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Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

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

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: Casper, tlf. 53 83 50 00
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

Næste nummer forventes at udkomme sidst i juni 2016.

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:
borger@vaarst.dk senest d. 1. juni 2016.

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
Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.

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

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.
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

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”.

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

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?

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS

Fåborgvej 5, 9220 Aalborg Ø

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

Tlf. 98 92 05 00
| www.vestergaards.com

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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Foråret

med al dens pragt

Så begynder byen og området omkring os så
småt at tage sig ud på den energi-givende
måde igen - med grønnere marker og spirer
på diverse bevoksninger, får vi mere lyst til at
komme ud og nyde naturen.
Året startede med, at Vaarst og Omegns Borgerforening rakte hånden ud til naboborgerforeningen i Fjellerad om et samarbejde omkring en fælles fastelavnsfest. Det blev en stor
succes, og med det har vi lagt kimen til flere
fremtidige samarbejder. På begge sider mener
vi, at samarbejde er vejen frem for at styrke
vores område og trække både folk og initiativ
til. Byerne ligger i første parket i forhold til det
kommende supersygehus, og den fordel skal
vi være gode til at udnytte på bedste vis.
Borgerforeningens visioner for Vaarst går fint i
tråd med netop at skabe udvikling, oplevelser
og fællesskab i vores samfund, så vi er rustet
til at konkurrere med de lidt større byer tæt på
Aalborg.
Men 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 i dag og
10 år frem?
Hvis du har lyst til at tænke tanker herom og få
ting til at ske i vores område, så er der nu mulighed for at blive bestyrelsesmedlem i borgerforeningen. Generalforsamling afholdes i april
måned og ALLE ER VELKOMNE – både for

blot at høre om vores bedrifter og for at melde
sig under fanen til en mere aktiv rolle. Medlemmer har stemmeret.
Se opslaget side 4.
Atter i år afholdes årsmøde i Samrådet slut
april/start maj – dato følger. Alle foreninger i
byen opfordres til at deltage, da det er en rigtig
god mulighed for at snakke om og koordinere
fremtidige arrangementer samt drøfte udvikling
i området.
Projektet Klare Linier nede ved banestien tager meget form nu, og vi kan glædes over, at det
nærmer sig en afslutning. Der er dog lidt vej
endnu, før vi er klar med en indvielse.
Som noget nyt vil vi i år udskifte den traditionelle byfest med en familiedag i fællesskabets tegn, hvor vi bibeholder forskellige tiltag
som parade, loppemarked og games og tilføjer
en masse nyt – og DET glæder vi os til at hygge med jer om i august!
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den
27. august!
Rigtig godt forår til jer alle!
På borgerforeningens vegne
Anita Petersen, formand.

Foråret er nu på vej, og
med det følger også et
ansvar for, at vi holder
vores natur ren.

Derfor har vi
affaldsindsamling
i Vaarst
den 17. april
kl. 13.00.
Vi mødes i byparken
ved den gamle friskole
og slutter oprydningen
med kaffe og kage.
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Vær med til at støtte

Vaarst og Omegns
Borgerforening

Som I kan se i dette blad, bliver der i borgerforeningen arbejdet på lidt af hvert - vi har i
løbet af det forgangne år afholdt et par vellykkede arrangementer som Sankt Hans,
fastelavn, gospelkoncert, byfest mv.
Der er også blevet sørget for juletræ og arbejdet videre med projektet i det gamle stationsareal, ligesom nye ansigter i byen bliver budt
velkomne med hjemmebagte kyskager, et par
smil og en velkomstfolder, der giver lidt info om
byen.
I støbeskeen er blandt andet en familiedag,
som i modsætning til byfesten vil have sit fokus
på børnene. Det vil hovedsageligt være et dagsarrangement med fri entre til børnekoncert,
hoppeborg osv. Input og forslag hertil er meget
velkomne!

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.

Rundt om Vaarst er efterhånden mere eller
mindre selvfinansierende (stor tak til sponsorerne!) – men for at kunne fortsætte arbejdet
med at skabe liv og billige/gratis arrangementer i byen har vi stadig brug for jeres støtte.

