April 2018, nr. 1, 12. årgang

Annoncører: Helverskov Vin & Whisky, MW Rengøring, Mou Hotel, Lille Vildmose Produktionsskole, Gistrup Pizza & Grill, AM Auto, Vibration Nord, Anlægsgartneren
Lars Rasmussen, Dantek Brian Bilpleje, MYFotografi, WagnerAnlæg & Havedesign, Rikkes Landkøkken, Søren Buus Brink, SHAuto, Cheries, Resource IT, Musikundervisning

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
Vaarst Uret: Flemming Kristensen, tlf. 20 64 05 15
Telt: kasserer.vaarst@gmail.com
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 marts 2018.

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. 4. juni 2018.

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.
Korrektur:
Ann og Ambjørn Bidstrup Lebech

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: Anja på tlf. 23 93 37 08
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

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?

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS

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

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

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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Affaldsindsamling
i Vaarst

Søndag d. 22. april deltog 30 borgere i affaldsindsamling i Vaarst.
Datoen var sat af Danmarks Naturfredningsforening. Vaarst Borgerforening havde valgt at lave
et lokalt arrangement i byen.
Voksne og børn drog afsted med en opsamler og en stor sæk, som hurtigt blev fyldt af
flamingo, plastic, dåser, metal og glas.
De fremmødte tegnede ruten de ønskede at gå på et kort, så vi ved fælles hjælp kom rundt i
hele byen.
Efter 1 times tid vendte de første tilbage til togvognen, som var samlingspunktet for
arrangemenet.
Alle blev budt på kaffe, kage, øl og vand, som tak for en god indsats, der pynter på byen.
Tak til alle deltagere, og andre der samler op på vejen rundt i byen.
Lad os hjælpe hinanden med at holde vores by ren og grøn.
Gode hilsner fra Borgerforeningen

Vi håber igen i år,
at så mange som muligt vil betale medlemskontingent
til borgerforeningen.
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

Ved indbetaling af kontingent senest d. 18. maj,
deltager man i konkurrencen om 1 flaske vin fra Helverskov Vin & Whisky

Vaarstsamlingen

Gudumvej 53

Sommerarrangementet i år
foregår søndag den 3. juni.
Emnet er “Butikker og Erhverv” i Vaarst gennem
Gudumvej 54

tiderne.
Vi mødes ved klubhuset i Vaarst kl. 13, og går herefter
i samlet flok rundt i byen, mens Nicolaj beriger os med
anekdoter om nogle af alle de forretninger, som
tidligere fandtes i byen.

Gudumvej 60

Vi forventer gå-turen varer ca 2 timer.

Vi slutter af med kaffe i
klubhuset.

Gudumvej 56

Smugkik evt. på www.teknodyn.dk, hvor der findes et
omfattende billedmateriale om emnet.
Vaarstvej 200
4

Helverskov Vin & Whisky afholder i
samarbejde med den lokale j¾ger,
Christian Borup, en aften med vildt og vin.
Christian vil stŒ for tilberedningen af lette
anretninger
med
lokalt
k¿d
som
omdrejningspunkt, bl.a. vildt fra de
tilst¿dende arealer til Vaarst. Derudover
serveres der specielt udvalgte vine til
formŒlet. Pris 149,- kr.
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v Musik, dans og bar
efterf¿lgendeefterf¿lgende

Pris: 149,- kr.
Eller pr mail:
helverskov@me.com

”Er der succes i leverpostejen?”
VFB og Vaarst og Omegns
Borgerforening inviterer til

