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Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

Webmaster på www.vaarst.dk:
Søren Thorsen
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 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. 28. august 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 - 17.15

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, formand.vaarst@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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Formandens beretning 2020
Som de fleste ved måtte vi grundet Corona
og Covid 19, udskyde vores årlige generalforsamling til et senere tidspunkt hvor vi
igen må samles i store forsamlinger;
Vi havde ellers glædet os til at høre hvad
Dianna var nået frem til i hendes studie omkring frivillighed, og havde også planlagt at
lokke jer med noget smørrebrød.
Det må vente.
Jeg har i stedet forfattet en læsevenlig version
af min beretning for 2020.
Vi har i det seneste år investeret tid, penge
og ressourcer i de velkendte arrangementer
Sankt Hans, Familiedag og fastelavnsfest.
Vi har ligesom sidste år brugt rigtig meget
tid på at forsøge at holde ulovlig autoskrot
og miljøbehandling af biler ude af Vaarst by.
Det sidste havde vi helst været uden men, det
er også et ansvar vi skal påtage os som borgerforening.
Hvorfor skal vi det?
Det skal vi fordi vi bliver bedt om det, og fordi at
hvis vi ikke gør det, så er der ingen der gør det.

Man brænder for det og man bidrager.

Der skal tilføres ny energi og nye input.

Når man melder sig til bestyrelsesarbejdet i
en borgerforening, skal man først og fremmest
gøre det af kærlighed til byen.
Man skal interessere sig for byen og have en
holdning til, om den skal udvikles eller bare
vedligeholdes, og man skal forsøge på bedste
vis at møde de forventninger byens borgere
måtte have til sociale arranegementer, fejring
af højtider osv.

Jeg håber derfor, at nogle af jer der har interesse i Vaarst by, uanset om det er i forhold til
byudvikling eller en fastelavnsfest, vil række
hånden op og tage 2 år som bestyrelsesmedlem
i borgerforeningen for Vaarst og omegn.

Borgerforeningens bestyrelse skal repræsentere Vaarst.
Bestyrelsen må meget gerne favne bredt i
både interesser og talenter, så alle føler sig
repræsenteret i borgerforeningen.
Derfor er det også utroligt vigtigt, at der foregår
en udskiftning af bestyrelsens medlemmer, så
den ikke får det for mageligt eller løber tør for
idéer.

Alle medlemmer i den siddende bestyrelse vil
gerne fortsætte med frivilligt arbejde i forskellige udvalg som støttende funktioner under
den nye bestyrelse, mest af lyst med også for
at give en ny bestyrelse ro til at komme igang.
Send mig gerne en mail hvis du overvejer at
bidrage for en 2-årig periode til:
formand.vaarst@gmail.com.

Jeg vil ikke komme med en lang udredning,
omkring hvad der er sket i sagerne de sidste
år, men en ting synes dog endeligt at ligge fast,
hvis embedsmændene og politikerne som vi er
i kontakt med har ret.
Der vil aldrig blive givet tilladelse til autoskrot med miljøbehandling af biler i Vaarst,
da det ganske enkelt ikke kan lovliggøres
ifølge gældende lokalplan.
Så kan man undre sig over, at der fortsat er aktiviteter på begge adresser, og det er vi mange
der gør men, det handler primært om meget
lang sagsbehandlingstid hos både politi, kommune og retsvæsen samt ejers manglende
vilje til at respektere myndighedernes påbud,
bl.a. et standsningspåbud udstedt Gudumvej
37 i april 2019.
Alle byens foreninger drives af frivillige
kræfter.
Mennesker som føler, at de på et specifikt område har noget at bidrage med.
Vaarst har mange foreninger og mange frivillige.
Fælles for alle er, at man har en personlig
interesse i den eller de foreninger som man
frivilligt og ulønnet donerer en del af sin
fritid til.
Sådan skal det også være.
Jeg er sikker på, at man opnår det bedste engagement, de bedste resultater, og får de bedste oplevelser hvis man deltager i noget som
man brænder for, og noget som man har en
interesse for.
I idrætsforeninger er det f.eks. meget almindeligt, at man engagerer sig hvis man har en
kærlighed til sporten, selv spiller/har spillet
eller har et barn der spiller i klubben.

Foto indsendt af: Lotte Grandahl. Stemningsbillede fra Vaarst.

Tak for opmærksomheden
Theo Ravn Beltoft

Som Vaarstere vi lever
Fuglene kvidrer, solen varmer foroven, og der
er ikke noget, du skal. Sofaen kalder på en
serie og naboerne er samlet ved Vaarst Uret.
Hvad vælger du?
Som mennesker vælger vi forskelligt, og har vi
et frirum, er det alt fra ensomhedens frigørende
rammer til fællesskabets omfavnende rummelighed, der kan trække. Desværre ser vi alt for
ofte, at en ting som afslapning og frihed ofte
går fællesskabet forbi. På den måde er vi frie
af de bånd, som begrænser den individuelle
handlefrihed. Forpligtelser over for sig selv
og andre mennesker kan ofte være en kilde til
stress. Det dog også de selv samme forpligtelser, som kan give det modsatte.
Tryghed i netværk og fællesskab er ofte en
ting, vi glemmer, når hverdagen løber forbi
med hastige skridt.
Da jeg sidste år bad jer deltage i undersøgelsen
om livet i Vaarst, forventede jeg at se mange
af de svar, lignende undersøgelser også viser.
Jeg ved, vores by har et aktivt foreningsliv, jeg
kender beboersammensætningen og stør-

og institutioner tæt på, bliver alderen meget
lavere. At intuitioner, indkøbsmuligheder og
fritidsaktiviteter stadig er aktive, ser vi oftere i
byer med 500+ indbyggere, men det er, som
om vi i samarbejde med Fjellerad (og oplandet med) har en sammensætning, som gør
vores lille by levedygtig. Ofte ville byfester og
foreningsliv migrere til landsbyen med indkøbsmulighederne, men vores kombination gør, at
vi åbenbart kan have både i pose og i sæk.

