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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

Næste nummer forventes at udkomme sidst i december 2020.

Telt:
Jimmy Ravn
jimmyravnel@gmail.com. Pris 1000,- som skal forudbetales.

Har du materiale til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. november 2020.

Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk

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

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

Udgivet af Vaarst og Omegns borgerforening
Ansvarshavende: Rikke Christensen
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri
Distribution:
Vaarst, Gudum, Stærhøj og Torderup.

Cowdancers i Vaarst:
Heidi på tlf. 98 33 33 64 eller Vibeke på tlf. 21 62 27 09
Petanqueklubben: Formand, Søren Brink, tlf. 20 91 48 88,
formand@vaarst-petanqueklub.dk. Kasserer Britta Nielsen
tlf. 40 87 35 68, kasserer@vaarst-petanqueklub.dk

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

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

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”.

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

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.

Flaghejsning ved Friskole:
Kontaktperson Morten Thøgersen, tlf. 53 38 34 87.

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?

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
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Borgerforeningens bestyrelse:
Theo:
Formand, formand.vaarst@gmail.com
Bente
Koordinator, kalender.vaarst@gmail.com
Casper:
Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

Samråd for Vaarst og Omegn:

Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

Kanoer: Købmanden i Fjellerad

Tom Greiffenberg greif09@gmail.com

1000 tak

Vi har format til dine tryksager

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

Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum • Østergade 17b · 4171 Glumsø

www.vestergaards.com • Tlf. 9892 0500
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Borgerforeningen
har fået ny
bestyrelse
Efter at de foreslåede vedtægtsændringer blev
vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
d. 14. juli, kom også en ny bestyrelse på plads.
Se referat på:
https://vaarst.dk/nyheder/
Bestyrelsen består frem til marts 2021
af følgende personer:
Formand, Theo Racn Beltoft
formand.vaarst@gmail.com
Koordinator, Bente Østergaard,
kalender.vaarst@gmail.com
Kasserer, Casper Guldager Larsen,
kasserer.vaarst@gmail.com
Vi er allerede meget langt i forhold til at få besat
poster i forskellige udvalg og vil løbende informere
om dette.
Vi mangler fortsat nogle energiske personer,
som kunne tænke sig en afgrænset opgave på
få timer årligt indenfor følgende områder:
Den årlige affaldsindsamling
- planlægning og gennemførelse.
Vedligehold af togvogn og legetog
- planlægning og gennemførelse.
Ung i Vaarst
- repræsentanter fra byens ungdom som vil hjælpe
med at gøre Vaarst til en sjovere by at være ung i.

Koordinator
i Borgerforeningen
Jeg er ny i bestyrelsen og jeg skal løse en
ny opgave som koordinator. Jeg vil gerne
fortælle hvad formålet med en koordinator er og hvad opgaven går ud på og kort
fortælle lidt om hvem jeg er.
Formål:
• At sikre arrangører og borgere en oversigt
over planlagte aktiviteter i Vaarst by og
omegn.
• At så mange som mulig får kendskab til aktiviteterne og deltager i dem.
Som koordinatoren skal jeg have overblikket
over de arrangementer der afholdes i byen.
Jeg vil løbende opdatere byens kalender, så
du altid kan se hvad der sker hvornår.
Jeg er selvfølgelig afhængig af, at de forskellige udvalg, foreninger, klubber m.v. vil have
ulejlighed med at informere mig om hvilke aktiviteter der er planlagt.

I kan kontakte
mig på:
Mail:

