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         Borgerforeningen for 
Vaarst og Omegn

Formålet med dette blad er at orientere om, hvad der sker i
Vaarst og omegn lige nu. Bladet udkommer ca. 4 gange om
året - eller når der er behov og lyst til at meddele nye informa-
tioner via foreningen.
I bladet orienteres om sidste nyt fra borgerforeningen og sam-
rådets aktiviteter samt historier fra byens foreninger og 
institutioner.

Næste nummer forventes at udkomme sidst i december 2015.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
borger@vaarst.dk senest d. 27. november 2015.

Tak til alle, der har bidraget med stof og fotos til dette
nummer af Rundt om Vaarst.

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

Borgerforeningens visioner 
for Vaarst
Vaarst skal være en by med et attraktivt nærmiljø, hvor
arrangementer, aktiviteter og initiativer skal medvirke til at
skabe en bykultur med fokus på fællesskab og oplevelser.
Byens foreninger og institutioner skal i højere grad inddrages
i arbejdet med arrangementer samt bladet “Rundt om Vaarst”.

Vaarst skal profileres uden for byskiltet - det er ikke nok at 
vide, at man bor i en fed by, hvis resten af verden ikke ved, 
at den eksisterer.

Vaarst skal være fremtidens landsby og skal derfor også om
10 år være bedre rustet til at konkurrere med de lidt større 
byer tættere på Aalborg.
Hvad er det, vi skal konkurrere på? Hvor adskiller Vaarst sig 
fra de øvrige små byer? Hvordan gør vi byen til et attraktivt 
valg og et prisbilligt alternativ for børnefamilier idag og 10 år 
frem?

Borgerforeningens bestyrelse:
Anita: Formand, formand.vaarst@gmail.com
Michael: Næstformand, arrangementer, unikvinduer@gmail.com
Casper: Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Bruno: Infrastruktur, brh-forsyning@aalborg.dk
Rikke: Grafiker, borger@vaarst.dk
Anna Karina: Arrangementer, annakarina@gmail.com

Suppleant, jimmyravnel@gmail.com Jimmy:

Samråd for Vaarst og Omegn:
Tom Greiffenberf greif09@gmail.com

1000 tak 
til alle vores sponsorer;

uden dem kan dette blad 
ikke udgives.

Webmaster på www.vaarst.dk:
Theo Beltoft, 007beltoft@gmail.com
Spejder i Vaarst:
Claus Kvist tlf. 30 94 57 23 og Mie Bidstrup tlf. 60 92 79 23
Udlejning af borde/stole
Friskolens venner: May Ingrid tlf. 27 31 45 06

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

Den forældrestyrede legestue i Baptistkirkens lokaler
Onsdag mellem 9.30 og 11.30. Anna Lundin tlf. 20 86 31 36

Cowdancers i Vaarst:
Heidi på tlf. 98 33 33 64 eller Vibeke på tlf. 21 62 27 09

Petanqueklubben: Formand, Jens Thorsen, tlf. 40 41 9913, 
formand@vaarst-petanqueklub.dk. Kasserer Svend E. 
Pedersen, tlf. 22 15 35 64, kasserer@vaarst-petanqueklub.dk

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening:
Jørgen Haller tlf. 98 33 31 78 eller joergen@haller.dk

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

Flag ved byens 5 indfaldsveje: 
Flemming Kristensen flemming9260@gmail.com

Flaghejsning ved Friskole: 
Kontaktperson Vagn Jensen, tlf. 40 41 32 26.

Leje af Vaarst klubhus: Anja på tlf. 23 93 37 08

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Mandag 18.15-19.30. Torsdag 9.15-10.15 ved Vaarst friskole