foredrag

i Klubhuset i Vaarst
onsdag d. 2. maj
kl. 19.00

I samarbejde med VFB og Borgerforeningen i Vaarst har jeg været så heldig at få muligheden for at teste mit
foredrag ”Er der succes i leverpostejen”.
Derfor vil vi gerne inviterer dig til en aften, hvor jeg vil inddrage dig i det spændende univers, der hedder succes og forandring.
Jeg hedder Ann-Kirstine Helwig Pedersen og er uddannet indenfor det, der hedder NLP og HNLP. Jeg vil
bruge noget af aftenen på at forklarer, hvad det står for og fortælle om nogle grundlæggende elementer i vores
nervesystem og hjerne(r), som gør at vi udfordres af forandringer og dermed ikke altid opnår den succes, vi
drømmer om i vores liv.
Hvor mange gange har vi ikke sagt til os selv: NU vil jeg altså i gang med at motionere, NU vil jeg altså blive
bedre til at få sagt fra, så jeg ikke har så travlt, NU vil jeg stoppe med at ryge osv. osv. Det er der en rigtig god
forklaring på, og heldigvis er der også masser vi kan gøre ved det .
Den første halvdel af foredraget vil handle om de tekniske ting, der sker i vores krop, når vi støder på udfordringer i vores liv og som forhindrer os i at opnå vores mål. Den anden halvdel vil handle om, hvordan vi så
kommer ud over de udfordringer og rent faktisk skaber en forandring i vores liv, som er vedvarende.
Omdrejningspunktet for aftenen vil være succes, men der vil også blive snakket motivation og en lille bitte
smule om leverpostej.
Foredraget er tiltænkt alle, der har lyst til at gå på opdagelse i sig selv og er nysgerrige på at få skabt den indre
succes, der skal til for at få det liv, vi hver især går og drømmer om.
VFB og Borgerforeningen vil stå for kaffe, te og kage, så hvis det i første omgang er motivation nok til at møde
op, så skal jeg nok sørge for, at indholdet bliver inspirerende.
”Du ved aldrig hvor langt en forandring vil gå”.
Jeg glæder mig til at se dig.

Tilmelding pl.cåom

gmai
vaarst.borger@
på
eller via linket
Facebook.
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Strikke/nørklegruppen

Siden efteråret 2016 har vi hver den første torsdag
i måneden mødtes i de gamle klublokaler ovenpå
børnehaven.
Vi er 5-10 kvinder som mødes kl. 19 og stopper
omkring kl. 21, som det nu lige passer til.
Der strikkes, hækles, klippes eller hvad man ellers
har gang i.
Der er hygge, erfaringsudveksling og god snak.
Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op.

Alle er velkomne.
Mange hilsener
Else Staunstrup
Tlf 29 46 89 97

Helverskov Vin & Whisky

K¾mpe udvalg af
kvalitets vin og
spiritus til bŒde
nybegyndere og
kr¾sne kendere
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Standerhejsning

Hvem skal være årets
Vaarster 2018?

for fodbold ungdom

Som jo altid bliver
afsløret Skt. Hans aften.

Lørdag d. 7. april kl. 10.00 blev VFB-fanen atter hejst

Send gerne dit forslag til

ved klubhuset i Vaarst, hvilket signalerer at

Vaarst og Omegns Borgerforening

fodboldsæsonen nu er skudt i gang for

Aut. El-installatør

senest d. Vaarstvej
4. juni på260, Vaarst
9260 Gistrup
vaarst.borger@gmail.com

Vaarst-Fjellerad Boldklub og Nøvling FK’s
ungdomsafdelinger.

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

Klubberne har i en del sæsoner haft et fint samarbejde med de ældre årgange i ungdomsdelingerne.
Derfor skiftes klubberne også til at afholde den årlige
standerhejsning.
En masse glade børn og forældre var mødt op i det

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

Mobil 20 91 48 88

gode vejr på Vaarst Stadion for, at se de små

V
ch
Ambjørn Lebe

Gistrup Pizza & Grillhus

talenter komme på græs igen.
Efter en lille times træning blev der budt å pølsehorn

Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

og sodavand i klubhuset til børnene, imens forældre

Tlf. 98 31 44 00

blev budt på kage og kaffe.

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

I denne sæson har VFB hold med i følgende rækker:
U6/U7/U8 Mix

Vil du støtte

U10 Drenge

“Rundt om Vaarst”?

U11 Piger

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk

U11 Drenge

8

W . Audi . Skoda . Seat

U13 Piger

Service og
r e pa r at i o n e r
af alle
mærker

KV
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HAR DU HUSKET!!
- Foredrag
onsdag d. 2. maj i klubhuset i
Vaarst.
mere info side 6.

MAJ

20

19

Vaarstsamlingen
Foredrag, Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

Petanque, Spejder

Banko, Linedance
Petanque, Spejder
Vildt & Vin

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

22

21

Forårskoncert, Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

2018

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

- Forårskoncert
mandag d. 14. maj i Vaarst
Baptistkirke
mere info side 15.

JUNI

23

24
25
26

Sommerferie (sidste skoledag)

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Skt. Hans aften

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Sommerarrangement
Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

2018

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

JULI

- Vildt & Vin
fredag d. 25. maj i
klubhuset i Vaarst
mere info side 5.

2018

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

27
28
29
30
31

- Sommerarrangement
sørdag d. 3. juni i
Vaarst Samlingen
mere info side 4.