Der kan indbetales via vedlagte girokort

Vi har også fået tilkendt tilskud til en jazzkoncert, som vi arbejder på at få stablet på benene.
Der skal holdes endnu en sankt hans fest - og
vores højeste ønske er her at holde priserne
på et niveau, hvor alle kan være med.

i kommentarfeltet ved indbetaling:

eller via bankoverførsel
- skriv venligst adressen
Via reg.nr.: 7459

Der vil til generalforsamlingen d. 13. april blive
udtrukket 3 præmier blandt de husstande, der
har indbetalt inden da. Vi håber, så mange som
muligt vil komme og følge udtrækningen samt
have indflydelse på vores fremtidige arbejde.
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konto: 1007039

Det sker i klubhuset kl. 19. Vi er vært ved kaffe
og kage samt en øl/sodavand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling
i Vaarst og Omegns Borgerforening
Onsdag den 13. april 2016
kl. 19.00 i VFB’s klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleant
7. Eventuelt
Kom og hør hvad bestyrelsen arbejder med i lokalsamfundet.
Hvis du ønsker at få medindflydelse, er du velkommen til at stille op til valg.
Borgerforeningen er vært ved kaffe og kage samt 1 stk. øl/vand.
Forslag til bestyrelsen skal indleveres skriftligt til formanden på mail
sanitap76@yahoo.dk - senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

VAARS

T
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Vaarst Fjellerad Fiskeriforening

fylder rundt

I 2016 er det 25 år siden, at en lille gruppe gæve
lokale nimrødder tog initiativ til en lystfiskerforening. Mere og mere af åen var dengang
som nu overtaget af sportsfiskeforeninger, og
muligheder for de lokale var faktisk ret begrænsede. I den nye forening skulle de lokale
fra området have mulighed for at bade en orm
og drive LYSTfiskeri.

I starten have vi kun fiskevand mellem den ny
og gamle Hadsundvej ved slotttet. Men det
blev der snart rådet bod på, for i løbet af kort
tid, så havde foreningen tegnet kontrakt med
Palle Henriksen og Itte Madsen. Det er det
samme fiskevand vi har nu, og det giver både
folk fra Vaarst og fra Fjellerad gode muligheder.
Vi har nogle gode lodsejere, som vi er meget
glade for. Fiskeforeningen er trods alt en af de
største foreninger i Vaars-Fjellerad området og
absolut den vigtigste.
Medlemstallet er vokset, så der nu er ca. 45
medlemmer, hvoraf 35 er lokale. Nogle er
flyttet fra området, men beholder medlemsskabet. Det skyldes nok, at vi har det billigste
medlemskab af alle foreninger ved åen, og de
hyggeligste medlemmer.

Jubilæet skal naturligvis fejres med en fest for
medlemmer, lodsejere og pårørende. Det foregår den 21. maj i klubhuset i Vaarst.
Har du fået lyst til at blive medlem, så tag kontakt til en fra bestyrelse. Vi har lidt venteliste,
men folk fra området har naturligvis fortrinsret
til medlemskab. Det koster 450,- årligt, og det
burde ikke være nogen sag at få de penge
hjem igen i BLANKE HAVØRREDER, vel!
Bestyrelsen udgøres af Rudy Nielsen, Gunderup, Jørgen Haller, Vaarst og Leif Laustsen,
Fjellerad.
Du kan kontakte dem på:
Tlf. 21 41 64 52 (Rudy) eller
Joergen@haller.dk.

Hvert år den anden lørdag i september laver
vi et lille event ved Lindenborg, hvor børn kan
tage deres forældre i hånden og lære dem lidt
om orm, fisk, insekter og om betydningen af
engang imellem at blive mudret og beskidt,
mens man har det skægt.

På billedet ses en betydeligt yngre Niels Hansen med Mads og Emil.
Den smukke unge dame er fra Aalborg.
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Forældrekaffe i børnehaven
Efter mere end 1 år uden forældrekaffe i
børnehaven, genindfører bestyrelsen den
igen. Dette gør vi, fordi vi har hørt fra flere
forældre, at de har savnet tiltaget, og ikke
mindst fordi vi siden nytår har modtaget
mange nye børn.
Som bestyrelse vil vi rigtig gerne tage godt
imod nye børn og deres familier, og vi vil
også gerne værne om og netværke med
de forældre og børn, der allerede har deres
gang i Børnehaven Vaarst.
Ondsdag den 9. marts havde vi derfor igen
forældrekaffe i børnehaven. Der kom rigtig
mange forældre, og flere børn var heldige at
have både mor og far med.
Børnehaven summede af liv i 1½ time, og
mange forældre blev længe og snakkede,

legede på gulvet eller læste historier. Det
var dejligt at opleve al den aktivitet.
Derfor vil bestyrelsen glæde sig til de kommende dage med forældrekaffe, der er planlagt til at være en gang om måneden.