Zikelprinsesser: Michael Broust tlf. 20 43 44 82

Kanoer:  Købmanden i Fjellerad

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

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

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS
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Vi er nogle hoveder, som har meldt os under 
fanen, når det gælder om at gøre en ekstra ind-
sats for vores lille samfund. 
Vi hedder Borgerforeningen, og som navnet 
antyder, er vi repræsentanter for borgerne i 
Vaarst og Omegn. Det er en broget flok med 
kompetencer inden for alt fra vinduespudser 
over hjemmegående husmor til jordemoder, 
så mangfoldigheden lever indenfor vores 
forening.
Som medlemmer af bestyrelsen betyder det, at 
vi helliger en del af vores tid på at have fokus 
på blandt andet, hvad der gør vores by godt, 
hvad der kan forandres, hvordan vi skaber ud-
vikling, hvad kan samle områdets borgere og 
hvordan kan vi bidrage til, at vi har et godt og 
trygt sted af bo. Vi forsøger både at etablere 
traditioner og være nytænkende med forskel-
lige arrangementer - begivenheder som vi of-
test selv skal forberede, afholde og rydde op 
efter. Det betyder, at vi lægger mange tanker, 
timer og kræfter i at være dem, der løfter for 
fællesskabet - og vi kan faktisk godt lide det. 
Vi er helt høje efter en forrygende Sankt 
Hans med 150-200 fremmødte. 
Omvendt giver det rigtig meget stof til eftertan-
ke, når foreningens største og på alle måder 
mest tidskrævende arrangement, byfesten, 
giver et underskud på hele 10.000 kr. Under-
skuddet plejer nemlig kun at være omkring de 
3-4.000 kr. Og jo, vi kan godt se, at der er plads 
til forbedringer på nogle områder, hvilket der 
skal arbejdes med til næste år.
Som forening har vi ingen ambitioner om at 
profit skal være et drive for os - det er det 
at skabe fælleskab og sammenhold, der er 
drivkraften i vores arbejde.

Netop derfor har vi de sidste par måneder 
været ude og sige velkommen til de nye til-
flyttere med lidt godt til ganen og en folder, 
som informerer om de forskellige aktiviteter, 
foreninger, institutioner og muligheder i Vaarst. 
Og det var en fornøjelse at blive modtaget med 
smil og snak i dørene rundt omkring. 

Der sker udskiftning i samfundet - unge men-
nesker og børnefamilier kommer til mens 
”gamle” vaarstere søger nye græsgange, og 
det er sundt for en lille by med disse foran-
dringsprocesser.
Med forandring følger også nye idéer og tanker 
- og eftersom vi i borgerforeningen rigtig gerne 
vil have jeres besyv med på, hvad der betyder 

noget for den enkelte borger her i samfundet, 
har vi opsat en postkasse til ris, ros og idéer på 
info-tavlen ved den gamle friskole.
Vi kan f.eks. se at der i år er markant færre, 
der indbetaler de 100 kr. pr. husstand til borg-
erforeningen – det giver selvfølgelig tanker 
omkring, hvorvidt folk ikke ser nogen nytte i 
vores arbejde eller om det handler om, at gi-
rokortet ikke er så nemt at finde, når det ikke 
falder ud af Rundt om Vaarst mere… og tænk 
hvis I kunne hjælpe os til en afklaring med en 
bette skrivelse i postkassen! Vi vil rigtig gerne 

vide, hvad vi kan gøre bedre, og hvordan vi 
kan holde udvikling og trivsel i gang i Vaarst 
og omegn.

Vi arbejder for os alle - fordi vi gerne vil og 
fordi vi har lyst til at bidrage med lidt ekstra 
og som i alle andre aspekter af livet, glædes 
og næres vi, når arbejdet anerkendes.

På borgerforeningens vegne
Anita Petersen

De sidste måneder har vi kunnet nyde den danske sommer i al sin pragt - med både sommertøj og regntøj 
- førstnævnte var heldigvis det antræk, som både kendetegnede vores Sankt Hans arrangement i Vaarst Uret samt 
byfesten, som løb af stablen i august.
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Vi skulle bo på et hostel, lige overfor Hyde Park. 
Der var både en due og kakerlakker på vores 
værelser da vi ankom, men det fik vi ordnet.

Mandag var vi på National History Museum. 
Der så vi en masse skeletter og en masse an-
dre ting fra naturen, som både er uddøde og le-
ver stadigvæk. Vi lærte en masse om naturen,
derinde. 

Så var vi med Original Tour Bus rundt i London. 
Der så vi en masse populære steder.

Tirsdag så vi London Eye, Big Ben, Parla-
mentet og Westminster. Bagefter var vi ude at 
sejle på Themsen. Vi sejlede under Millenium 
Bridge, Tower Bridge og en masse andre bro-
er. Så skulle vi på Tower of London, der så vi 
Kronjuvelerne, ravnene og Beefeaters.
Onsdag var vi på Madame Tussauds voks-
museum, hvor vi så en masse kendte personer 
lavet i voks. 

