til salg af “lopper”.
Dette kræver ikke
tilmelding.

Deadline for tilmelding til Vaarst Games er d. 10. august
på vaarst.borger@gmail.com

Arrangeret af Vaarst og Omegns Borgerforening.
Eventuelle ændringer vil blive beskrevet på FB.
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HUSK DET STORE GAVESPIL
I FJELLERADHALLEN
LØRDAG D. 9/11 2019 KL. 13.30
(DØRENE ÅBNES KL. 12.00)

MASSER AF FLOTTE GEVINSTER
SODAVAND/KILDEVAND, KAFFE/TE OG KAGE KAN KØBES
Husk bingobrikker - MOBILPAY FOREFINDES!
Tak til alle vores sponsorer!

Arr. FJELLERADBANKO-& AKTIVITETSFORENING
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10

31

30

29

28

27

HAR DU HUSKET!!

JULI

- 1. gang banko efter ferien
d. 12. august

2019

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

- Familiedag
d. 17. august
se mere side 14

AUGUST

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Familiedag

Banko, Linedance
Første skoledag
Petanque, Spejder

19

22

21

20

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

Grillaften i Vaarst Uret

2019

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
Lø 31

- Grillaften i Vaarst Uret
d. 2. august
fra kl. 17.00 - 20.00
se mere side 14 - 15

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

Banko, Linedance

36

40

39

38

37

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben
Grillaften i Vaarst Uret

2019 SEPTEMBER

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

OKTOBER

44

43

42

41

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Skolernes efterårsferie

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

2019

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

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

45

48

47

46

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2019 NOVEMBER
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

S. H. Auto

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

Nytårsaften

Banko, Linedance
Juleaften
Juledag
2. juledag

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

1

52

51

50

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

49

2019 DECEMBER

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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i septemberså send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 6. september
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Grillaftener
Grillaftener i Vaarst er en nyt initiativ

fra Foreningen Vaarst Uret. Det er
et

meget

uformelt

arrangement,

hvor foreningen tænder op i grillene,

åbner døre til Årstidernes Hus samt
stiller kaffe til rådighed.

Man medbringer selv mad og drik-

kevarer, og tidshorisonten er helt i

op til en selv - der vil så vidt muligt
være medlemmer fra bestyrelsen i
tidsrummet fra kl. 17 - 20.

Ind til videre har der været to grillaftener, som var henholdsvis d.

24. maj samt d. 14. juni. begge dage

var velsignet med nogenlunde godt

vejr - til stor glæde for børnene
havde vi kun besøg af nogle enkelte

regnbyger. Ca. 30 deltog i hvert
arrangement og var med til at skabe

en rigtig hyggelig stemning. D. 14. juni

var vi endda så heldige at få besøg
af Helverskov, som havde et udvalg
med af lækre, våde varer.
Foreningen

Vaarst

Uret

inviterer

til grill, hygge og godt selskab igen
fredag d. august samt fredag d. 6.
september.

14

15

Hjertestarter
I Vaarst har vi vores egen hjertestarter. Den
er placeret på nordsiden af klubhuset ud mod
parkeringspladsen.
Hjertestarteren er tilgængelig for alle, da den
hænger i et udendørs, opvarmet skab, hvor
man til enhver tid har mulighed for at få fat i
hjertestarteren ligesom selve starteren indeholder en udførlig betjeningsvejledning.
I første omgang blev hjertestarteren anskaffet af
friskolen, og efterfølgende har Borgerforeningen
i samarbejde med VFB overtaget udgifter til
forsikring og vedligehold. Og for at sikre at hjertestarteren altid er fuldt ud opdateret på batteri,
elektroder osv, har Borgerforeningen indgået
support-aftale med Saferygroup ApS.
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Medaljebørn fra Landsby Cup

17

Landsby Cup 2019
Vaarst-Fjellerad Boldklub’s populære Landsby Cup blev igen i år en succes.
125 hold deltog i 2019-udgaven af SunCharter Landsby Cup, hvilket
svarer til ca. 1000 børn, der var fordelt i rækkerne U5-U12.
Holdene var repræsenteret vidt og bredt fra Bagterp, Brønderslev og
Hjallerup i nord til Helsted Fremad fra Randers i syd.
Dagene bød på særdeles lækkert vejr og masser af god stemning på
Vaarst Stadion.
Kl. 08.30 lørdag morgen bød Jeppe B. Sørensen velkommen over mikrofonen fra klubhusets balkon, og fløjtede derefter kampene i gang på
de 3 stk. 8-mandsbaner og 4 stk. 3-mandsbaner.
Om søndagen var disse blevet lavet om til 6 stk. 5-mandsbaner.
VFB’s hovedsponsor af Landsby Cuppen, SunCharter, havde gang i
det helt store aktivitetsprogram, som var særdeles populært hos alle
børnene. Der var både mulighed for, at “Ram-Plet” ved at skyde på mål,
prøve lykken på lykkehjulet eller blive malet i ansigtet. Der blev også
afholdt en konkurrence for de voksne, hvor en heldig deltager kunne
vinde et gavekort på kr. 2500,- til en rejse.

