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Børnehaven
fylder
100 år

Rig mulighed
for skont udeliv
i de dejlige
omgivelser
VFB byder
ny storsponsor
velkommen

Fa en gratis ol eller sodavand
til byfesten
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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
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

Næste nummer forventes at udkomme sidst i september 2015.

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. 28. august 2015.

Hesteklubben for Vaarst og Omegn:
Rikke Carlé tlf. 29 44 51 58 eller rikke@ladegaard.as og
www.hesteklubben.nordjyskeklubber.dk

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

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

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

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

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

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

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

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

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: 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

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

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

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

1000 tak

til alle vores sponsorer;
uden dem kan dette blad
ikke udgives.

Anna Karina: Arrangementer, annakarina@gmail.com
Jimmy:
Suppleant, jimmyravnel@gmail.com
Samråd for Vaarst og Omegn:


Så kom sommeren endelig
til Vaarst og omegn!

Og det betyder rig mulighed for

skønt udeliv i de dejlige omgivelser,
vi bor i

Borgerforeningen for Vaarst og Omegn er traditionen tro vært ved forskellige arrangementer hen over sommeren, såsom Sankt Hans og den årlige
byfest i august på boldbanerne.
Især sidstnævnte kræver meget planlægning, og der er også brug for ekstra hænder for at få enderne til at nå sammen.
Eftersom det er en fest for byen, er alle velkomne til at deltage - og vi tager gerne mod hjælp til diverse opgaver.
I år vil vi starte byfesten med en parade - et optog for alle, store som små, som har lyst til at lave sjov, klæde sig ud, gøgle, gå på stylter,
pynte cyklerne, danse eller lave andre sjove ting, som kan imponere og fremkalde smil. Så frem med de kreative ideer og hiv naboen med!
Og kom ud og kig på ved vejen, hvis du ikke deltager i optoget!
Lad os lave et optog, der kan huskes! Hold øje med opslag herom.
Sankt Hans vil fremover blive afholdt oppe i Vaarst Uret - det er en perfekt ramme for at skabe en tradition, hvor der både er noget for børn og
voksne. Vel mødt til hygge og fællesskab!
I forhold til Projekt Klare linier, som omhandler området ved Vaarst Banevej, forventes det at gå ind i anden fase i nær fremtid. Vores håb er at den
smukke togvogn vil bruges til udflugter, og på den anden side af cykelstien bliver der lavet et dejligt rekreativt område, som kan bruges af alle.
Vaarst har efterhånden mange skønne områder til samvær og nydelse - og de skal bare bruges.
Samrådet for Vaarst og Omegn afholdt årsmøde i april, og næsten alle foreninger i området var repræsenterede.
Det gav blandt andet gode snakke om, hvordan vi kan samarbejde på tværs i forhold til arrangementer.
Derudover informerede formand for samrådet, Tom Greiffenberg, om årets gang - og konklusionen må være,
at vi her i området faktisk er rigtig gode til at sætte ting igang!
Og det må siges at være et skulder klap værdigt til vores lille samfund.
Rigtig god sommer til jer alle.
På borgerforeningens vegne
de bedste hilsner
Anita Petersen, formand.

Borgerforeningen fra venstre:
Casper, Jimmy, Michael, Anita, Bruno, Rikke, Tom, Anna Karina


Lysere tider for
Vaarst og Fjellerad
Der var rigtig gode nyheder at læse i marts nyhedsbrevet fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarme-værk.
Vaarst-Fjellerad har nu, via et Christiansborg
lovforslag, fået muligheden for at fyre med flis.
Den nye mulighed betyder, at varmepriserne
kan sænkes som følge af, at flis ikke er afgiftsbelagt, som naturgassen er det. Bestyrelsen
i vores kraftvarmeværk har handlet hurtigt,
igangsat undersøgelser og indsendt de nødvendige ansøgninger til Aalborg Kommune
med henblik på, at kunne igangsætte opsætningen af en fliskedel så hurtigt, som muligt.
Opsætningen af en fliskedel vil være en meget
fordelagtig investering, både hvis vi vælger en
sammenlægning med Aalborg Varmeforsyning,
og også hvis vi vælger at forblive et selvstændigt kraftvarmeværk.