Er du forældre til et kommende børnehavebarn, er du også altid velkommen til
at kontakte børnehaven for et besøg, eller
kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker info
om børnehaven.

Og vi håber, I vil bakke op om arrangementet fremadrettet.

På bestyrelsens vegne
Line

Bestyrelsen vil være repræsenteret med
1-2 medlemmer pr. gang, så har I spørgsmål,
tanker, vil dele et synspunkt eller idéer med
os, må I endelig kontakte os. Dette gør sig i
øvrigt altid gældende.

Fastelavnsfest
Traditionen tro afholdt vi årets fastelavnsfest i børnehaven. Op til dagen havde vi talt om fastelavn og øvet fastelavnssangen.
Fra morgenstunden ankom brandmænd, Spiderman, Ninja, Politi, Elsa, Løver, Cowboys, Thomas tog, Skeletter,
bier, ko, racerkører, hekse, prinsesser, tante sort og et par ældre mennesker fra plejehjemmet i Gistrup.
Vi dækkede et fastelavnsbord, hvor vi sammen hyggede os og spiste Lottes hjemmelavede boller med glasur, som
altid er et hit.
Imens vi spiste boller ”optrådte” de voksne med at vise, hvordan det foregår, når man rasler ved folks døre, og vi
fortalte, hvordan vi holdt fastelavn, da vi var børn.
Derefter gik vi i gymnastiksalen, hvor der blev slået katten af tønden.
Det endte med, at Theodor slog tønden ned for de ældste, og han valgte Frederikke som dronning.
For de mindste var det Bastian, der slog tønden ned, og han valgte Sofie som dronning.
Derefter legede og dansede vi.
Vi havde en rigtig dejlig dag med glade børn og voksne.
Hilsen
Børn og voksne i børnehaven.
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HAR DU HUSKET!!

16

2016

MAJ

Bankospil
Vaarstsamlingen
Petanque
Kristi Himmelfart

Bankospil
Petanque

VFB Dag
Pinsedag
2. pinsedag
Petanque

18
19
20
21

Bankospil
Lokal historisk arrangement
Petanque

Bankospil

22

JUNI

Petanque

Petanque

23
24
25
26

Bankospil/sidste skoledag

Sankt Hans

Petanque

Landsby Cup
Landsby Cup
Bankospil

Petanque

Bankospil

Grundlovsdag
Bankospil
Vaarstsamlingen
Petanque

2016

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

- Affaldsindsamling i Vaarst
- Whiskysmagning
Ved Byparken d. 17. april kl. 13.00, Fredag d. 29. april, se side 5
se side 3

2016

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
Sø 31

JULI

30

29

28

27

- Lokalhistrorisk arrangement
i Vaarst Samlingen
Tirsdag d. 24 maj, se side 19

- Årets officielle start i Petanque - Generalforsamling
- Generalforsamling
- VFB Dag
onsdag d. 6. april, se side 18
onsdag d. 13. april i Vaarst og
onsdag d. 20. april i kl. 17.30
Lørdag d. 14. maj, se side 16
Omegns Borgerforening, se side 4 Vaarst Petanque klub, se side 18

14

- Hjertestarterkursus i Vaarst
onsdag d. 13. april, se side 14

Bankospil

Store bededag

Bankospil
Petanque
Whiskysmagning

17

Generalforsamling i petanque

Affaldsindsamling i Vaarst
Bankospil

Petanque/Gen.forsamling/Hjertestarterkursus

15

S
Bankospil
Vaarstsamlingen
Officiel start i Petanque

2016 APRIL

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

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

- Landsby Cup
Den 18. juni - d. 19. juni

31

32

AUGUST

Bankospil
Vaarstsamlingen
Petanque

Petanque

Bankospil

Familiedag

Petanque

Bankospil

Petanque

Bankospil

35

34

33

1. skoledag/Petanque

Bankospil

2016
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
Lørdag d. 27. august, se side

Petanque

Bankospil

Petanque

Bankospil

Petanque

Bankospil

Bankospil
Vaarstsamlingen
Petanque

39

38

37

36

2016 SEPTEMBER

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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer i juni, send det venligst til borger@vaarst.dk senest fredag den 1. juni.