Borgerforeningen laver bestyrelsesarbej-de,
fordi de synes, det er vigtigt, at der bliver afholdt fællesarrangementer som fx Skt. Hans.
Udefra set er alle disse ”ildsjæle”, selvom kun
et fåtal ser sig selv sådan.

Denne guldgruppe, vi kalder Vaarst, er dog ikke
uden skår i glæden. De fælles aktiviteter er,
som så mange andre steder, primært drevet
af frivillige kræfter. Frivilligheden står generelt overfor det problem, at selvom der bruges
lige så meget tid fra frivillige som før hen, så
er det dem, man kalder ”kernefrivillige”, der
nu ligger langt flere timer i arbejdet end hidtil.
Det er svære at få folk til at hjælpe, fordi den
almene dansker ikke mener, at de har tid. Derfor ender meget af arbejdet hos de få, som ofte
tilsidesætter egen tid for fx at opretholde et

Vores tid er dyrebar, og de fleste har rigeligt
at se til i privatlivet.
Det nemmeste er at få hjælp til en ting som
Vaarst Uret, fordi det ikke kræver andet end et
par timer af vores tid, og vi kan se resultatet af
vores indsats.
Tidligere var det en selvfølge, at når man
havde børn i en sportsforening, tog familien
afsted, og forældrene var derfor en naturlig
del af foreningslivet. Sådan er det langt fra alle
steder længere.
Fantastiske trænere og fællesskab blandt de
unge gør bl.a., at det nu er mere normalt blot
at snakke om aktiviteten om middagsbordet
derhjemme.
Denne udfordring er blevet så stor hos nogle
foreninger i Aalborg, at forældre forpligtes til x
antal timers frivilligt arbejde, hvis de ønsker at
have deres børn i en sportsforening. Det krav
kan faktisk gøre, at det kun er børn fra ressourcestærke hjem, som fx kan gå til fodbold.
Men det er en debat til en anden dag.
Vi har fantastiske frivillige, som er med til at
drive vores sportsforeninger, og sådan krydser
vi fingre for, at det bliver de ved med at være.

i
Husker?
denne

relsen på byen. Selv i sociologien har vi idéer
og teorier, som med god sikkerhed kan sige,
hvad udfaldet vil være. Alligevel var jeg nysgerrig. Den følelse, vi alle kan sidde med, at vi
er noget specielt, og at vi som mennesker hver
især er unikke, ved jeg, at det ofte er ud fra tendenser, hvor man ligner hinanden meget. Rationelt giver det nok mening, og når det kommer
til Vaarst, handler det særligt om den viden, vi
har om landsbysamfund og foreningsliv. Det er
i hvert fald de to største parametre, jeg har lagt
mærke til.
Landsbysamfundet
Når man bor i et landsbysamfund, er fællesskabet højt.
Man kender hinanden og snakker over hækken. Ofte er gennemsnitsalderen i disse samfund ret høj, men da vi har et aktivt foreningsliv

fodboldstævne eller en byfest. Problemet med
frivillighed ser vi også her i byen, og fællesaktiviteter kan være svære at opretholde, hvis de
har brug for hjælp mere end en gang.
Frivillige
Den typiske frivillige er ressourcestærk.
Det vil sige, at de har høj indtægt og lang uddannelse, har børn i foreningen (typisk sportsforening), eller unge, som får noget ud af at
deltage i forhold til CV.
Når vi taler om frivillige, taler vi ofte om ”ildsjæle”.
Det er dem, der brænder for formålet.
For at tage det tilbage til vores egen lille by,
så kan vi fx se det hos dem, der har børn i
foreningen.
Her hjælper vi med at afvikle et sportsarrangement, fordi det er vigtigt for vores børn. Vi
hjælper til arbejdsdag på Vaarst Uret, fordi vi
synes, det er vigtigt, at vi kan bruge faciliteterne.
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I Vaarst ser vi næsten alle de forskellige
typer frivillige i aktion.
Disse typer er dog udfordret af tidsprioritering
og kernefrivillighed.

Den tungeste spiller er og bliver bestyrelser.
Det grundlæggende benarbejde, som sørger
for at skabe grobund for andre aktiviteter.
Hvis man har et barn i en sportsforening, er
det nok nemmere at sige ja til at hjælpe med
bestyrelsesarbejde i sportsforeningen, end det
er til en ting som bestyrelse i Vaarst Uret eller
Borgerforeningen.
Her er det ikke et fællesskab, man nødvendigvis er tæt på og derfor bliver fristet til at hjælpe
med.
Her er vi langt fra det grundlæggende arbejde, og selvom vi gerne vil hjælpe til med fx
klargøring af Uret, ser vi ikke det, bestyrelsen
reelt laver, og de fleste har heller ikke tid eller
lyst til at indgå i et sådant frivilligt fællesskab.
Arbejdet her er båret af de kærnefrivillige.
Vi skal huske at være taknemmelige for det
kæmpe arbejde de gør, men vi glemmer det
ofte fordi vi ikke ser det i praksis.
Derfor er det også en særlig udfordring, når
nogle af disse kernefrivillige får andre forpligtelser eller kort og godt mister lysten. Så kan
arbejdet ikke fortsættes, og vi står overfor at
miste rygraden for det fællesskab, byen normalt har at tilbyde.
Oftest skabes en ildsjæl nemlig først, når man
ser det arbejde, der ligger bag, og de udfor-

dringer et sådant grundlag står overfor. Et område vi som borgere ofte er langt væk fra.
Hvor vigtigt er fællesskabet?
Den udvikling, vi står overfor i samfundet generelt, er en individualisering.
Vi handler hver især ud fra hvad vi har lyst til
og brug for.
Vi skal alle sammen få privatlivet til at gå op.
Som mennesker nyder vi godt af alle de forskellige tilbud, vi har, hvor vi derfor selv kan
vælge, om vi har lyst til at deltage i fx en brætspilsaften.
Vi kan godt lide, at tilbuddet er der, uafhængig
af om vi bruger det eller ej.
For at tage det fra mit eget perspektiv, så
nyder jeg virkelig, at Vaarst og Fjellerad tilbyder så mange forskellige aktiviteter, men
jeg har ikke tid og overskud til at deltage.
Når jeg derfor en sjælden gang imellem del-