Der var også en Horror afdeling og vi prøvede 
tidsrejse gennem Londons historie og vi så en 
4D film med Avengers. 

Bagefter var vi ude at shoppe.
Vi var bl.a. inde i en kæmpe 5 etagers legetøjs-
butik, den hed Hamleys. Vi var også inde i en 
masse tøjbutikker og souvenirbutikker.

Torsdag skulle vi hjem. Vi tog Undergrunds-
banen fra Bayswater, til Victoria station. Så tog 
vi toget til Gatwick Lufthavn. Der tjekkede vi ind 
og afleverede vores bagage.
Klokken 3 var vi hjemme i Aalborg lufthavn, 
hvor alle vores familier stod og ventede på os.

Skrevet af Karoline 6. klasse VaarstFjellerad
skole
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Sherlock Holmes og 6. klasse

Big Ben

Premierminister og Borgmester i krydsild

Vi, i 6.klasse, havde en fantastisk tur til London, 
selvom det regnede hele tiden.
Den 23. august, fløj vi fra Aalborg Lufthavn til Gatwick Lufthavn i London. 
Før vi skulle med Undergrundsbanen, skulle vi lige med tog til Victoria Station, 
og så kunne vi tage Undergrundsbanen til Bayswater, hvor vi skulle bo.



5

F J E L L E R A D

Kom og

vær med til

en hyggelig

dag!

En stand koster 100 kr. og kan 
bestilles på tlf. 41 60 23 72 - 
først til mølle... 

LOPPEMARKED
i Fjelleradhallen

Borgerforeningen for Vaarst og Omegn afholder 

LOPPEMARKED
i Fjelleradhallen

Søndag den 22. november 2015
kl. 10.00-15.00

Borde og stole er på standen - der kan opstilles fra kl. 8.00.
Der er mulighed for køb af mad og drikke i cafeteriet.
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Århundredets fest
Torsdag d. 27. august bød børnehaven børn, 
forældre og bedsteforældre til stor fest i børne-
haven til 100-årsfejring af de skønne bygninger, 
som i 29 år har huset børnehaven. Der var invit-
eret til kaffe og kagemand, underholdning samt 
helstegt pattegris i gymnastiksalen, som børn-
ene havde pyntet op til det helt store gilde.
Solen stod på en næsten skyfri himmel og der 
var livlig aktivitet i gården og på legepladsen, 
hvor børnene stolte viste børnehavens faci-
liteter frem til nysgerrige bedsteforældre. 

Ingen fødselsdag uden fødselsdagsgave - børne-
haven ønsker sig en ny sofa og modtog gavmilde 
bidrag hertil af forældre og bedsteforældre.

Mens grisen ristede færdig over bålet, optrådte 
børnene med 2 sange for stolte forældre og 
bedste forældre. En regnbyge skød over him-
len netop som svinet skulle skæres ud, men 
ikke desto mindre var stemningen i top og 
maden kom hurtigt i tørvejr.
Forældre og bedste forældre nød maden og 

selskabet, mens børnene løb rundt i gymnas-
tiksalen for opslugte af leg til at sidde stille og 
spise. Ingen børn led dog nogen nød - for da 
de voksne begyndte på oprydning, trak bør-
nene ud til grillmesteren, hvor de fik tiltusket 
sig ben og flæskesvær, som de lystigt gik og 
gnavede.
Både forældre og bedsteforældre hjalp til med 
oprydningen i den sande landsbyånd, og trætte 
børn gik hjem efter en rigtig dejlig dag, som de 
havde glædet sig til hele ugen. 

Alt i alt en festlig og skøn dag for både børn 
og voksne.

Forældrebestyrelsen takker for den store op-
bakning til festen, for hjælp til de forberedelser og 
oprydning samt for gavebidrag til børnehaven.