Cheries

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

Algebekæmpelse

Bygningsmaler
Møbelmaler
Salg af maling

Se aktuelle nyheder
og tilbud på

Tlf.:
20 43 44 82

www.cheries.info

Salon Chic
ler af:

Forhand

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

ail
Ring eller m

61 33 72 22 k
ies.d
r
e
h
c
@
e
i
r
e
ch
Louisendalvej 23 . Gudum . 9280 Storvorde

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

meld dig via sms eller mail til mig.

Velmødt
I klubhuset i Vaarst onsdag d. 13. april
Første kursus kl. 14.00 - 16.00 og
andet kursus kl. 16.30 - 18.30

Martin Ringsmose
2214 5917
ringsmose.nielsen@gmail.com

Trygfonden donerede i 2014 en hjertestarter til Vaarst By.
Sammen med hjertestarteren udbyderTrygfonden kursus i brugen af
hjertestarteren og især udførelse af Hjerte/LungeRedning, hvilket er det
der primært redder en person med hjertestop.
I foråret 2014 og igen i foråret 2015 blev de første kurser afviklet, og nu
tilbyder Trygfonden igen 2 kurser: dels som genopfriskning dels henvendt til nye, interesserede borgere i Vaarst og omegn.
Én af de få betingelser, som Trygfonden stiller, for at byen fortsat kan
have en hjertestarter placeret i byen, er, at byens borgere deltager i
disse kurser.
Kurserne ledes af Michael V. Reif, tidligere falckredder og nu en yderst
kompetent og underholdende instruktør og underviser.
Michael medbringer diverse udstyr, herunder dukker, som man kan øve
sig på.
Kurserne er gratis og afholdes onsdag d. 13. april.
Medbring praktisk beklædning.
Tilmeld dig via sms eller mail til mig.
Velmødt
Martin Ringsmose
Tlf. 22 14 59 17
ringsmose.nielsen@gmail.com
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Helverskov Vin & Whisky
Vaarst

Mit navn er Casper Helverskov Andersen.
Jeg er født og opvokset i Vaarst, men bor i
Aalborg, hvor jeg studerer på Universitetet.
Jeg har sideløbende med mine studier haft en
stor forkærlighed for vin, rom og whisky. Det
har blandt andet betydet, at jeg de seneste år
har haft Skotland (whisky) og Italien (vin) som
destinationer for mine sommerferier. I min lille
butik forhandler jeg kvalitetsvine fra det meste
af Europa, rom fra Caribien, god single malt
whisky fra Skotland samt det nye ”sorte”, gin,
hvor vi har et bredt udvalg af gintyper.
Jeg ønskede at starte en vin- og whiskybutik,
fordi jeg ønsker at udbrede kendskabet til vin
og whisky, og da muligheden bød sig for et
butikslokale i det gamle savværk i Vaarst, slog
jeg til. Det havde måske været mere oplagt at
ligge i Aalborg eller i det mindste tættere på
byen i f.eks. Gistrup, men huslejen er skyhøj i
Aalborg og omegn. Vaarst og omegn har taget
godt i mod min nye vinbutik.

Derudover planlægger jeg hele tiden arrangementer i Vaarst og omegn.
I åbningsweekenden lagde omkring hundrede kunder vejen forbi butikken på Vaarst
Kærvej 3.
For at gøre opmærksom på os selv har jeg valgt at satse benhårdt på konkurrencedygtige
priser, hvor jeg blandt andet kan konkurrere
med diverse webshops. Priserne for vin starter
ved 55 kr., så der er noget for enhver med interesse i vin.
D. 8. oktober har jeg lejet mig ind på den
gamle spritfabrik i Aalborg, hvor jeg vil stå
for at arrangere ”spritfestival”, hvor der
bli-ver mulighed for at smage over 400 forskellige slags rom, whisky og gin. Nærmere
info vil følge i løbet af foråret/sommeren,
men der vil allerede nu være mulighed for
at skrive sig op til en billet i vores butik, så
man er sikret sig adgang til Nordjyllands nye
spritfestival.

Whiskysmagning
med “Isla of Arran” som
omdrejningspunktet.

Fredag d. 29. april
kl. 19.00 - 21.00
i Fjellerad hallen.

Der vil i pausen blive budt på lidt
snack samt mulighed for køb af øl.