18

Udover is og medaljer fra 24 Sportspræmier & Emblemer til alle børnene, så var der også et gavekort fra NaturligLej.dk tinvinderne af de
forskellige rækker.
Vaarst-Fjellerad Bold vil gerne sende et KÆMPE STORT TAK til alle de
frivillige, store som små, som gav en hjælpende hånd med før, under og
efter cuppen, hvor de bidrog med deres tid og energi. Alle der hjalp til, er
smatidig inviteret til VFB’s Hjælperfest, som afholdes den første lørdag
i marts måned 2020.
Vaars-Fjellerad Boldklub ønsker alle en rigtig god sommer

Historisk Pokalkamp
Tirsdag d. 18. juni 2019 skrev VFB’s herre
senior hold et nyt kapitel i klubbens historie.
Holdet havde spillet sig i 7. spillerunde af den
danske pokalturnering mod det århusianske
Danmarksseriehold Lystrup IF. Hvilket er det
højest rangeret hold, som et VFB-hold nogensinde har mødt!

Drengene fik dog bevist igennem hele kampen,
at de sagtens kunne være med, og at evnerne
og talentet rækker til flere spændende udfordringer i fremtiden.

Banko
i Vaarst klubhus

Kl. 19.00 fløjtede superligadommer Mikkel
Redder kampen i gang.
VFB-drengene bed fra sig med det samme og
allerede i det 5. minut gav det gevinst. Sune
Breum Kristensen erobrede bolden fra en
tøvende Lystrup-forsvarsspiller og så gik det
hurtigt med mål. Sune’s skud på mål blev
halvklaret af målmanden, men Mark T. S.
Laursen fulgte prompte op på risposten og
bragte VFB foran 1-0 til stor jubel for de mange
fremmødte tilskuere på Vaarst Stadion.

hver mandag
kl. 19.00 - ld
ca.
21.30
er
Vi ho
rferie
Vi spiller
mepenge:
somom

igen
2 x kr. 200,og starter op
19 x kr. 100,mandag
d. 12. august

Lystrup skruede op for tempoet og kunne i det
18. minut udligne til1-1, og i det 30. minut fik
de også gjort det til 1-2. Resten af halvlegen
blev en lige affære.

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

Straks fra 2. halvlegs start fik VFB overtaget
og presset på modstanderen blev tungere og
tungere, og chancerne flere og flere. Lystrup
formåede kun at komme frem til en enkelt
chance i anden halvleg, som Alexander Hansen tog sig fint af. VFB-drengene var meget
tæt på flere gange, at skabe miraklet mod det,
der før kampen lignede en umulig opgave,
men det blev desværre kun ved lige-ved-ognæsten.

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

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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Vaarstsamlingen
Offentligt arrangement med Jeppe Bülow
Sørensen, 15. maj 2019.
Vaarstsamlingen havde inviteret Jeppe til at
fortælle om sin opvækst i Grønland og om sit
nuværende arbejde med grønlandske børn.
Jeppe flyttede i 1985 sammen med sine forældre til Grønland, hvor han fik en stor del af sin
folkeskoleuddannelse. Senere vendte han tilbage til Danmark, hvor han uddannede sig til
socialrådgiver, og han har som sådan arbejdet
inden for integrationsområdet i Aalborg kommune i 15 år og siden 2016 i Foreningen Grønlandske Børn. I de seneste 15 år har han boet
i Vaarst.

projekter i Grønland og Danmark, som understøtter de udsatte unges ressourcer og styrker
deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
Et af projekterne går under overskriften “Et
bedre liv i Danmark”, som er udviklet i fire af
de største byer i Danmark, herunder Aalborg.
I forbindelse hermed kom en gruppe af 14
grønlandske unge (plus fem voksne) i sommeren 2018 på en rejse til Grønland, hvor de
gennem en række besøg og arrangementer
fik så mange positive oplevelser, at det mærkbart har styrket de unges personlige udvikling.
Derfor ville Jeppe ønske, at man kunne lave
sådan en tur hvert år, men det er ganske enkelt
ikke muligt, da alt - ikke mindst transport - er

Understøttet af billeder og Jeppes personlige
fortællinger fik de ca. 30 tilhørere et indblik i,
hvordan det er at være barn og ung i Grønland.
Og Jeppe pegede på nogle af de problemer/
udfordringer, grønlænderne står over for i dag
- både i Grønland og i Danmark. En af de helt
store udfordringer er det snævre udvalg af uddannelsesmuligheder i Grønland, hvorfor rigtig
mange grønlandske unge må tage til Danmark
for at uddanne sig. Det betyder, at de bliver
hevet ud af deres kultur og kommer til en helt
anden kultur, hvor de ofte kan have svært ved
at finde fodfæste og begå sig.
Jeppe fortalte derefter om sit arbejde i Foreningen Grønlandske Børn. Foreningen etablerer
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meget dyrt i Grønland. Turen i 2018 var muliggjort bl.a. ved indsamling af midler i hele
Nordjylland.
En anden vigtig begivenhed for Foreningen
Grønlandske Børn var, da de i 2018 blev vinder af kronprinsparrets sociale pris, hvilket
bl.a. medførte et besøg af kronprinsesse Mary
i foreningens lokaler i København.
Vaarstsamlingens formand, Britta Nielsen,
takkede Jeppe for et spændende og oplysende
foredrag. Planen er at fortsætte traditionen med
at afholde to offentlige arrangementer om året.
Britta modtager gerne forslag til nye emner.