Under alle omstændigheder er det dejligt,
at vores bestyrelse i kraftvarmeværket har
sat ”damp under kedlerne” og handler på
fuld tryk til gavn for os alle.
En af årsagerne til, at der bliver handlet meget
hurtigt, er, at vores gasleverandør forventer at
ophøre med at levere biogas til VFKV her til sommer og efterfølgende kun vil levere naturgas.
For forbrugerne i Vaarst - Fjellerad vil det
som udgangspunkt betyde, at vi kan forvente
højere varmepriser frem til fliskedlen er opsat
og producerer varme til os. Fyringssæsonen
2015/16 kunne blive en rigtig gyser, hvis ikke
bestyrelsen arbejdede på opsætning af et
midlertidigt pillefyr for at afbøde store varmeprisstigninger.


På den lidt længere bane vil bestyrelsens
tiltag betyde, at vi kan se frem til væsentligt
lavere varmepriser. Vi kan så alle håbe på, at
nedadgående varmepriser vil medvirke til, at
det bliver mere attraktivt at bosætte sig i vores
gode bysamfund.
Hvis du vil vide mere om det, der sker på
vores varmeværk, så følg med på
www.vfkv.dk, hvor der på en rigtig god
måde er redegjort for de udfordringer, vi
står overfor lige nu, men også for de muligheder, der åbner sig for os. På hjemmesiden vil du også løbende kunne holde dig
orienteret om nye tiltag mv.

FÅ EN

GRATIS
SODAVAND
ELLER ØL

TILLYKKE
Vinderne af gaveæsker
for indbetaling
medlemskontingent til
borgerforeningen inden
d. 17. april blev:
Grethe Fallesen &
Henrik Halkier
Vaarstvej 239B
Palle & Susanne Kvist
Vaarst Smedevej 3
Claus Kvist
Vaarstvej 196
Stort tillykke til Jer!
Hvis æskerne endnu ikke er
afhentet, kan det gøres hos
Købmanden i Fjellerad.
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Husk du kan
følge med i
hvad der sker
i Vaarst på

Medlemskontingent 2015
Hermed info ang. indbetaling af medlemskontingent kr. 100,for Vaarst og omegns borgerforening 2015.
Medlemskontingenterne sikrer, at vi har mulighed for at investere i diverse fornyelser i byen, byfesten (heriblandt gratis hoppeborg) Skt. Hans m.v.
Senest er der f.eks. investeret i en ny hjemmeside til byen.

Vi opfordrer til, at man benytter sig af bankoverførsel til
borgerforeningens konto i Nørresundby Bank:
Reg.nr.: 7459 Kontonr.: 1007039.
Det er også muligt at bruge følgende girokort oplysninger:
+73< +83209526<
Har du spørgsmål så kontakt kasserer Casper på kasserer.vaarst@gmail.com
eller ring på tlf. 53 83 50 00.


SanKT HanS
i Vaarst Uret
Tirsdag d. 23. juni i Vaarst
19:00 Bålet tændes og vi synger
sommerviser
20:00 Årets Vaarster
20:00 Kaffe og kage
21:00 Gløderne slukkes
Husk, at tage tæppe eller havestol med.
Grusgraven er jo en kæmpe legeplads for
børnene. Der er ingen hoppeborg, men masser
af muligheder for udfoldelse.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en
hyggelig aften.
Vi modtager gerne kvas til bålet.
Kontakt venligst Jimmy Ravn ang. aflæsning

Der vil væ
salg af g re
pølser ogrillede
fra kl. 18 brød
.00

på tlf.: 40 32 17 57/jimmyravnel@gmail.com.