I min undersøgelse
fandt jeg 3 forskellige
typer beboere:
• Dem, der nyder og aktivt
bruger fællesskabet.

kunne trække sig tilbage bag lukkede døre, for
de dejlige borgere, som bruger hjemmet som
frirum fra sociale forpligtelser.
Min undersøgelse belyste dog også noget,
som kræver særlig opmærksomhed.
Det kræver nemlig mange ressourcer at
blive en del af fællesskabet.
Det kan være svært at gennemskue, hvordan
det kan lade sig gøre, og hvis man finder ud af
det, kan det være udfordrende at føle sig som
en del af det.
Hvis vi tager et kig tilbage på konceptet om
”kernefri-villige”, kan det give god mening.
Disse mennesker har ofte kendt hinanden
igennem flere år, har indforstået humor, kender
hinanden på travet og ved, hvordan man normalt gør tingene.
Om man er tilflytter eller bare senere har fundet
ud af, at man gerne vil være del af fællesskabet, er der de samme udfordringer.
Det kan være nemmere som tilflytter, fordi alle
ved, at man er ny og byder med glæde velkommen. Men her stopper det desværre også.
Det er nemlig svært for de fleste at skulle henvende sig, og møder man ekstra udfordringer,
efter man har taget det store, første skridt, er
det nemmeste at trække sig tilbage igen.
Derfor er det os alle, der skal være blive bedre
– ligegyldigt hvor, vores præferencer ligger.
Min bøn
Fællesskabet og aktiviteterne skal opretholdes,
så vi skal alle gøre vores til, at der er plads til
de forskellige interesser i byen.
Vi skal give en hånd, når vi kan, og har vi tid til
overs, så skal vi deltage i de aktiviteter, der er,
så de bliver ved med at være der.

Vi skal være taknemlige.
For aktiviteter, for frivillige og for tovholdere. Vi
skal smile til hinanden og byde folk velkommen
med åbne arme.
Vi skal gøre os umage og huske på, hvor svære
de forskellige ting er.
Det er svært at drive fællesskabet, og det kan
være lige så svært at blive en del af det.
Selvom det kan være svært at dedikere tid til
at hjælpe andre, viser megen forskning, at de
mennesker, der er mest lykkelig, er dem der
gør en forskel for andre.
Det behøver ikke være stort.
Det kan skabe tovejsglæde at lave en aftale
om at sætte naboens skraldespand ud til skellet, fordi naboen har meget om ørerne.
For at tage et konkret eksempel, tænker jeg
også, at de skønne mennesker, der har haft
sat bamser i vinduet under nedlukningen, både
har sat smil på læberne hos forbipasserende
børn og voksne, men også hos sig selv.
Det er ikke egoistisk selv at ville være glad
– det er et livsvilkår, men hvis vi husker på, at
en lille håndsrækning faktisk kan være et godt
skridt på vejen, fordobles glæden. Det samme
viste min undersøgelse.
Man behøver ikke at have et socialt liv eller
et frivilligt engagement i byen for at være
glad, men de der har det, har en tendens til
at være gladere for at bo, hvor de bor, og til
at være mere tilfreds med deres tilværelse
generelt.
Dianna Korshøj

• Dem, der nyder, at
aktiviteterne er der,
men sjældent bruger
dem.
• Dem, der synes det er
en dejlig by, men
foretrækker at være sig
selv i deres bolig.

tager, skal jeg selv yde en ekstra indsats for
rent faktisk at være social, udover det mine
børn tiltrækker. Det er svært for de fleste.
Der er intet forkert i nogle af de forskellige typer af beboere, for vi har en skøn by, som kan
nydes uafhængig af den individuelle interesse,
man har i den.
Det er skønt, at vi rent faktisk rummer alle de
tre forskellige typer, og at man kan have lov til
at nyde sit liv i byen, uden at blive presset ind i
ting, man ikke har lyst til.
Vi har og skal have respekt for, at man skal

Kloakering på Skomagerbakken
Seperatkloakering på Skomagerbakken skrider planmæssigt frem.
Man er nået ca. halvvejs og er oppe ved Skomagerbakken 21.
Projektet forventes færdig som planlagt midt i juni.
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Kassererens
beretning
Som følge af Coronasituationen og dermed udskudt generalforsamling i borgerforeningen, er vi blevet enige om at bringe regnskabet her
i Rundt Om Vaarst. Det er ikke noget vi har tænkt på tidligere, men vi
overvejer det selvfølgelig også som en mulighed fremadrettet.
Som I kan se af regnskabet, er vi fortsat meget afhængige af medlemskontingenterne, ligesom annoncørerne i Rundt Om Vaarst er med til at
sikre bladets overlevelse.
I 2019 har vi modtaget dobbelt så mange kontingentindbetalinger,
som forrige år. Én af årsagerne hertil vurderer vi skyldes, at vi har
gjort det muligt at betale via MobilePay, hvilket rigtig mange har valgt
at benytte sig af. Bagsiden af den medalje er dog, at der følger højere
omkostninger til gebyrer med.
Vi håber selvfølgelig igen i år,
at mange vil vælge at
indbetale det årlige kontingent på
pr. husstand.
Husk venligst at anføre adresse ved indbetaling.