Prisen er 225,-

dette er inkl. 6 forskellige whiskyer.
Jeg opfordrer alle interesserede at følge
os på Facebook under siden
”Helverskov Vin & Whisky”.
Billetsalget er startet i butikken
Der er kun 30 pladser,
så det er efter
først-til-mølle-princippet.

Åbningstiderne er fremover:

Fredag fra 14-18 og lørdag fra 12-16, og vi kan findes på Vaarst Kærvej 3.
Uden for åbningstider kan jeg kontaktes på tlf. 51 25 05 42, hvis der skulle opstå akut brug
for en flaske vin, rom eller whisky.
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SunCharter

Landsby Cup

d. 18.-19. juni

Landsby Cup kan i år fejre 25 års jubilæum,
hvilket vi i VFB er ret stolte af. Tænk, at vi for
25 år siden startede med et lille stævne, der
har vokset sig stort, og som er så populært, at
der ofte er ventelister i flere årgange.
Men VFB og Landsby Cup kan ikke klare sig
uden DIN hjælp under selve stævnet, og som
mange af jer ved, så er det faktisk ret hyggeligt
at tage en vagt i en af boderne eller dømme
nogle kampe nede på banerne. Stemningen er
super god, og som regel viser vejret sig også
fra sin pæne side:-)
Det har i mange år været en opgave, vi som lokalsamfund har løftet i flok, og som ikke kun tiltrækker klubbens medlemmer, netop pga. den
hyggelige stemning og samværet med andre
lokale borgere.
Kunne DU tænke dig at hjælpe og gøre en forskel for de mange hundrede små fodboldspillere
og deres ivrige tilskuere, så meld dig gerne.
Til boderne er det Jannie Nymann, der står
for vagtplanen. Du kan ringe/sms på tlf. 41 56
83 19 eller sende en mail til jannie.nymann@
gmail.com. Her er der tale om ca. 4 timers vagter.
For dommere er det Arne Jacobsen, der står
for vagtplanen. Du kan ringe/sms på tlf. 30 64
21 71, eller sende en mail til post@ajnv.dk. Her
er der tale om ca. 2 timers vagter.
Vi håber at høre fra mange af jer og glæder os
til at se jer d.18.-19. juni :-).
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VFB’s

ungdomsafdeling

Husk den store

VFB-dag
lørdag d. 14. maj

Målsætning for og lidt om VFB’s ungdomsafdeling.
For børn der spiller fodbold i VFB prioriteres
sjov, kammeratskab og tryghed. Vi spiller for
sjov og lidt for alvor, men altid efter princippet
“halv kamp til alle”.
Vores ambition er, at vi vil fastholde børnene i
klubben så længe, de spiller op til 8-mandshold
(U13 drenge og U14 piger), og i den periode
give børnene en oplevelse af et godt og trygt
klubliv, der gerne skal medføre, at de ofte er at
finde på vores idrætsanlæg både til træning,
når andre spiller og når de er blevet ældre og
spiller i en anden klub.
Vi søger altid at få samarbejde med LKB, når
vores spillere overgår til 11-mandsfodbold.
VFB har samarbejde med NFK fra og med U9
drenge og U10-11 piger. Vi stiller hold sammen og træner 20 gange ugenligt i henholdsvis Nøvling oh Vaarst. Vi afholder standerhejsninger sammen hvert år i marts eller først i
april. Afslutninger afholdes KUN sammen, når
man er sammen om et hold.
VFB er samarbejsklub med Aab, så fra U10
har vi mulighed for at indstille drengespillere til
talenttræning på talentskolen i Mariager Fjord
(Hadsund). Efter sommerferien sender vi tre
drenge afsted til talenttræning, så vi kan altså
godt “lave” talentfulde fodboldspillere i VFB.
Det samme gør sig gældende med piger fra U12.
Pigerne har talenttræning på Aab’s anlæg.

Vi er opmærksomme på, at nogle børn ikke
kan få nok af fodbold, så derfor tilbyder vi, at
drenge i U7 og U8 årgangen kan træne en til to
gange ekstra om ugen med U9. Bemærk, at vi
ikke interesserer os så meget for færdigheder,
men for interesse og “modenhed”. Hvem, der
kan træne med U9, afgøresmaf trænerne. Men
det er vigtigt, at man prioriter sit eget holds
træning.
Vi har tilmeldt hold i DBU’s turneringer, og deltager i stævner i lokalområdet.
Stævner i lokalomrdet spottes af holdledere og
trænere i fællesskab. Dog sikre vores kampfordeler, at alle invitationer tilgår træner og
holdleder.
I 2016 vil vi prøve, om der er mulighed for, at vi
kan lægge hjemmekampe for børneholdene på
datoer, hvor vores seniorer også spiller.
Vi vil arrangere fællesspisning efter enkelte af
børnenes kampe til yderst rimelige priser - så
kan alle hygge sig, mens seniorerne spiller.
Vi er i øjeblikket i gang med at søge fonde til
hoppeborg, som vi kan puste op, når der er
godt vejr.
På den måde håber vi på, at vi kan få skabt
et godt socialt klubliv.