Med venlig hilsen
Borger Foreningen, Vaarst



Til sommerferien siger vi farvel til 4 børn, som skal starte i skole.
Det bliver fejret med fest i børnehaven d. 3. juni for alle børn - børnene selv har
valgt menuen. Vi starter med velkomstdrinks, derefter bliver børnene fulgt til bords,
hvor en torettersmenu bliver serveret.
Det er altid svært at skulle sige farvel, så her i huset bliver det på gensyn.
D. 11. juni skal førskolebørnene overnatte sammen med Lotte (pædagog).
Morgenen efter er der morgenmad til alle børnene.
Vi vil rigtig gerne have mere fokus på vores dejlige børnehave, og derfor har vi sammen med
forældrebestyrelsen valgt at holde åbent hus en gang om året, hvor nye og kommende børn
sammen med deres forældre kan se, hvad vi kan tilbyde.

Skolen/børnehaven fylder 100 år i 2015.
Det fejrer vi med helstegt pattegris samt dejligt tilbehør efterfulgt af en
gigantisk kagemand.
Vi glæder os til at fejre dagen sammen med børnehavebørnene,
søskende og forældre, og som noget nyt vil vi også gerne invitere
bedsteforældrene med.
Drengene, Mette (pædagog) og Charlotte (pædagog) skal besøge Falck i Aalborg d. 10. juni.
Alle vores drenge er for øjeblikket meget optaget af brandbiler og brandmænd, så det bliver en stor dag for dem. :)
Vi er så heldige, at vi har fået bevilliget nyt køkken, og dette projekt går i gang inden længe.
Tiltrængt er det, da vores køkken runder de 25 år.
1. juni sagde vi velkommen til to nye børn, Ida og Viktor. :) Vi er nu 24 børn, og normeringen er 20,
så det ser fornuftigt ud. :)
Mange hilsner
Joan

BØRNEHAVEN 100 ÅR


Spar penge på din
dyrlægeregning!

Vi laver alt i blomster !

Book en formiddagstid og spar penge.
Onsdag og torsdag giver vi 25 % rabat på
alle vaccinations- og konsultationshonorarer
mellem kl. 10 og 13.

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.
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Mandag-fredag 9.30-17.00
Lørdag 9.00-13.00
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Roden 4, 9260 Gistrup
Tlf. +45 53762014

Find os her eller følg os på facebook

Sagavej 10 · 9260 Gistrup · tlf. 9636 1200 · www.gistrup-dyrehospital.dk
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Er du mellem 16 og 25 år
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!

find os på

På Mou Hotel findes der følgende aktiviteter:
Reception - Kultur Hus, fester - Hotel og Restaurant
Kurser og Konference - Kunstudstillinger

LILLE V LDMOSE
PRODUKTIONSSKOLE

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
k

Se mere på www.kongprod.dk


prod.d
www.kong

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kom
i
bund
med
skidt
Kom i bund med skidt
og snavs
snavs og
og forlæng
og
forlængKuglepolering
Glasblæsning
nydelsen ved
ved
nydelsen
at
køre
bil...!
Overfladebehandling
at køre bil...!
Vi tilbyder profes- Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Vi
tilbyder professionel behandling
Tlf: 98 33 35 98
sionel behandling
af lak og interiør
af
lak
og
interiør
www.vibrationnord.dk
til personbiler og lastvogne.

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

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

til personbiler og lastvogne.

ª ved årlig behandling
5 års garanti
5 års garanti ved årlig behandling
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Effektiv
udvendig
lakforsegling

Mobil 20 91 48 88

KVALITET MED OMHU

1.250;
1.250;
1.990;
1.990;

Effektiv
udvendig
lakforsegling
samt effektiv
rengøring
af motorrum
samt
effektiv rengøring
af
motorrum
Samlet
pris
ud- og indvendig
Samlet
pris
excl. moms
ud- og indvendig
Vi tilbyder at hente og bringe eller
lånebil
excl.
moms
Vi tilbyder at hente og bringe eller lånebil

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

NYHED
NYHED

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

D
D

“Rundt om Vaarst”?
med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk

K
K

- af små buler uden lakering

BRIAN
BRIAN

Vil du støtte

VW . Audi . Skoda . Seat

Professionel
Professionel
opretning
- af små buler uden lakering
opretning

v/Brian Kristensen
Vårst Smedevej 6-8, 9260 Gistrup
v/Brian Kristensen
www.dantekbilpleje.dk
Vårst
Smedevej 6-8, 9260 Gistrup

Tlf. 96 77 50 50
www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

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
portrætto
fo grafering

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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HAR dU HUSKET!!