100,-

Flere har allerede indbetalt på eget initiativ.
Det er så skønt at se – tak for det!
Arrangementerne har i 2019 samlet set givet overskud. Dette er ikke
et must, men samtidigt er vi løbende opmærksomme på, at det både
kan og skal kunne løbe rundt, igen for at sikre Borgerforeningens,
bladets og ikke mindst arrangementernes eksistens. Er der arrangementer uden omsætning, eller arrangementer som slet ikke fremgår
af regnskabet, kan årsagen derfor findes i at både opgaverne og omsætningen ofte kan være udliciteret, selvom borgerforeningen i sidste
ende er tovholder.
Der er i 2019 blandt andet investeret i nyt flag og line til flagstangen
ved friskolen, ligesom borgerforeningen løbende honorerer de flagansvarlige. Vi har i 2020 netop sendt en donation til boldklubben, da
vi ved de er økonomisk ramt af Coronasituationen.
Har du forslag til investeringer som kan gøre nytte i byen, eller
har du input til arrangementer/events eller lign. – så modtager vi
meget gerne henvendelser herom.
Forslagene vil blive drøftet på næstkommende bestyrelsesmøde.
Har du spørgsmål til regnskab eller andet, er du velkommen til at
sende dem pr. mail: kasserer.vaarst@gmail.com
Kontingentindbetalinger kan ske på følgende måder:
Via bankoverførsel: 	Reg.nr.: 7459 Konto: 1007039
MobilePay: 		
51096
Husk at angive adresse ved indbetaling.

(100,-)
Indbetalinger
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Vinderne får d

Vind en kurv fra Byens Købmand

Resultatopgørelse

2019

2018

8.025
16.200
24.225

3.925
17.200
21.125

-12.398
-2.400
0
-683
-75
-275
-369
0
0
-636
-756
-50
0
-1.722
-19.363

-17.000
-1.200
-99
-500
0
0
0
-100
-200
-621
-38
-50
-259
-2.009
-22.076

4.862

-951

Fastelavn
Omsætning Fastelavn
Donationer, tøndesponsorater mv. fastelavn
Tønder, slik mv. fastelavn
Restulat Fastelavn

435
2.000
-1.444
991

0
1.500
-1.549
-49

Sankt Hans
Omsætning Sankt Hans
Indkøb af mad/drikke mv. sankt hans
Inventar, anlæg og småanskaffelser, Sankt Hans
Resultat Sankt Hans

2.505
-1.543
-95
867

0
0
0
0

Familiedag/byfest
Omsætning Byfest/familiedag
Donationer, sponsorater mv.
Indkøb af mad/drikke mv. - byfest
Inventar, anlæg og småanskaffelser, byfest
Resultat Familiedag/byfest

11.394
1.000
-9.137
-1.179
2.078

5.751
500
-4.881
-2.200
-831

Indtægter
Kontingenter
Annoncesalg
Ordinære indtægter

Udgifter
Trykning af Rundt om Vaarst
Honorarer, flaghejsning
Gaver mv. kontingentindbetalere
Mad under møder mv.
Forplejning arrangementer
Gaver til hjælpere
Kontorartikler og tryksager
Porto og gebyrer
Gebyrer, FI-kort
Gebyrer, e-banking
Gebyrer, mobilepay
Internet og webhotel
Generalforsamling
Småanskaffelser (straksafskrivning)
Ordinære udgifter
Resultat før arrangementer

Juletræstænding
Juletræ og lys
0
-800
Indkøb af æbleskiver, gløgg mv.
-745
0
Resultat Juletræstænding
-745
-800
___________________________________________________________
Resultat af arrangementer
3.191
-1.679

Årets resultat

8.054

-2.631

31.12.2019

31.12.2018

7.600
7.600

1.000
1.000

Likvide beholdninger
Bank
Kontanter (kasse)
Likvide beholdninger i alt

11.639
1.442
13.081

15.120
2.013
17.133

Aktiver i alt

20.681

18.133

31.12.2019

31.12.2018

-11.883
-8.054
-19.936

-14.514
2.631
-11.883

-745
-745

-6.250
-6.250

-20.681

-18.133

Balance

Aktiver
Tilgodehavender
Debitorer, ubetalte fakturaer
Tilgodehavender i alt

Passiver
Egenkapital
Egenkapitalkonto primo
Periodens resultat
Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Kreditorer, ubetalte regninger
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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Om Samråd for Vaarst og Omegn
Samrådet skulle have afholdt årsmøde i april
med beretning om hvad samrådet havde deltaget i det sidste år.
Det blev ikke afholdt, så i stedet kommer der
her noget om, hvad samrådet er og beskæftiger sig med.
Samrådet er en forening, som består af
repræsentanter for lokalområdets klubber,
foreninger og institutioner.
Det vil sige at Vaarst borgerforeninge, Torderup borgerforening, Skovstrup borgerforening, Vaarst Fjellerad Boldklub, Vaarst
Fjellerad Lystfiskerforeing, Vaarst Petan-

queklub Vaarstsamlingen, Baptistspejderne
og Vaarst børnehave indgår i Samrådet for
Vaarst og Omegn.
Samrådet har en række forskellige opgaver
som kan deles i to hovedgrupper. Opgaver om
udvikling og drift af lokalområdet og opgaver i
forhold til kommunen.
Samrådet er kommunens kontakt til lokalområdet, og kommunen skal orientere samrådet om større kommunale projekter før disse
gennemføres og helst så de lokale ønsker til
projekterne kan indgå før beslutning er taget.
Kommune og samråd kan også samarbejde
om projekter.
Som eksempel kan nævnes projekt Klare Lin-