VFB slår dørene op til en fantastisk dag på vores stadion i
Vaarst.
Allerede fra midt formiddag spiller
de fleste af vores ungdomshold
på stadion, og vi har en masse
kampe der skal udkæmpes mod
lokalrivalerne fra LKB Gistrup: U13
piger, serie 5 senior og de to klubbers førstehold i serie 3 skal tørne
sammen.
Og for at ikke det skal være løgn,
så spiller de to klubbers fælles
U16-mesterrækkehold forkamp til
serie 3 kampen.
På stadion vil der være hoppepude
(hvis vejret tillader) og grill.
Og så holder vi kæmpe fællesspisning for alle, som har lyst.
Maden kan købes til absolut lave/
rimelige priser.
Vi håber også, at vi som sidste
år kan få besøg af en hel masse
gamle FIF’er, VB’er og VFB’er.
Tilmelding til fællesspisning
kan ske på sms til Mary Olsen
på tlf. 20 46 80 71.
Husk at skrive navn og deltagerantal, så Mary kan styre
tilmeldingen.

Det er vores erfaring, at det vigtigste for udvikling af et særligt talent i aldersgruppen
U6-U11/12 år er, at barnet har sjov, kammeratskab, tryghed og dygtige trænere.

Menu følger senere på byernes
hjemme- og Facebooksider.

Årligt modtager vi 50 billetter, som giver os mulighed for for at sende vores undgomsspillere
gratis til en Aab-lamp.
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Forår i

petanque
klubben

Kære medlemmer
venner af klubben og alle byfæller i Vaarst & omegn
Vi kan hermed udmelde et par af forårets vigtige datoer/begivenheder:

Generalforsamling
Onsdag den 6. april starter

årets “officielle” og
ugentlige
træningssessioner
med spil fra kl. 15.00

Onsdag den 20. april kl. 17.30 afvikles årets
generalforsamling - eventuelle forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er klubben vært
ved et lettere traktement* for de medlemmer*, der måtte have lyst, og som melder
sig til hos et bestyrelsesmedlem senest
den 13. april 2016.
Der vil være salg af medlemskort på dagen, så
eksisterende såvel som nye medlemmer kan
tilmelde sig det omtalte traktement.
Årskontingent 2015: kr. 125,00, som - afhængigt af generalforsamlingens beslutning – forventeligt vil ligge på samme
niveau i 2016NB! I forbindelse med traktementet vil der med
baggrund i de begrænsede køkkenfaciliteter
forefindes/tilbydes engangsbestik/-glas mv. Er
man forvænt med ”sølv, krystal og fajance”, bør
det medbringes.
Det samme skal kaffe/the og avec, om sådant
ønskes.
De bedste hilsener
Bestyrelsen
Jens Thorsen, tlf. 40 41 99 13
Birgit Ladefoged, tlf. 25 11 76 11
Svend E. Pedersen, tlf. 22 15 35 64
Hold øje med yderligere info via vores hjemmeside www.vaarst-petanqueklub.dk
De bedste hilsener
Bestyrelsen
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indbyder til et

lokalhistorisk arrangement:
Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.30
i fælleshuset på Stærhøj
Henrik Lund vil fortælle om Stærhøj,
om idégrundlag, opstart og udvikling op til i dag.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen
Kørsel
fra klubh
us
kan arran et
geres.

Ring til:
Britta tlf.
40 87 35 6
8
eller
Itte tlf. 51
94 31 27
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Vaarst’s

konfirmander 2016
hjertelig tillykke til jer alle
Christian Thomsen....................... 22. april
Christoffer Larsen......................... 22. april
Pernille Kjær................................. 23. april
Natasja Lundsgaard..................... 30. april
Melissa B. Dahl............................... 1. maj
Jacob Haller.................................... 7. maj
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