JUNI

- Byfest
Lørdag d. 22. august
Husk køb af madbilletter hos
Købmanden i Fjellerad fra
d. 1. juli - d. 12. august.

2015

23

27

26

25

24

Ma 1 Bankospil
Ti 2 Vaarstsamlingen
On 3 Petanque
To 4
Fr 5 Grundlovsdag
Lø 6
Sø 7
Ma 8 Bankospil
Ti 9
On 10 Petanque
To 11
Fr 12
Lø 13
Sø 14
Ma 15 Bankospil
Ti 16
On 17 Petanque
To 18
Fr 19
Lø 20 Landsby Cup
Sø 21 Landsby Cup
Ma 22 Bankospil
Ti 23
On 24 Petanque
To 25
Fr 26 Sidste skoledag
Lø 27
Sø 28
Ma 29 Bankospil
Ti 30 Skolernes sommerferie

JULI

31

30

29

28

Tilmelding til Vaarst Games på
borger@vaarst.dk senest
d. 12. august.

2015

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

35

34

33

32

AUGUST

- Bankospil
Sidste gang inden sommer
ferien er d. 29. juni.
Første gang efter sommer
ferien er d. 3. august.

2015

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

- Generalforsamling
i Vaarstsamlingen
tirsdag d. 22. september
kl. 19.30 i klubhuset i Vaarst

OKTOBER

44

43

42

41

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

2015 SEPTEMBER 2015

36

40

39

38

37

Ti 1 Vaarstsamlingen
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7 Bankospil
Ti 8
On 9 Petanque
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14 Bankospil
Ti 15
On 16 Petanque
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21 Bankospil
Ti 22 Generalf. i Vaarstsamlingen
On 23 Petanque
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28 Bankospil
Ti 29
On 30 Petanque
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2015 NOVEMBER

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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer i september, send det venligst til borger@vaarst.dk senest fredag den 28. august.

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

ANLÆG OG HAVEDESIGN
ANLÆGSGARTNER

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
ries.d
e
h
c
@
e
i
r
e
h
c
Louisendalvej 23 . Gudum . 9280 Storvorde

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

VI GØR DIN BIL FERIEKLAR
Kom ind til Teknicar og få tjekket om din bil er klar til ferien.
Vi tjekker:
- bremser
- aircondition
- dæk
- olie

Kom forbi S. H. AUTO og bliv klar til turen!

S. H. Auto
Hadsund landevej 520 - 9260 Gistrup
Tlf.: 2547 2753

www.teknicar.dk
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SKAL VI LAVE JERES NYE HJEMMESIDE?
Mål to gange men skær kun én gang - I skal ikke blot have en hjemmeside,
I skal have en hjemmeside der passer til netop jeres behov.
Derfor vil første møde med os starte med at I taler og vi lytter.

VI TROR PÅ

At en lynhurtige
hjemmesider sælger mere

At en hjemmeside skal være
responsiv, så den passer både til PC,
tablet og smartphone

Læs mere på vores hjemmeside:
www.resource-it.dk

At søgemaskine-optimering
skal indtænkes fra starten

Ring og hør mere om hvad vi kan tilbyde på:
+45 71 99 37 51
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Vaarstsamlingens
maj-arrangement
havde i år emnet: Torderup

Vi var så heldige, at Frederik Adamsen, som
har boet hele sit liv i Torderup, havde lyst til at
komme og fortælle noget om byen. Frederik er
fuld af fortællelyst og besidder en enormt stor
viden om byen.

Engdragene (overdrevet) blev indtil 1853 drevet i fælleskab, hvorefter jorden blev fordelt
mellem gårdene. Arealmæssigt lå gårdene på
65-85 tdl., så det var store gårde efter datidens
målestok.

Vi fik også historien om deres hest, Fritz, der
blev købt i København, og som faderen af kærlighed lod aflive under krigen, så tyskerne ikke
fik fingrene i den.