ier, hvor etablering af parkområdet ved det
tidligere baneterræn og cykelstiprojektet, hvor
Aalborg-Hadsund banen tidligere har kørt.
Også infotavlerne med historiske billeder og
tekst er et samarbejdsprojekt, hvor samrådet stod for indhold og kommunen dækkede
udgifterne. Kommunen har en række puljer,
som samrådet orienteres om og sender oplysningerne videre til områdets foreninger.
Et eksempel herpå har været puljer til renovering af lokale forsamlingshuse. Her har samrådet i samarbejde med boldklubben søgt og
fået tilskud et par gange, dog desværre ikke
ved seneste ansøgningsrunde.
I forbindelse med ansøgninger om etablering
af autoskrotvirksomheder, er samrådet i kontakt med flere dele af den lokale forvaltning,
bl.a. miljøforvaltningen, byggeforvaltningen og
planforvaltningen, herunder rådmændene for
afdelingerne.
Ved omlægning af ruten for buslinie 36, hvor
ruten skulle gå over Lillevorde i stedet for gennem Skovstrup og Torderup, hvilket de to ikke
synes var en god idé, deltog samrådet i borgermøder samt flere møder med den relevante
forvaltning, desværre uden held.
Samrådet har deltaget i flere møder med kommunen om formulering af en ny landdistriktspolitik, som nu kan ses gennem kommunens
hjemmeside.
Samrådet kan ansøge kommunen om et tilskud på 15.000 kr. hvert år.
Tilskuddet skal gå til lokale almennyttige formål
og må ikke lade dele af tilskuddet gå videre til
foreningerne.
Tilskuddet må gerne bruges til formål, som er
tilgængelige for alle områdets beboere.
Det betyder at samrådet har deltaget i at
dække vedligeholdelses- og forsikringsudgifter
i grusgraven i Vaarst samt forsikringsudgifter til
hytter i Skovstrup og Torderup.
Af andre ting som støttes af samrådet kan
nævnes afholdelse af det åbne Halloween arrangement samt juletræstænding og levende
lys i Vaarst ligesom samrådet står for drift og
betaling af hjertestarteren ved klubhuset.

Bålhytte som Samrådet yder støtte til.

Arbejdet med udvikling af lokalområdet har
bl.a. bestået i forhandlinger med kommunen
og mulige bygherrer om bebyggelse af Vestergaards tidligere areal (matr nr 1a, Vaarst).
Møder med repræsentanter for Fjellerad og
Gunderup om muligheden for at skabe udviklingsbyer eller landsbyklynger som opfølgning på tidligere plansamarbejde, bl.a. om
fælles kommentarer til kommunens forslag til
ajourføring af kommuneplan og senest strategiplan.
Her kan yderligere samarbejde gøre gavn.

Hytte i Torderup som Samrådet yder støtte til.

Tom Greiffenberg
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Landsbypedeller i Vaarst Uret
Aalborg Kommune har tidligere haft en Landsbypedelordning, hvor seniorjobbere i regi af
Aalborg Kommunes entreprenørenhed løste
forskellige opgaver i landsbyer. På opfordring
fra LAK i Aalborg er denne ordning nu blevet
genetableret, idet kommunen har afsat 1 mio.
kr. pr. år til opgaven.
Samarbejdet med Landsbypedeller i landsbyer
etableres via Samråd, foreninger eller lokale
ildsjæle, som herigennem er med til at sikre
gode rammer for fællesskabet

I januar 2020 blev Lisa Haslund ansat som holdleder for ordningen.
Tanken er at der ansættes 8 personer i hhv.
seniorjob og job med løntilskud til at løse opgaverne.
Grundet COVID-19 er det gået lidt langsomt
med at få ansat folk og lavet aftaler. MEN
nu har foreningen Vaarst Uret fået en aftale i
stand med Lisa, om at vi i Vaarst Uret bl.a. vil
få hjælp til at fjerne ukrudt og til at gøre rent
på toilettet.

Vi ser frem til at byde de nye landsbypedeller velkommen i Vaarst Uret.

Husk Grillaftenerne
i Vaarst Uret

Fredag d. 19. juni - Fredag d. 7. august - Fredag d. 11. september
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www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

borger@vaarst.dk

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Overfladebehandling

VW . Audi . Skoda . Seat

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup
Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

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

Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
r e pa r at i o n e r

www.vibrationnord.dk

T l f .ª2 0 7 7 7 6 6 9
myfotografi.info@gmail.com
V I B R AT I O N N O R D

Mobil 20 91 48 88

KVALITET MED OMHU

Vi udfører
alle former for
portrætto
fo grafering

af allePizza & Grillhus
Gistrup
mærker
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

D

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke
25 39 41 96/
Tlf.:
32Christensen
16 26 95 . på
www.am-auto.dk
v. Peter Christensen .borger@vaarst.dk
Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

*(')

K

 !"$     !" #

N y f ø d t - G r awww.dantekbilpleje.dk
v i d $
- B
r y l l u!"!
p - Konfirmand - Fest
Tlf.
96
77
F o t o g r a f50
e r 50
ing

VW . Audi . Skoda . Seat
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Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
r e pa r at i o n e r

Tlf. 20 77 76 69
myfotografi.info@gmail.com
Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

af alle
mærker

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk

Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest

v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

Fotografering
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23

26

25

24

Banko, Linedance

27

Skolernes sommerferie start

Banko, Linedance
Skt. Hans
Petanque, Spejder

Grillaften

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

2. pinsedag
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben
Grundlovsdag

JUNI

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

2020

JULI

- Sommerfest i Gunderup
Lørdag d. 22. august
se mere side 20

- Skt. Hans i Vaarst Uret
Tirsdag d. 23. juni

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
Lø 22
Sø 23
Ma 24
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31

33

34

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

35

Sommerfest i Gunderup

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Skolernes sommerferie slut

Banko, Linedance

Strikke/nørkleklubben
Grillaften

32

AUGUST

Vaarstsamlingen

2020

- Kroket turnering i Gunderup
Lørdag d. 12. september
se mere side 20

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
Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Grillaften
Kroket turnering

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

40

39

38

37

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2020 SEPTEMBER

- Halloween i Gunderup
Fredag d. 30. oktober
se mere side 20

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

44

43

42

41

Halloween i Gunderup
Halloween i Vaarst Uret

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

OKTOBER

Strikke/nørkleklubben

2020

- Halloween i Vaarst Uret
Lørdag d. 31. oktober

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

Advent i Gunderup
Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

48

47

46

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

45

2020 NOVEMBER

- 1. søndag i advent i Gunderup
Søndag d. 29. november
se mere side 20

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i september så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 28. august

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

2020

- Grillaftener i Vaarst Uret
• Fredag d. 19. juni
• Fredag d. 7. august
• Fredag d. 11. september

HAR DU HUSKET!!