kalender.vaarst@gmail.dk
eller på
Telefon: 41 32 77 58

Jeg vil gerne have følgende oplysninger om
arrangementet:
• Titel (f.eks. Fastelavnsfest)
• Dato og kl. fra – til
• Hvor afholdes arrangementet
• Evt. kort beskrivelse
Jeg vil så sørge for at ’Kalender for Vaarst’
bliver ajourført med de planlagte aktiviteter.
Kalenderen finder du på vaarst.dk
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Kalenderen i bladet ’Rundt om Vaarst’ viser de
næste 6 måneders aktiviteter. Det vil fortsætte,
men fremover skal I kun informere mig, så vil
jeg koordinere med redaktøren.
Hvem er Jeg?
Ja, jeg Bente Østergaard er ny i bestyrelsen,
men ellers er jeg gammel.
Gammel i relation til Vaarst, da jeg tidligere har
haft børn i Friskolen og i den forbindelse deltaget i bestyrelsesarbejdet. Så jer med voksne
børn kender mig sikkert.
Privat er jeg gået på pension efter 48 år i ITbranchen, så nu har jeg travlt som aldrig før,
med alt andet end IT.
Jeg bor ikke i selve Vaarst, så jeg må siges
at repræsentere Omegn i Vaarst og Omegns
Borgerforening. Jeg bor sammen med min
mand Arne i det sidste hus på Vaarst Engvej.
Her har vi skabt et åndehul for os selv og al
den biodiversitet vi kan få proppet ind.
Jeg har meldt mig som koordinator, fordi
jeg gerne vil gøre en lille indsats for lokalområdet og dermed også selv få opdateret
mit kendskab til byen og menneskene i den.

Clairvoyanten
er jo ”bare” mig
Dette foredrag er skabt til dig, som er nysgerrig på det spirituelle og
som vil høre en autentisk og ærlig beretning om, hvordan rejsen til
at stå stærkt i sig selv kan være.
Hvordan det er at finde hjem i sig selv og skabe sit liv ud fra det.
Denne eftermiddag får du også mulighed for at stille spørgsmål - både
til Kirsten men også gennem Kirsten og få svar direkte fra universet på
dine personlige spørgsmål.
En spændende og dyb eftermiddag, hvor du kan gå hjem med inspiration, svar, klarhed, nye perspektiver og muligheden for en ny tilgang til
livet, der giver ro, tillid og flow.
Kirsten Brink arbejder som spirituel mentor i sit firma Soul Business,
hvor hun støtter mange mennesker i deres udvikling gennem samtaler,
dans og spiritualitet. Hun er uddannet Mastercoach, clairvoyant og har
skrevet bogen “Vejen til selvkærlighed”.

Foredraget foregår torsdag den 1. oktober
kl. 16.30-19.00 i VFBs klubhus på Vaarstvej 173.
Prisen er 250 kr. og kan overføres på mobilepay til
tlf.nr. 22 85 71 02.
Når du har betalt er du tilmeldt direkte hos Kirsten
Se mere om Kirsten Brink her: www.soulbusiness.dk

Der vil blive se
rveret
the, kaffe og sn
acks
i pausen
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Stor tak

for mange besøg, opbakning, ros og positiv omtale i forbindelse
med min korte tid i cafeen i Egense.
Bisi

Årets Vaarster 2020
Gennem årene har Borgerforeningen
hvert år til Sct. Hans nomineret og uddelt
prisen “Årets Vaarster”.
En pris, som gives til personer, grupper eller
foreninger el. lign. som på den ene eller anden facon har bidraget væsentligt til Vaarst.
Og det kan være en indsats, som har påkaldt
sig særlig opmærksomhed i året, der er gået,
eller det kan være et arbejde, som gennem
længere tid har haft betydning for byen.
Og når man ruller ned over navnene, som i
årenes løb har modtaget prisen, er det samtidig et vidnesbyrd om, at netop i dét år var
vi særlig optaget af netop den eller de personer, som repræsenterede netop den eller
de begivenheder, som netop var særlige for
Vaarst i netop det år. Man får et lille indblik i
Vaarst historie.
Og at Vaarst har historie, fornemmer man
snart. Især som tilflytter i Vaarst. Som tilflytter flytter man sjældent ind i sit eget
hus. Man flytter ind i Smedens eller Allans
eller Gerdas hus.
Og det er sjældent disse mennesker, som
man købte huset af. Nej, husenes “ejere” er
gerne mennesker, som fraflyttede huset fra
mange år siden, og ingen af dem bidrager
fortsat til huslejen.