Udover gårdene fandtes 3 huse med hver 5 tdl.
Gårdene lå tæt, så hvis der udbrød ildebrand,
endte det ofte i store tragedier - som den i
1850, hvor konen på én gård og en datter på
en anden indebrændte.
Ved en anden ildebrand omkom to små børn,
mens forældrene var på besøg i byen.

Han startede med at fortælle om kirken, som lå
på den nuværende adresse Vaarstvej 116, hvor
man stadig i dag kan se resterne af kirkegårdsdiget. Ved indgangsdøren ligger 4 kvadersten,
og ved nogle af de andre gårde findes også
kvadersten, som er anvendt som trappe.
At der virkelig var en kirke, vidner de mange
fund om. Den sidste gudstjeneste fandt sted
ca. 1775.
Præstegården lå ved siden af kirken. (Vaarstvej 118).
I dag er der 9 gårde tilbage ud af de 10, som
fandtes omkring 1800. Den tiende gård var
placeret foran den nuværende Skalbakgård.

Frederik fortalte også flere personlige historier,
bl.a. hvordan det gik til, at han kom til at gå i
skole i Aalborg.
Hans skolegang startede ellers på Skovstrup
skole. Uheldigvis blev førstelæreren syg og
afløst af skiftende vikarer. Det var ikke særlig udviklende for skolekundskaberne, så da
Frederik efter 4 års skolegang endnu ikke
kunne læse, tog faderen affære og fik ham
meldt ind på Cand. Mag. Møllers Realskole i
Aalborg.
De første par år var hårde med lang transporttid til og fra skole - og nu var der tilmed skolegang hver dag. En stor omvæltning for en 12årig bondedreng, men alligevel er Frederik den
dag i dag glad for, at hans far tog det initiativ.
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Det var en rigtig god aften.
Frederik kunne helt sikkert fortælle meget,
meget mere.

Hele hans beretning er optaget, så den vil på
et tidspunkt være tilgængelig for interesserede
på vores arkiv.

VAARST
t
Byfes
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Som optakt til årets byfest afholdes de hæderkronede
“Vaarst Games” på VFB’s baner.
Der dystes i diciplinerne Crazy Ball, fodbold, Par på prøve og skumhockey
på græs.
Sammensæt et slagkraftigt 6 mandshold med familien, vennerne eller
de nye naboer og kæmp mod resten af byens atleter om den ultimative
vandrepokal, som sidste år blev vundet af holdet “Boomshakalaka”.
Hvert hold skal som minimum have 3 personer under 18 år.
Det er gratis at deltage.
VFB vil stå for salg af mad, øl og vand.
Tilmelding skal ske til borger@vaarst.dk senest fredag den 12. august.
Kæmpe sommerfest på VFB’s baner.
Kom og oplev markedet og de mange boder på VFB’s baner.
Dagen byder på sport og leg og meget mere.
Boderne åbner fra kl. 10.00 og lukker kl. 16.00.
Byens foreninger vil sælge kaffe, kage, slik, snacks, frugt, øl og vand og
der vil ca. kl. 19.00 blive serveret helstegt pattegris med kartoffelsalat og
grøn salat.
Spisebilletter kan købes hos “Købmanden i Fjellerad” fra
den 1. juli - 12. august.
Pris: Voksne kr. 150,- incl. 1 x fadøl
Pris: Børn (4-12 år, 0-3 år gratis) kr. 75,- incl. 1 x sodavand
Ølteltet holder åbent til kl. ca. 24.00.

Program:
09.30 Parade/optog starter forskellige steder i Vaarst.
med ankomst kl. 10.00 på VFB’s baner.
10.00 Vaarst Games - VFB

Spisebilletter
købes hos
“Købmanden i
Fjellerad” fra
d. 1. juli - d. 12. aug.
2015

.
ØVE FODB

14.00 Finale Vaarst Games - VFB
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16.00 Hul i Hatten spiller
19.00 Der serveres helstegt pattegris
20.00 Festligt indslag

O

Tilmelding
skal ske til
borger@vaarst.dk
senest
den 12. aug. 2015
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(de lukker kl. 16.00)
Alle må stille en bod op - dog må der ikke sælges mad og drikkevarer.
Ved evt. spørgsmål kontakt Anna Karina tlf. 41 60 23 72 eller
på annakarinanielsen@gmail.com
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21.00 Musik i teltet
Vi har brug for hjælp til telt og
oprydning om søndagen.
Kontakt gerne Michael Broust på 20 43 44 82
eller på unikvinduer@gmail.com
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GRATIS hoppeborg hele dagen