Storvorde El-Service
Lars Bagger – Søren Brink – Jan Carlsen
21 28 39 96

20 91 48 88

22 24 96 21

Kongerslev - Vaarst - Gistrup - Klarup - Storvorde

- DIN ELEKTRIKER I ØSTHIMMERLAND -

Thorsbrovej 11, Gudumholm, 9280 Storvorde
Tlf.: 28 86 20 31 - CVR nr. 35569626
Email: kontakt@rikkes-landkoekken.dk
Find os på: www.rikkes-landkoekken.dk & Facebook







Nybyg - Tagudskiftning - Vinduer - Ombygning
Tlf. 9833 1422 - www.svendsenkongerslev.dk

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

S. H. Auto

Algebekæmpelse

Ellidshøjvej 61b, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
Tlf: 25 47 27 53
Tlf.:
Email:sh@c.dk
20 43 44 82
www.teknicar.dk

Salon Chic

Vil du støtte “Rundt om Vaarst”
med en annonce? så send gerne en mail til:
vaarst.borger@mail.dk

så finder
vi en løsning.
Udebehandlinger:
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Tirsdag/onsdag
efter aftale
Åbningenstider:
Tirsdag/onsdag

0
2
0
2
g
a
d
ie
il
Fam
er aflyst

FAMILIEDAG
Grundet Corona er mange arrangementer så som bryllupper og konfirmationer flyttet til
august måned.
Borgerforeningen har derfor valgt at aflyse Familiedagen men, håber at der kan findes
opbakning og frivillige hænder til at stable et arrangement på benene i 2021.

Sankt Hans 2020
holdes hvis omstændighederne
tillader det.

Borgerforeningen arbejder på at
afholde Sankt Hans som planlagt.
Mere info omkring diverse kommer
senest 14 dage inden selve dagen.
Vi skal traditionen tro have kåret
årets Vaarster og, ligesom tidligere
år vil vi meget gerne modtage
nomineringer fra byens borgere.
Årets Vaarster er en person eller en
gruppe af personer, som i årets løb
har gjort en positiv forskel for byen.
Hvem vil du gerne nominere?
Send din nominering til:
vaarst.borger@gmail.com
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Rikkes Landkøkken

Maria, men heldigvis kom trepartaftalen, og
den var hun også villig til at skrive under på.
Jeg var lige pludselig helt uden mit eksistensgrundlag og uden nogen indtægter.
Flere tæt på mig sagde: “Du skal i gang
med takeaway”, men jeg kunne ikke rigtig se,
hvordan jeg skulle kunne løfte den opgave i mit
lille køkken. Min niece var hurtig med at lave
et opslag på Facebook og sagde: “Moster, jeg
styrer Facebook og bestillingerne, og så går du
i køkkenet”.

Den første gang vi lagde en
takeaway-tapas menu op på
Facebook, tog det

35 minutter, og så var
der udsolgt!!
Se annoncen side 12.
Efter en meget stille februar måned skulle vi
endelig til at give den gas i køkkenet.
Weekenden var totalt booket med mad til
store og små fester. Sådan så kalenderen
ud hele foråret, ligesom den har gjort de foregående år, dejligt!
Men med ét blev alt aflyst, nogle kunder valgte
at holde ved deres bestillinger, men besluttede alligevel i sidste minut at aflyse. Det var
en utrolig hård tid især i den første uge, hvor
jeg ikke vidste, hvordan det økonomisk skulle
bære køkkenet hen. Jeg var nødsaget til at fyre

Totalt vildt og jeg stortudede. Jeg havde ikke
troet, at der var nogen, som ville købe takeaway-menuer hos mig, men jeg kunne jo se,
at alle var fra mit kunde-kartotek, rigtig mange
gamle arbejdskollegaer, venner, familie og
naboer.
Der var mange fra Gudumholm, Storvorde,
Mou, Vaarst, og der er også kommet mange
nye kunder til. Jeg er meget taknemlig for
den kæmpe opbakning, jeg har fået. Jeg
sætter også stor pris på dem, som tager
sig tid til at sende søde beskeder til mig.
Mine børn og svigerbørn har været en kæmpe
hjælp, for uden dem ville jeg ikke kunne nå at
producere og pakke alt det mad.
Vi hjælpes ad i flok for at få dagens timer til at
slå til.
Det bliver til takeaway-menuer et par gange
om ugen - det er det, jeg kan nå. Det tager
mange timer at forberede menuerne, men jeg
nyder, når jeg skal udlevere menuerne uden
for mit køkken - med tilpas afstand, handsker
og sprit. Jeg får en god snak med kunderne,
og så er det dejligt, jeg får sat ansigt på mange
af mine gamle kunder, som jeg ofte kun har
skrevet eller talt i telefon med.
Ind til nu har jeg kun haft med tapas-menuer
og ”varm selv ret”, men forsætter denne Coronatid sommeren over, vil jeg helt klart komme
med flere tiltag, og jeg modtager gerne idéer
fra jer kunder.
De fleste, som havde bestilt menuer til konfirmationsfest, har været så søde og genbestille
mad hos mig, og andre, som har udsat deres
fest på ubestemt tid, siger, at de bestiller hos
mig, når de får sat en ny dato.
14
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Byens Købmand
Interview Med Lena hos Byens Købmand.
Hvordan har du oplevet din første tid hos byens
købmand?
I min første tid hos købmanden har jeg brugt
meget tid på at tænke over, om det nu var det
helt rigtige for mig, for købmanden, for byen
og ikke mindst for vores familie. Jeg har brugt
rigtig lang tid på at spekulere på, om det nu
også var en købmand, byen ønskede, eller om
byernes borger havde bygget helt andre handle mønster op og egentlig heller ville handle
udenbys. Jeg skulle flytte enormt mange af
mine egene grænser og brug en hel del tid på
at stresse ned.
Men jeg valgte at tro på, at jeg ikke havde
prøvet det med at være købmand, så det
kunne jeg sikkert godt.
Der var meget papirarbejde, der skulle laves,
jeg har ALDRIG snakket så meget i telefon
med mennesker, jeg ikke kendte, som i den
første tid. Bare det at få lov at sælge Lotto
var pludselig en videnskab. Så alt i alt var den
første tid lidt rodet og forvirrende, men med
en læremester som selveste byens købmand
Poul-Erik var jeg ikke i tvivl om, at vi nok skulle
lande.
Jeg har god støtte af min mand, min familie,
venner og kollegaer.
Hvordan har kunderne taget imod dig?
Kunder har taget rigtig godt imod mig! De har
udvist forståelse, taknemmelighed, opbakning
og nogen har sågar uddelt blomster og choko-