Alligevel er det af en eller anden grund stadig
deres hus….
Man begynder at fornemme, at der er en historie i byen, som holdes i live af folk i byen,
ja man begynder uden at vide hvorfor selv at
holde den historie i live. Man oplever tilmed
folk, som stædigt omtaler deres genboers
hus som Lille Lottes hus på trods af at Lille
Lotte flyttede for adskillige år siden.
Man begynder at ane, at Vaarst er meget
mere end det øjet lige ser.
Nogen taler om, at der engang var en
banegård i Vaarst. Med flere spor! Købmænd
og butikker. En skole. Et afholdshotel! Som
tilmed var rentabelt og havde succes. Der
var en bager og man kan stadig se kringlen
på væggen. En biograf og et savværk, hvor
folk kom kørende langvejs fra for at arbejde.
Vaarst var et indu-strielt vækstcenter uden
selv at vide det. Og der var Bygherren og
Ballade Morten.
Og der var en tid, hvor Vaarst Uret ikke eksisterede, hvor VFB spillede i striber og klubhuset bare var en drøm. Byparken var en uberørt græsmark med tidsler og brændenælder.
Og Stærhøj havde ingen hørt om.
Det går til ens store forbavselse op for een,
at der i byen bor mennesker, som har boet
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her altid. Som endda er i en familie, som har
boet i byen altid. Som kan fortælle historier
om Vaarst fra gamle dage og tænk hvis man
kunne samle alle de historier
Og det var netop, hvad årets prismodtagere
gjorde for knap 10 år siden.
Disse særlige mennesker greb sagen
an ved at gå helt konkret til værks og
indsamlede, udstillede, fortalte og ja, i
sidste ende arkiverede de Vaarst. Og de
gør det fortsat. Samler alverdens fotos og
fortællinger om Vaarst og den første tirsdag
i måneden inviterer de os alle sammen til
at kigge med på og blive klogere på vores
fælles historie om Vaarst.

Det er derfor med stor glæde
at Vaarst Borgerforening i år
kan give Årets Vaarster 2020 til

VAARST SAMLINGEN

Vaarstsamlingen
Skt. Hans aften 2020
På vegne af Vaarstsamlingen takker jeg
for den store ære, det er at blive udnævnt
som ”Årets Vaarster” i 2020.
Som forening er vores formål at indsamle,
registrere og bevare historisk materiale
med tilknytning til Vaarst og dens borgere,
foreninger, virksomheder og institutioner,
samt at gøre materialet tilgængeligt og formidle dette til beboerne, herunder børn og
unge.
Søren Kvist havde gennem et helt liv samlet ca. 2000 billeder.
Han havde selv talt med folk i byen, lånt billederne og selv betalt for kopier af dem.
Det var Sørens ønske at billederne skulle
blive i Vaarst.
Derfor startede vi Foreningen og kaldte den
”Vaarstsamlingen”.
I stedet for at fortsætte Sørens opsøgende
arbejde, valgte vi at få andre til at fortælle
historier om livet i Vaarst gennem tiderne.

Nicolaj scannede alle Sørens billeder og
satte dem på hjemmesiden Teknodyn.dk,
hvor alle kunne gå ind og se dem.
Men..
Nye tider nye muligheder.
Peter Guldbæk hentede billederne og
har sat en hel del på Facebook til stor
fornøjelse for ikke bare beboere i Vaarst,
men også for personer, der tidligere har
boet i Vaarst.
Dette forår havde vi i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Gunderup, aftalt en
kørselv tur til Lindholm Høje.
For at se ting, som er blevet gravet fri ved
gravpladsen, der er blevet fundet i Vaarst.
Men så kom der en Coronavirus i vejen...
Lindholm Høje oplyste at der ville komme en
endnu større udstilling til efteråret om fund

Som noget af det første havde vi Erland
og Niss til at fortælle om de muligheder
der var for at spille fodbold i Vaarst i gamle dage.
Senere havde vi besøg af 3 piger, der havde
gået i samme klasse.
Det var Sonja Guldbæk, Kirsten Gregersen
og Inge Kirketerp, der fortalte om deres barndom i Vaarst.
Tom og Nicolaj har fortalt om Vaarst Boldklub
herunder også om håndboldpigerne, der
havde et meget stærkt hold i nogle år…..
Mette Madsen og Tinna Kvist var blandt
dem.
Tove Kvist kunne samle ca. 30 gæster til
en fortælling om skoler i Vaarst.
Vi fik i 2017 mulighed for at se Lindenborg
Slot. Det var en stor oplevelse. Max. 40 pers
og jeg tror vi var 38.
Tidligere havde Tom og Nicolaj fortalt om at
bønderne i Vaarst var fæstebønder under
Lindenborg Gods indtil godt op i 1800 tallet.
Det var således Lindenborg Gods som ejede
jorden i Vaarst, som i stort omfang blev dyrket i fællesskab af bønderne.
Sidst i 1700 tallet blev det muligt at samle den
enkelte gårds jorder gennem udskiftningen.
Det medførte også at enkelte gårde flyttede
ud af byen, herimellem Brogaarden, hvor
Tom Greiffenberg bor nu.
Det var et lille udpluk af alle de historier, som
vi har fortalt ved vores arrangementer.
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fra gravpladsen, fordi de bliver ved med at
finde spændende ting.
Vi har i samarbejde med Lokalhistorisk
Forening i Gunderup planer om at arrangere en kørselv tur til Lindholm Høje
når udstillingen er klar.
Vi er stadig interesseret i at få nye medlemmer og billeder.
Vi er også meget meget interesseret i at høre
om personer, der kan fortælle nye historier
om Vaarst.
De behøver ikke at bo i Vaarst, men vi vil
gerne at der et link til byen.
Britta Nielsen