På vegne af forældrebestyrelsen
Katrine Guldager Larsen

Host Tema
Vaarst bornehave havde i uge 36 kort et tema omkring host. Der var 3 forskellige temaer bornene 
skulle i gennem.
Gruppe 1: Horte om arbejdet pa marken igennem hele aret. De sluttede med at lave kollager af 
de forskellige landbrugsmaskiner som bliver brugt i marken.
Gruppe 2: Lavede halmkranse og fik indsigt i, hvad man brugte halmen til i gamle dage og i 
nutiden.
Gruppe 3: Lavede hjemmelavet marmelade, saft, brod af mel som bornene selv havde malet, 
rodbeder og ikke mindst smor.
Torsdag var der kartoffel/porre suppe lavet af grontsager, som bornene havde haft med hjemme- 
fra deres kokkenhaver.
Torsdag eftermiddag da foraeldrene hentede deres born, var der tag-selv bord med alt det vi 
havde lavet, foraeldrene var meget optaget af alt det bornene havde lavet i lobet af ugen.
Fredag sluttede alle temaet af med en tur pa aebleplantagen i Stor Brondum.
I ugerne efter har vi lavet aeblegrod med flodeskum af nogen af de aebler vi fik med hjem fra 
plantagen.
Det har vaeret en dejlig laererig uge for born og voksne.
Tusind tak til alle de foraeldre og borgere i Vaarst som har bidraget med bl.a. gronsager, melkvaern, 
korn og halmballer.

BORNEHAEVEN

Mandag d. 10. august var den 

1. skoledag 
for alle nye 0. klasser i Danmark.

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil skrive 
lidt om hvordan skolestarten er for-
løbet for vores datter Anna, som 
er en af de 22 børn, der er startet i 
Vaarst-Fjellerad skoles 0. kl. i år.

Det kan egenligt siges meget kort for 
skolestarten har været en rigtig tryg og 
god oplevelse for både datter og foræl-
dre. For Anna har nemlig set frem til og 
glædet sig meget til skolestarten. Og 
hun har været godt forberedt - både 
fagligt og socialt.
Der har i Vaarst børnehave været 
arbejdet med en relationsgruppe for 
førskolebørnene inden skolestart - så 
børnene skulle lære nogle af de so-
ciale spilleregler, som gælder når man 
så stor at man skal i skole.

Relationsgruppen har for blot at 
nævne nogle af de forskellige aktivi-
teter, der er blevet lavet - både været i 
skøjtehal, haft bagedag, været på ture 
i grusgraven og på bytur i Aalborg og 
i zoo samt overnattet i børnehaven 
sammen me deres fast tilknyttede 
pædagog eller “min lærer” som Anna 
døbte “Store Lotte”.
Der har desuden været faste “skole-
dage” på skemaet i børnehaven. Det 
har i praksis betydet at børnene har 
haft undervisning - selvfølgelig tilpas-
set deres niveau. Ift. skolestarten har 
det haft en rigtig god effekt med disse 
skoledage i BH. Anna har fået kend-
skab til alfabetet og også er blevet tryg 
ved en del tal, det har gjort at hun også 
selv føler sig dygtig og har mod på og 
lyst til at lære mere.
Samarbejdet mellem børnehave og 
skole har fungeret upåklageligt, set fra 
et forældre perspektiv. Der har været 
lagt faste besøgsdage ind i de sidte 
måneder inden sommerferien. Før-
skolebørnene fra Vaarst og Fjellerad 
børnehaver har haft flere faste dage, 
som de har tilbragt sammen med 
hinanden. Det har gjort at de ved skole-
start allerede kendte hinanden og følte 
sig som en del af samme gruppe.

Det har for os betydet at overgangen 
fra børnehave til skole faktisk har 
været meget ukompliceret og tryg. Ef-
ter skolestart har store Lotte planlagt at 
kigge ind forbi skolen for at se til sine 
børn - det synes de r hyggeligt, lige-
som de også indimellem savner  deres 
gamle børnehave. I det hele taget har 
Annas skolestart været præget af en 
god følelse af sammenhæng både for 
Anna og for hendes forældre.

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

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

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

Vi laver alt i blomster !

NØVLINGEVEJ RO
DEN

RODEN
Roden 4, 9260 Gistrup 
Tlf. +45 53762014  

Find os her eller følg os på facebook

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

Der var mange fremmødte, - tak for det, - men 
det til trods gjorde, at der ikke kunne findes et 
nyt medlem til bestyrelsen. For ikke at skulle 
ud i at afholde endnu en generalforsamling, 
gav de tilstedeværende bestyrelsen bemyndi-
gelse til at finde et nyt medlem, som så vil blive 
godkendt på generalforsamlingen i 2016. 