lade m.m. som tak for købmandens eksistens.
Så mere kunne man ikke ønske.
Hvordan har kunderne taget imod den nye indretning af butikken?
Indretning er gået stærkt, men godt. Kunderne
har lidt efter lidt rost tiltagene og fortæller ofte,
hvordan butikken føles større og at de oplever større udvalg. Udvalget har ændret sig en
smule, men mange af varerne har altid været i
butikken, de ses bare mere tydeligt.
Hvad er tankerne omkring den nye indretning?
Tankerne er at udnytte butikkens plads og få
den til at syne større og mere indbydende,
hvilke vi egentlig syntes at lykkes ret godt.
Hvordan håndterer I de mange restriktioner
grundet Corona?
Vi tager det med et smil. Det har selvfølgelig
vendt op og ned på vores tankegang og arbejdsgang, men vi gør det så godt, vi kan,
for jeres og vores skyld. Vi forholder os fuldstændig til de love og retningslinjer, som der
gradvist bliver stillet fra regeringen og vores
kæde. Der er sprit ved indgangen, handsker,
afmærkninger på gulve, skærme, info-plakater
og givet info på facebook, når det har været
nødvendigt m.m.
Hygiejne, hygiejne og hygiejne..... vores
hænder er ødelagte, men humøret er højt.
Hvordan har kunderne håndteret de øgede restriktioner?

Kunderne er som udgangs super gode til at
holde afstand, spritte af og bære handsker, og
er der kunder, der kommer i tvivl, så står vi klar
til at guide. Nogen kunder har brug for at tale
lidt om situationen, når de bliver ekspederet,
og så taler vi, for vi skal alle føle en form for
tryghed og nærvær i denne tid.
Hvad har Coronakrisen indtil videre haft af
positive eller negative konsekvenser for jer?
Der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er
godt for noget andet.... ja det virker måske lidt
barsk at sige sådan i en tid som denne, men
det holder fokus i den positive retning.
Der er selvfølgelig brugt lidt ekstra tid i butikken, hvilke mine børn har kunne mærke, men
vi kommer forhåbentlig snart ud på den anden
side.
Har lokalsamfundet støttet yderligere op om
byen købmand i den seneste tid?
POSITIVT!!! Kunderne har for alvor bakket
op om den lokale købmand. Vi er så glade og
stolte, og det fejer måske lidt af mine tanker
fra min opstart af bordet: byerne har brug for
deres købmand! Vi kan også noget. Vi er ikke
Bilka, men vi kan noget!
Selv når hylderne har synet tomme pga. mangler, udsolgte vare og restriktioner, er kunderne/
lokalsamfundet kommet alligevel. Tak
Jeg håber nu på, at de handlemønstre, lokalsamfundet har erhvervet sig i coronatiden,
hænger ved efter krisen, så opbakningen holde
ved. Vi er byer i vækst, så jeg er optimistisk
Nævn 3 ting der gør dig glad?
Glade kunder
Humor
Lokal opbakning
Sådan rent personligt gør det mig glad med
en ordenlig gang solskin, glade børn og gang
i gaden
Vi ses hos Byens købmand
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Bliv passivt medlem i VFB
Der har været efterspørgsel på PASSIVE
MEDLEMSKABER af VFB, hvilket varmer
vores klubhjerter i denne tid, hvor vi selvfølgelig mangler indtjening i forbindelse med
arrangementer, hjemmekampe og små hjemmestævner m.m.

Hvor er det dejligt, at folk i vores lokalsamfund
vil støtte op om Vaarst-Fjellerad Boldklub og
det fællesskab, som klubben er med til at skabe i manges dagligdag.
På forhånd mange tak for støtten!

Passivt medlemsskab af VFB kr.

150,-

Banko
i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30

(Større og mindre beløb modtages også gerne)
Skriv venligst PM (Passivt Medlem) og dit navn på overførslen.
F.eks. PM - Michael Laudrup.
Beløbet kan betales via MobilePay eller en almindelig bankoverførsel
MobilePay - 35471 Bankoverførsel - Reg.nr. 9226 Kontonr. 45 85 69 93 79
Som passivt medlem får du en gratis entré til alle VFB’s hjemmekampe incl.
autografskrivning af dine yndlingsspillere... hvis dette ønseks!
Til den næste/første hjemmekamp vil man blive tilbudt
en øl eller sodavand på tribuneafsnittet
“Under balkonen”.

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

Pas på jer selv og hinanden!
Kæmpe stort tak fra
Vaarst-Fjellerad Boldklub

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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Gudstjeneste og spejderliv
i en coronatid
At forsamles i kirke og til spejdermøder emmer af liv, tro, aktiviteter og fællesskab.