Arbejdsdag
Hyggelig arbejdsdag i Vaarst Uret.
Foreningen i Vaarst Uret havde inviteret til arbejdsdag i
Vaarst Uret søndag d. 13. september.
Selv om regnen forstyrrede malerne lidt, så nåede vi
alligevel en hel masse.
Legeredskaberne blev efterset og flere af dem malet.
Der blev luget i de fleste af plantearmene.
Der blev malet inde i Årstidernes Hus, risten i fliserne
blev renset og nogle af brædderne blev skiftet på et
bord-bænkesæt osv. osv.
Vi sluttede dagen af med lækker sandwich, hønsesalat
og tomatsuppe som Bisi kom med - og så lige en hjemmebagt pæretærte til kaffen.
Endnu engang tak til alle, der gav en hånd på dagen og tak til jer, som var forhindret på dagen, og derfor kom
forbi en anden dag for at give en hånd med at vedligeholde byens oase.
På vegne af bestyrelsen for foreningen Vaarst Uret.
Franciska Olesen
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Årets sidste grilaften i
Vaarst Uret
Vi ses til flere grillaftener i 2021.
Tak til Jørgen Madsen som havde
bagt pandekager til alle.
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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
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r y l l u!"!
p - Konfirmand - Fest
Tlf.
96
77
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VW . Audi . Skoda . Seat
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Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
estillei o n e r
r eHpausk rat bat
ing

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

julefotografer
af alle
mærkeri god tid

Fotografering
Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest

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

v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 fAalborg
7
. 2 0 7SV

Nøvlingvej 130B . 9260 Gistrup . Tl

Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest
7 6 6 9 . m y f o t o g r a f i . i n f oF@
o tgomgari al .fceormi n g
10

Fodbold

Petanque, Spejder

Fodbold
Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Fodbold

Hjælp til Bulgarien
Banko, Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder
Efterårsferie

Fodbold
Hjælp til Bulgarien
Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

44

43

42

41

Strik..., Clairvoyanten

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

Banko, Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder

48

47

46

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

45

2020 NOVEMBER
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28
Ti 29
On 30
To 31

46

Juleaften
Juledag
2. juledag

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder

50

49

48

47

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2020 DECEMBER

- Fodbold
Lørdag d. 17. oktober
se mere side 16

- Seniortræf
Tirsdag d. 13. oktober
se mere side 18

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

JANUAR

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Fodbold
Lørdag d. 31. oktober
se mere side 16

- Fodbold
Søndag d. 25. oktober
se mere side 16
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3

2

1

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
Banko, Linedance
Vinterferie
Petanque, Spejder

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

FEBRUAR

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Seniortræf
Tirsdag d. 10. november
se mere side 18
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7

6

5

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

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance
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13

12

11

10

MARTS

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Seniortræf
Tirsdag d. 8. december
se mere side 18

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i december så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. november

To 1
Fr 2
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OKTOBER

- Hjælp til Bulgarien
Søndag d. 11. oktober
se mere side 18

- Fodbold
Lørdag d. 3. oktober
se mere side 16

2020

- Hjælp til Bulgarien
Søndag d. 4. oktober
se mere side 18

- Clairvoyanten
Torsdag d. 1. oktober
se mere side 5

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



Kontingent

til borgerforeningen





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

Har du ikke fået betalt kontingent til
Vaarst og Omegns Borgerforening,
kan du stadig nå det på følgende muligheder:
Via bankoverførsel:
Reg.nr.: 7459 Konto: 1007039
MobilePay:
51096
Husk at angive adresse ved indbetaling.