Så skulle der, blandt læserne af Vaarst 
Rundt,  findes en person, der kunne have 
lyst til at være en del af bestyrelsen, skal 
han/hun være særdeles velkommen.

Bestyrelsen består indtil nu af: 
Britta, Frede, Nicolaj, Itte. Lene fortsætter som 
suppleant, Tom fortsætter som passivt medlem. 
Revisorerne Hans Jørgen Adamsen og Søren 
Brink modtog genvalg.

Foreningens regnskab blev godkendt uden be-
mærkninger.

Tak til Klub 87, som har skænket 422 kr. 
til foreningen.

Efter generalforsamlingen havde vi fornøjelsen 
af at høre Louise Kristensen fortælle om sit for-
fatterskab.
Louise er opvokset i Vaarst, nu bosiddende i 
København, men dejligt at høre, at hun absolut 

ikke har glemt sine tid i Vaarst.
Louise er en kreativ pige, der har afprøvet flere 
kunstneriske grene, inden hun fandt sit ståsted 
som forfatter. 
Hun læste sin novelle om drengen Sanders 
oplevelser og tanker i forbindelse med ulyk-
ken ved Tjernobyl i 1986. Tror at historien, for 
alle tilhørerne, medførte en rutsjetur tilbage til 
de dage, hvor vi alle havde mange tanker og 
forestillinger om, hvad den frygtelige situation 
kunne medføre.

Hendes bøger findes naturligvis i bogbussen, 
så lån hendes bøger, og vær dermed med til at 
støtte en ung lovende forfatter økonomisk.
Prøv også at google hende, og herigennem 
læse meget mere om og af hende.

Louises besøg var et dejligt friskt pust i en for-
ening, hvor vi jo især snakker om “gamle dage”.

Nyt fra Vaarstsamlingen
Den 22.9. afholdt Vaarstsamlingen den 
årlige generalforsamling i ro og mag.
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Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...

Mou Hotel – Lille Vildmose Produktionsskole 

- en dynamisk kombination af hotel, kulturhus 

samt et moderne lærested for unge. 

www.kongprod.dk

Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...

Er du mellem 16 og 25 år

� nd os på

Kok, Tjener, Oldfrue, Pedel eller noget helt andet 

                 - så er muligheden her...Vil du være

MENU DECEMBER:

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

Den 4. december: Ribbensteg med hvide kartofler og rødkål

Den 9. december: Juleplatte med hjemmebagt brød

Den  11. december: Kylling navarine printanier med små kartofler

Den 16. december: Æbleflæsk med hjemmebagt rugbrød

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

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

Dagens ret serveret af hotellets tjener elever, tirsdag og torsdag 

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

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

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

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

Se mere på www.kongprod.dk

uafklaret og uden uddannelse, med interesse inden for:

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

LILLE V LDMOSE
PRODUKTIONSSKOLE
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Dagens ret 
serveres hver tirsdag og torsdag i hotellets restaurant mellem 

kl. 12.00 - 13.30.

Bordbestilling på tlf. 98 31 17 99.

Fredagsbuffet

1. fredag i måneden kl. 18.00 - 21.00. Stort ta’ selv bord.
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V I B R A T I O N   N O R D
KVALITET MED OMHU

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

www.vibrationnord.dk

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering

Kuglepolering
Glasblæsning

Overfladebehandling

KD
www.dantekbilpleje.dk

Tlf. 96 77 50 50

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk
v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

S e r v i c e  o g 
r e pa r at i o n e r
af alle 
mærker
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at
Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup

Mobil 20 91 48 88

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

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

Vil du støtte 
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/

borger@vaarst.dk

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00
PIZZA   -   KEBAB   -   PASTARETTER   -   SALATER   -   GRILLRETTER

Stærhø j  5  .  9260  Gis t rup

T l f .  20  77  76  69
myfo togra f i . i n fo@gmai l . com

Nyfød t  -  Grav id  -  Bry l lup  -  Konf i rmand  -  Fes t
Fo togra fe r ing

Vi udfører 

alle former for 
portræt-

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

kæmpelse
Algebe-
kæmpelse

Tlf.: 
20 43 44 82

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

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

Forhandler af:

Cheries
Bygningsmaler
Møbelmaler
Salg af maling

Se aktuelle nyheder 
og tilbud på 

www.cheries.info

Louisendalvej 23 . Gudum . 9280 Storvorde

Ring eller mail

61 33 72 22

cherie@cheries.dk
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Udlejning 
af borde og stole
Friskolens venner har gennem adskillige ar haft en indtaegt ved at udleje borde og stole til festlige lejligheder.
Nu er skolen som bekendt lukket, og som folge deraf har friskolens venner indstillet aktiviteterne.
For at bevare denne service i byen, har foreningen Vaarsturet faet overdraget borde og stole, og vil frem-
over sta for udlejningen af disse, og indtaegten vil ga til arrangementer i Vaarsturet, primaert for byens 
born og unge.
Der er elleve store og fem sma borde til udlejning, samt tilhorende (have) stole.  
Der er ogsa mulighed for at leje service til ca. 50 personer.

Prisen er som hidtil 30 kr. for de store borde, 20 kr. for de sma, og 5 kroner pr. stol. Som noget nyt kan 
der nu tilbydes levering og afhentning i Vaarst by for samlet 200 kr.
Der vil pa et tidspunkt komme billeder og prisliste pa Vaarst.dk

Kontaktperson er fremover Flemming Kristensen.
Telefon:   20 64 05 15
E-mail :  flemming9260@gmail.com
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V
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g i V

aarst U
ret 

 Italien
ske vine til ju
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en

u
en

. 

Lørdag d. 14. n
ovem

ber 2015 kl. 15.00-17.00 i 
Å
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u

s 
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on
te i 
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@
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.  H
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 kvitterin
gsm
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 billet, og 
oplysn
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g vedr. betalin

g. 

S
e m

ere på w
w

w
.piccolaenotecaitalian

a.dk 
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Nu er der opstillet 10 LED-lamper fra bom-
men og op til Årstidernes Hus. 

Du vælger selv om du vil aktivere lamperne når 
du går tur efter mørkets frembrud. 
Hvis du ønsker lys, skal du gå efter den røde le-
delampe, som er monteret på den første lampe 
i begge retninger. Ved siden af ledelampen kan 
du trykke på en knap, som aktiverer lyset i 10 
minutter. Når du kommer op til Årstidernes Hus 
tændes lyset ved huset automatisk via sensor.

Rigtig god tur

 

Bord-bænkesæt til de mindste

Børnehaven i Vaarst har efterspurgt et mindre bord-bænkesæt op ved 
Årstidernes Hus, så de 3 årige ikke behøver sidde på jorden/gulvet, 
når de går derop for at spise madpakker. 
Bordene på terrassen er simpelthen for store for de små  poder på 3 år. 

Så har du et aflagt bord bænkesæt til børn, som du vil donere eller 
sælge billigt til foreningen Vaarst Uret - så vil vi blive så glade.

Skammel pa toilettet

Flere bornehaver benytter arstidernes Hus og det 
tilknyttede toilet. De har efterspurgt en lille skammel, 
sa de sma selv kan na op til vasken for at vaske haender. 

Den har vi nu indkobt. 



 

 

Halloween i Vaarst Uret 
lørdag, den 31/10 kl. 18-20 

 

Igen i år til halloween bliver Vaarst Uret omdannet til den 
uhyggeligste plads i Vaarst. Det bliver ikke for sarte sjæle 

uuuuuhaaaa. 

 

Arrangementet er for alle, der er ingen aldersgrænse, men du 
skal være forberedt på mareridt. Lommelygter må IKKE 

medbringes i år. Hvis dine forældre ikke er modige nok til at 
lade dig gå alene, må de selvfølgelig gerne komme med. Alle 

deltager på eget ansvar. 

 

Vi starter kl. 18 ved bommen til Vaars Uret, og når mørket har 
sænket sig, og alle de lyssky væsner er kommet op til 

overfladen starter turen ad dødsruten uuuuuhhhh. Derefter vil 
der være forskellige uhyggelige aktiviteter i uret. Du må meget 

gerne være udklædt. 

 

Der er ingen pris på entré, men der kan købes varmt blod, giftig 
tjære og måske ulækker kage, hvis der er nogle, der vil donere 
en kage til arrangementet. Den skal bare medbringes på dagen. 