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Arrangeret af:
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Med stramme dragter og nyindkøbt telt
besatte prinsEsserne det forbløffede felt.
Solen stod højt og fuglene sang.
Da løbets troubadur skød løbet igang,
en teknisk rute med fælder og fare,
var ikke et match for den tapre skare.
Konkurrenterne måtte vige fra den
opmærkede sti,
da triumfernes tog kom buldrede forbi.
Skønt drama på “knolden” og mangel på
strøm,
forfulgte vores helte ufortrødent den
umulige drøm.
Og med ild i lårerne og en vilje af stål
Kom alle prinsEsserne sikkert i mål
Epilog:
Trods møre knogler og gode intentioner
Gik podiepladserne igen til dem med
ambitioner!

Sådan booker du
Årstidernes Hus

holdt hof i Rold

For at booke Årstidernes Hus skal du gå ind på byens
hjemmeside www.vaarst.dk under fanen “Kalender/
Booking”.
På siden finder du “Booking af Årstidernes Hus”.
Her fremkommer en kalender, hvor det fremgår, om Årstidernes Hus er ledigt.
Hvis du vil booke huset til et klassearrangement,
børnefødselsdag eller lignende, kan du sende en mail
til adressen aarstiderneshus@gmail.com - som fremgår
under bookingkalenderen.
Huset kan bookes til arrangementer året rundt - dog ikke
juli måned. Det koster 300 kr. at låne huset.

Der er kommet nye ryttere til, og vi skal
derfor i nær fremtid have bestilt flere
køredragter.
Klubben er som altid åben for nye
medlemmer.
Mød os til Vaarst byfest, hvor vi slår teltet
op, og gladeligt genfortæller en eller flere
100% sandfærdige anekdoter fra skovens
barske virkelighed.

r at
Prisen fo
Hus
tidernes
låne Års

300,16

Nu er der kommet nyt stort skilt, som viser, hvad området byder på, og to mindre skilte, der anviser vejen til Urstien på toppen af området. Det var tiltrængt - og det har pyntet.
Bestyrelsen har også netop bestilt et træskilt, der skal sidde på huset, så ingen er tvivl om, at de er kommet til ÅRSTIDERNES HUS.

Moon Cars i Vaarst Uret

Så er Moon Cars igen kommet op i Vaarst Uret, efter at de har været i vinterhi.
De er nu blevet efterset og klargjort til en ny sæson i det fri.
Af hensyn til børnenes sikkerhed er de låst med en hængelås og kan kun benyttes, når der er en ansvarlig voksen tilstede med en nøgle.
Det er samme nøgle, der benyttes til Årstidernes Hus og hængelåsen til Moon Cars.
Når Årstidernes Hus lånes af private eller institutioner, kan Moon Cars frit benyttes - men husk at samle alle 6 køretøjer sammen og låse
igen, inden området forlades.
Nøglen kan være lidt svær at dreje i hængelåsen, så hav lidt tålmodighed.
Vrik og vend hængelåsen samtidig med du drejer nøglen - så virker den.
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Moon Cars i Vaarst Uret

Vaarst Uret havde engang et fint træskilt, som blev lavet af Kenneth Øllegaard Olsen, men vejr og vind har desværre udvisket teksten.
SFOen på Friskolen lavede også for nogle år siden to træskilte, der viste vejen til Urstien - men de stod også til en udskiftning.