35

34

33

32

AUGUST

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Familiedag

1. skoledag

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

2018

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

- Skt. Hans aften
lørdag d. 23. juni på VFB’s baner
i Vaarst
mere info side 19.

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

39

38

37

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

36

2018 SEPTEMBER
Lø 1
Sø 2
Ma 3
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30

- Familiedag
lørdag d. 18. august
på VFB’s baner
mere info følger.

40

OKTOBER

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

41

42

44

43

Banko, Linedance
Skolernes efterårsferie
Petanque, Spejder

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

2018

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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i marts så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 4. juni
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Langt om længe er

byggeriet i Vaarst Uret
kommet igang
Forsinkelsen i byggetilladelse og den hårde vinter har udsat processen,
men foråret har meldt sin ankomst, og i skrivende stund er der fuld gang
i byggeriet, så indflytning i de første rækkehuse kan ske til sommer.

Vi beklager meget, de problemer byggeriet giver i form af mudder og
larmende lastbiler i byggeperioden, og takker samtidig for den store
opbakning der har været til projektet, ikke mindst fra Vaarst Uret.

Kommunen har valgt at give nyt vejnavn til projektet - mange forslag fra
lokale borgere har været fremlagt, og Skovskrænten blev det endelige
valg som By og Landskabsforvaltningen godkendte på udvalgsmøde
d. 5. april.

Der er 2 ledige huse som fortsat kan lejes
ved kontakt til David Klit på tlf. 40 55 55 20.

Vi glæder os nu over nye tilflyttere, og at gamle Vaarster kan flytte ind i
de nye rækkehuse til sommer og hen over efteråret.
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Kirkens familiekor
synger de bedste
sange fra deres
repertoire

De dygtige
hornmusikere
spiller festlig
musik

Aftenens
overraskelse!!

14. MAJ 2018 KL. 19.00

FORÅRSKONCERT I
VAARST
BAPTISTKIRKE

”Kom maj du søde milde, gør skoven
atter grøn…”
Foråret er på vej. Kom og vær med i
fællessangen. Vi vil sammen synge nogle
af vore dejlige forårssange og aftenen
krydres desuden af skøn musik og
korsang.
15

Vi slutter med en
kop kaffe!

BAPTISTKIRKEN I
VAARST
Gudumvej 43, Vaarst
9260 Gistrup

Forårssæsonen er kommet godt i gang hos
spejderne.
Vi tog hul på spejdermøderne i den sidste
halvdel af januar, og februar indledtes med
lysfest arrangeret af baptistmenigheden. Lysfesten er igennem årene blevet en tradition, og
altid med et rigtig godt fremmøde af spejderne
og deres familier samt menighedsmedlemmer.
Aftenen indledes med fakkeloptog gennem
Vaarst by, herefter sang og andagt i kirken og
det hele sluttes af med pålægskagemand. I år
var der lidt ekstra krydderi på aftenen, da flokspejderne havde bagt kager til dessert.
I midten af marst måned havde vi som spejderkreds den store fornøjelse, at kunne
sende ikke mindre end 8 tropspejdere på
Brownsea-weekend på vores spejdercenter
Øksedal ved Nibe.
Disse weekender er arrangeret af spejderkorpset, og de har til formål at træne spejderne i
almindelige spejderfærdigheder, opnå erfaring
med at få en patrulje til at fungere samt opleve
glæden ved at være en del af et større spejderfællesskab.
Samme weekend sendte vi ligeledes to af
vore gruppespejdere på Rolandweekend.
Denne træning er en del af korpsets patruljeførertræning, der omfatter såvel praktisk som
teoretisk spejderliv.

Ved onsdagens spejdermøde efter påske
byggede tropspejderne gynger. Rafter og
besnøringsreb var i brug, og gyngerne skulle
selvfølgelig afprøves af en spejderfører. Gyngerne holdt, så jo: de tropspejdere er ved at
være skrappe til deres besnøringer!
Første fredag i april drog tropspejderne på
vandretur i Rold Skov.
Turen varede hele weekenden, og første nat
skulle de overnatte i shelterne ved Store Økssø.
Vandreturen var selvfølgelig med fuld oppakning, og i rygsækkene var der ud over personligt
grej også pakket mad og fællesgrej som feltkøkken, presenning, spade, økse, opvaskemiddel
og ikke mindst masser af drikkevand.

Spejdersæsonen

Vi mødes til ugentlige spejdermøder om
onsdagen kl. 18.00 - 19.30 ved
Baptistkirken i Vaarst.
Vi har spejderarbejde fra 1. klasse og
opefter.