Pris 5 kr. pr. del. Det hele slutter kl. 20. 

 

Buh Bestyrelsen Vaarst Uret 
 

(Send gerne en sms til 28733299, hvis du vil donere en kage, eller tilbyde din hjælp 
med aktiviteterne) 
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Det forgår i Fjellerad Hallen, i weekenden 4.-6. 
december.
Vi starter, vanen tro, med de store årgange fre-
dag eftermiddag og aften, og fortsætter så både 
lørdag og søndag med de mindre årgange.

Vi har besøg af ca. 100 hold denne weekend, 
og det kræver adskillige hjælpere, for at få det 
hele til at fungere.

Skulle man have lyst til at give en hjælpende 
hånd, hvad enten det er en dommertjans, 
cafeteriavagt, eller at bage en lækker kage 
til salg i hallen, så modtager vi hjælpen med 
kyshånd:-)

Kontakt Jannie Nymann på tlf. 41 56 83 19 
eller jannie.nymann@gmail.com og lad os 
snakke om hvad netop DU kan bidrage med 
af hjælp:-)

Vi tager gerne 
imod  en 

hjælpende 
hånd!
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Nu 3 år senere, er samarbejdet stadig in-
takt, og yderst positivt. Drengene er nu så 
godt sammenspillet, at det har givet en tur 
op ad stigen og op i en bedre række:-)

Lørdag d. 3. oktober, spillede de hjemmekamp 
på Vaarst Stadion, faktisk den sidste kamp i 
sæsonen, og dermed oprykningskampen.
Kampen havde dog ingen betydning, sådan 
rent pointmæssigt, da drengene i den fore-
gående kamp havde sikret sig oprykning. 
Alligevel blev det til en pæn 5-1 sejr over Holtet 
IF, og derefter kunne champagnepropperne 
sprænge.

Nu må drengene i skarp træning, så de kan 
være forberedte på lidt mere modstand, i den 
række der hedder U16 drenge mester, når 
forårssæsonen starter.

U16 drenge mester
For 3 år siden, lavede VFB og LKB et samarbejde om et 11 mands hold i U13 drenge. 
Ingen af klubberne kunne dengang stille et fuldt 11 mandshold i den årgang.
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Kokoskaffe
 10 cl. kaffe
 5 cl. mælk
 5 cl. kokosmælk
 2 cl. rom (alternativt romessens)

Hæld 2 cl. rom i et glas. 
Bland mælk og kokosmælk 
til det skummer. 
Hæld 10 cl. kaffe i glasset 
og tilsæt derefter mælken.

Jordbærkoldskål med ristede havregryn
250 g. friske eller optøede jordbær
100 g. sukker (ca. 11/4 dl.)
3/4 liter kærnemælk
1/2 liter A38/ymer

Smørristede havregryn
25 g. smør
175 g. grovvalsede havregryn (ca. 4 dl.)
2 spsk. sukker

Kom jordbær, sukker og ca. 1 dl. af kærnemælken i et 
blenderglas. Blend ved hurtigste hastighed i ca. 30 sek. 
Vend de blendede jordbær, ymer og resten af kærne-
mælken sammen i en skål. 
Stil jordbærkoldskålen tildækket i køleskabet i mindst 
1/2 time. Smag til.

Smørristede havregryn
Lad smørret smelte i en gryde ved kraftig varme, men 
uden at det bruner. Tilsæt havregryn og sukker. Rist 
blandingen ved kraftig varme og under omrøring i ca. 
2 min. Skru ned til jævn varme og rist, stadig under 
omrøring i ca. 5 min. eller til havregrynene er let gylden-
brune og sprøde. 
Læg et stykke bagepapir på en bagerist. Fordel de 
ristede havregryn på bagepapiret og lad dem køle af. 
Skil havregrynene fra hinanden ved at nulre dem i 
bagepapiret.

Server de smørristede havregryn til den iskolde 
jordbærkoldskål.

i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30 

Vi spiller om penge:

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

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

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

Arrangeret af
Vaarst Vennerne

Banko

Lejlighedsvis

også om kød

sidste gang inden sommer er d. 29. juni
første gang efter sommer er d. 3. august