VFB byder ny storsponsor
velkommen
VFB kan nu præsentere en ny storsponsor!
Det drejer sig om rejseselskabet SUNCHARTER,
som holder til ved Aalborg Lufthavn.
SUNCHARTER har blandt andet valgt at være
ny hovedsponsor til klubbens årlige succes: Landsby Cuppen, som førhen havde Spar
Nord som sponsor.
SUNCHARTER har også, som en del af sponsoraftalen, lavet et ekstra og et specielt
sponsorat til klubben, som går ud på, at
man kan indtaste en klubkode, når man bestiller sin rejse hos dem.
Det betyder, at for hver rejse, der bliver
bestilt med klubkoden, giver SUNCHARTER
kr. 300,- til VFB.
Så brug koden: VAFB
VFB byder SUNCHARTER velkommen i klubben.
VFB´s NYE UDEBANETRØJE
Så er den her!
VFB’s nye, flotte away-trøje, som vil blive brugt, når klubben møder andre “røde hold” på udebane, er nu klar til
brug.
Trøjen kommer alle vores 4 senior hold tilgode: 1. og 2.
holdet, Old Girls og Super Grand Old Boys.
Trøjen blev indviet på den bedst tænkelige måde, da Old
Girls’ene slog de evige ærkerivaler fra LKB Gistrup med
4-0.
VFB takker sponsorerne til trøjerne:
Anlægsgartneren, Gistrup Pizza, Vibration Nord,
Nielsen & Brostrøm, Dantek, Byens Købmand og Dan
Skilte.
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Stor fremgang hos de yngste
Om onsdagen er der mellem 12 og 18 helt
unge spillere på mellem 5 og 7 år til træning.
Det er både piger og drenge, og til deres første
stævne valgte begge hold at vinde alle deres
kampe.
En dejlig dag med gode mål og flotte medaljer.
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Det er Vib-Nor

VFB er rigtig glade for alle vores nye spillere,
og der arbejdes nu også på at få stablet et pigehold på 8- og 9-årige piger på benene.
Hvis der skulle være en interesseret ung eller
voksen der, kunne tænke sig at snuse til trænergerningen er man meget velkommen til at
kigge forbi banerne her i Vaarst onsdage kl.
16.45.
Vi starter op igen efter sommerferien i samme
uge, som skolen starter.
En tur på AaB stadion med
billetter sponsoreret af AaB.
Der blev spist chips og slik.
Drukket sodavand. Råbt,
danset og heppet. Specielt
Nicolaj Thomsen fra Aabs
saksespark skabte jubel hos
drengene...
Og selvfølgelig også sejrsmålet
til AaB i sidste minut.

DEJLIG DAG I VFB
VFB’s seje U10 Drenge
Klubbens U10 Drenge brugte “Koryfæernes
Dag” på at sikre sig holdets 10. sejr ud af 10
mulige i dette forår.
Først blev Storvorde/Sejlflod B slået med 5-1,
og bagefter blev Gudumholm IF sendt hjem
med et 12-2 nederlag i bagagen.
At vinde 10 kampe i streg er i sig selv ene-stående,
men det specielle ved de her sejre er, at det
ikke bare er én spiller, der bare dribler rundt
og gør det hele. Sejrene er baseret på fremragende holdindsatser og god spilforståelse,
f.eks. blev 3 af målene i går lavet på indøvede
hjørnesparkskombinationer.

Solen kiggede frem til en vellykket Koryfæernes dag lørdag
d. 6. juni i VFB.
Nuværende VFBére, gamle FIFére og gamle VBére og andre med
lyst til fodbold var inviteret til hygge, dejlig mad, kolde
øl og lokal opgøret mellem VFB´s førstehold og LKB samt
top- opgøret mellem VFB´s andet hold og Dokkedal.
Koryfæer og andet godtfolk dukkede op og heppede på holdene, der returnerede opbakningen med to sejre.
Formand Søren Ejnar vurderer, at 150 mennesker deltog og
sikkert var det, at 103 personer valgte at spise med og lave
deres egen burger.
Tusind tak til vores fantastiske hjælpere, der brugte dagen
på at servicere alle fremmødte.
Engagement skaber et fantastisk liv i VFB, som medlemmerne
sætter pris på.
Succesen var så stor, at vi arbejder på noget lignende næste
år i juni.
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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 kærnemælken 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 gyldenbrune 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.

Banko
i Vaarst klubhus
hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30
Vi spiller om penge:
4
4
2
15

ighedsvis
x kr. 150,- Lejl
så om kød
x kr. 100,- og
x kr. 200,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

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