Hele foråret

Ved spørgsmål kontakt gerne
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard,
tlf. 22 96 41 24

er i fuld gang med
masser af spændende
aktiviteter.

mødes spejderne i
Vaarst Uret hver
onsdag kl. 18.00 – 19.30.
Alle børn og unge er
velkommen til at

Palmesøndag havde gruppespejderne arrangeret en festlig gudstjeneste.
Bagefter blev der serveret minestronesuppe
med efterfølgende ”grønne” debatspørgsmål,
som blev drøftet rundt om ved bordene. Gruppespejderne i Vaarst har i det seneste år
arbejdet hårdt på at kunne opnå det ypperste
af spejdermærker, nemlig Diamantmærket. De
er snart ved målet; og vi glæder os til overrækkelsen af Diplom og indgraveret spejderdolk.

være med.
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Nyvalgt bestyrelse
i foreningen Vaarst Uret
Bestyrelsen
Foreningen Vaarst Uret har netop holdt generalforsamling. Her trådte Katrine Larsen og Heidi Jellesen ud af bestyrelsen.
Tak for jeres indsats i bestyrelsen.
Nye i bestyrelsen er Thomas Nielsen som bestyrelsesmedlem og Mette Madsen som suppleant.
Vi ser frem til at arbejde sammen med jer. Bestyrelsen ser således ud indtil marts 2019:
Franciska Olesen: Formand
Flemming Kristensen: Næstformand
Tina Dahl: Kasserer
Grethe Fallesen: Referent
Camilla Bach Jensen: Bestyrelsesmedlem
Jimmy Ravn: Bestyrelsesmedlem
Trine Tidemann: Bestyrelsesmedlem
Martin Ivar Hedegaard: Bestyrelsesmedlem
Thomas Nielsen: Bestyrelsesmedlem
Mette Madsen: Suppleant
Bolette Kramme: Suppleant
Supportere:
Udover bestyrelsen har vi også en nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer som supportere.
Mette Arleth
Poul Frøkjær
Heidi Jellesen
Katrine Larsen
Vores supportere hjælper med opgaver som tilsyn af geocaches,
tilsyn af toilettet, indkøb af toiletpapir/sæbe eller giver en hånd når vi har arbejdsdage 1 eller 2 gange om året.
Har du også lyst til at været supporter og give en hånd når vi har arbejdsdage, så er der altid plads til flere.
Kontakt Franciska på tlf.: 40 85 37 71, hvis du kunne tænke dig at komme på listen over hjælpere.
Næste aftalte arbejdsdag er søndag d. 3. juni 2018,
hvor vi bl.a. har planlagt at male shelters,
bord-bænkesæt og rydde op på depotet.
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SANKT HANS
på VFB’s baner i Vaarst
lørdag d. 23. juni

19:00 Bålet tændes
og vi synger sommerviser

Husk evt. at tage tæppe eller havestol med.
I denne weekend er der Landsby Cup på banerne,
hvilket betyder, at der vil være hoppeborg til
rådighed.

20:00 Årets Vaarster

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en
hyggelig aften.

20:00 Kaffe og kage
21:00 Gløderne slukkes

Vi modtager gerne kvas til bålet.
Kontakt venligst Jimmy Ravn ang. aflæsning på
50 69 68 79 / jimmyravnel@gmail.com,
da dette skal være gjort senest d. 9. juni.

Har du tid/lyst til at bage en kage

er du velkommen til at kontakte Rikke på
Tlf.: 25 39 41 96 eller på vaarst.borger@gmail.com

Med venlig hilsen
Vaarst og omegns borgerforening.

Fra kl. 17.30
vil VFB være kl
ar med
salg af pommes
frites,
fransk hotdog,
hjemmelavet
ciabata sandw
ich med
kylling & baco
n

19

Banko
i Vaarst klubhus

Efter generalforsamlingen
i borgerforeningen i marts,
har vi fået fornøjelsen af 2 nye ansigter i bestyrelsen.
Sarah og Line.

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30

Samtidig har Jacob Bülow sagt ja
til at overtage tjansen

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

som fungerende webmaster, og
Casper Larsen har ladet sig overtale til
at fortsætte som kasserer,
begge uden for bestyrelsen.

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

Vi byder alle velkommen

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

og glæder os over de nye

Overskuddet
går til:

kræfter og kompetencer.

Arrangeret af
Vaarst Vennerne

Hos os kan du
også
sende med:

Leje af kanoer

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

kun pr. stk.

100,20