Vi var netop kommet hjem fra spejdermøde
onsdag d. 11. marst, da statsministeren og de
danske myndigheder lukkede Danmark ned
pga corona.
Med et slag kunne vi ikke mødes til spejdermøder, sådan som vi plejer.
Nedlukningen for spejdermøder gjaldt i første
omgang indtil påske, men som vi alle er klar
over, så endte det jo ikke dér.
Vi er fortsat sat på ”stand by”, i hvert fald når
det drejer sig om at mødes på helt almindelige
vilkår.
Derudover er alle spejderweekender, arrangementer for de nordjyske baptistspejdere og på
korpsniveau aflyst, ja sågar sommerlejren bliver ikke til noget.
Sommerlejren, hvor vi skulle tilbringe 8 dage
på Øksedal ved Nibe, Baptistspejdernes spejdercenter.
Og det er naturligvis tungt at meget bliver aflyst
eller flyttet, men som spejderkreds, så skal vi
være fornuftige, og vil til enhver tid følge de
retningslinjer som udstikkes af de danske myndigheder.
Men vi har et håb om, og fordi der er forlydender herom, at vi efter d. 10. maj måske kan
begynde at samle spejderne i små grupper á
maks 10 personer, men selvfølgelig med alle
de forholdsregler der bør og skal tages.
Men som så meget andet i denne tid, så må vi

udvise tålmodighed og se tiden an.
Indtil da laver vi spejdermøder på zoom og
messenger for trop- og gruppespejdere (mellemgruppen og de ældste spejdere).
Kreativiteten er stor blandt spejderførerne, og
der er indtil nu lavet forskellige løb, bål, jeopardy, morseopgaver.
Noget lykkes godt mens andet ikke fungerer
så godt.
Samtidig opfordrer vi vore yngste spejdere
(flokspejderne) til at afprøve aktiviteter a la
spejder sammen med familien.
Her kan der hentes god inspiration på Baptistspejdernes hjemmeside.
Tjek ”KarantæneSpejd”.
Her er der masser af spændende tiltag.
Men vi spejderførere ser virkelig frem til at
kunne samle alle vore fantastiske spejdere
igen. Vi savner spejderne, og spejderlivets
glæder og udfordringer.
I Baptistkirken i Vaarst er vi beriget med mange
arbejdsgrene. Ligesom spejderiet, så er alt sat
på pause fra normalen. Men det betyder ikke
at menighedens liv er dødt.
Søndagens gudstjeneste er en vigtig del af
menighedens liv.
Og gudstjenesten lever stadig, men i en ny
form.
Siden påske har der været afholdt zoom-gudstjenester fra kirken i Vaarst.
Med teknisk initiativ fra fam. Lebech og KvistBidstrup, er vi en lille skare fra menighe-
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dens sang- og musikgrene samt vores præst
Raymond Jensen som på skift afholder gudstjenester fra kirkerummet.
Det er til stor velsignelse for alle hjemme i
stuerne, men bestemt også for os der er aktive
i kirkerummet.
Og I har alle mulighed for at være med hjemme
fra jeres egen computer.
Vi afholder zoom-gudstjenester hver
søndag i hele maj måned, og måske kommer juni også med.
For at få tilsendt link; kontakt Ann Bidstrup
Lebech på annbidstrup@dbs.dk
Selvom teknologien er en fantastisk mulighed
og medspiller i denne tid, så har vi mennesker
brug for hinanden.
Brug for at se hinanden, brug for at holde i
hånd, brug for at give og få et knus.
Jeg tror på, at vi igen kommer til at leve, og
opleve, i det store fællesskab, både i Baptistkirken og i spejderkredsen.
En sang har i nogle dage rumsteret i mit hoved.
Vera Lynn sang ” We’ll meet again, don’t know
where, don’t know when. But I know we’ll meet
again some sunny day”.
Sangen er fra en svunden tid, men kan bestemt relateres til i dag.
Hold modet oppe, og pas på jer selv og
hinanden.
					
Lone Johansen Bundgaard
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AFFALDSINDSAMLING!

Pga. CORONA UDSAT TIL 19.SEPTEMBER

Der annonceres om det senere
ÞǤ͙͞ǤǤ͙͘Ǥ͘͘Ǧ͙͜Ǥ͘͘

ARBEJDSDAG VED SAMLINGSSTEDET
Vi griller pølser kl. ca. 13, og vi slutter dagen med et spil
kroket for, at markere kroketsæsonen åben.
Herefter hver torsdag kl. 15.30 hele sæsonen.

Ǥ͚͛Ǥ ǤǤ͙͡Ǥ͘͘

SANKT HANS PÅ SPORTSPLADSEN!
Mere om det senere og på vores Facebook side.
¤ ƪ§¤Ǥ

ÞǤ͚͚Ǥ

ÞǤ͙͚Ǥ

KROKET TURNERING!
ÞơǤ
Mere om det senere og på vores Facebook side.

Ǥ͛͘Ǥ

HALLOWEEN ARRANGEMENT!
Mere om det senere og på vores Facebook side.

Søndag d. 29. November

1.SØNDAG I ADVENT ARRANGEMENT!
Gudstjeneste i kirken derefter gløgg og æbleskiver i
ƤǤ¤§
julesange.
Mere om det senere og på vores Facebook side.

ǧǤ͙͙Ǥ͚͚͙͘

GENERALFORSAMLING GUNDERUP BORGERFORENING!
Ǥ

SOMMERFEST!
Mere om det senere og på
vores Facebook side.

 ] 
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]     % ȃ
  (ǡ  ( 
(ǡ   Ǥ

HUSK VORES
FACEBOOK SIDE

UNDGÅ
AT GÅ FORGÆ
VES.

Vi opfordrer vore

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

s kunder til at

BESTILLE BAG
ERBRØD
TIL WEEKENDE
N,
hvis det er mere
end
5 rundstykker og
brød.
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