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

Tilflytterne

Velkommen til Vaarst
Vi er et ægtepar, som består af Ann på 40 år
og Jimmy på 45 år. Vi bor i det grå bjælkehus på Skomagerbakken 11, som vi købte
og overtog d. 1. juli 2019.

Vi hedder Sigurd, Frida, Line og Lasse.

Jimmy arbejder i et firma i Støvring, hvor han
sælger reservedele til personbiler. Ann arbejder også i Støvring, ved en vognmand, der har
al kørsel for Shell til tankstationer og private
kunder.

Vi er tilflyttet fra Stevnstrup ved Randers, hvor
vi boede i et bofællesskab.

Fritiden elsker vi at bruge i/på vores hus. Siden
vi overtog huset, har vi bl.a. sat nyt køkken i,
samt fjernet den gamle terrasse på 20 kvm. og
lagt en ny terrasse på 80 kvm.
Vi kom fra et rækkehus i Aalborg, hvor vi boede
i 14 år, men ville gerne have vores eget, så
derfor valgte vi at flytte på landet, hvor pengene rækker længere, fordi vi også godt kan
lide at rejse til Tyrkiet et par gange om året.
Det har vi aldrig fortrudt.

I slutningen af juli 2020 flyttede vi ind på Vaarst
Kærvej 25.

Vi har valgt at flytte til Vaarst fordi muligheden
for at cykle på arbejde igen trak lidt for meget
i Lasse. Samtidig med at det var tæt på både
natur og de behov man har som børnefamilie.
Når i ser os i byen er Frida (knap 6) og Sigurd
(3) tit på vej i bogbusseneller på legepladsen
samtidig med at Line og Lasse går bagefter og
kigger på træer, buske og svampe.
Line passer Sigurd hjemme. Frida er startet i
0. klasse på Fjellerad skole og Lasse er lektor
ved produktionsuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.

I forvejen bor Anns fætter, kone og to børn i
byen, så vi kendte lidt til Vaarst, inden vi købte
huset.

Line og Lasse

Ann og Jimmy Fjellerad

Efter 51 ½ års deportation til Sjælland
vendte jeg medio januar 2019 permanent
tilbage til Nordjylland for at slå mig ned i
Vaarst sammen med min gamle labrador.
Et skifte som vi absolut ikke har fortrudt, for vi
er blevet utrolig godt modtaget i dette lille lokalsamfund og føler os særdeles godt tilfreds med
vores nye tilværelse.
Jeg er matematisk-biologisk student fra Aalborg Katedral i 1967 og måtte derfor rejse til
København for at læse til dyrlæge, men efter
45 år som smådyrspraktiserende dyrlæge var
tiden kommet til at gå på pension.
Hvad var så mere nærliggende end at vende tilbage til Nordjylland, når søn, svigerdatter og to
børnebørn bor i Nørresundby og jeg stadigvæk
er medejer af familiesommerhuset i Hou.
Egnen har jeg et indgående kendskab til fra
min tid som spejder, hvor det er blevet til
mange trave- og cykelture i området.
Den mest spektakulære tur var for 60 år siden
(1959) da Det danske Spejderkorps ønskede
at lykønske kong Frederik d. 9. med hans 60
års fødselsdag d. 11. marts ved at sende en
depeche fra Skagen ned gennem Jylland over
Fyn til Sjælland og København ind til Amalienborg. Vores patrulje skulle modtage morsesignalet (lys) i Tårnet i Lundby Kraft og sende
det videre sydpå, men på grund af kraftig tåge
kunne vi hverken modtage eller sende lykønskningen videre, så den skulle viderebringes
på cykel – vi skulle køre til Voldsted Plantage
og aflevere den der. Kl. ca 20 kørte vi igennem
Fjellerad og gjorde et kort ophold på bakken
syd for, hvor vi beundrede de oplyste vinduer
på Lindenborg Gods inden turen gik videre fra
Voldsted Plantage via Skørping og Rebild, før
vi fandt nattely i vores spejderhytte nord for
Rebild.
Jørgen Madsen
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Vaarst børnehave
Kære Alle i Vaarst og omegn.
En lille hilsen fra Børnehaven Vaarst, som
har været igennem en del forandringer det
sidste lille års tid.
Jeg, Betina Marie Christensen, 36 år, startede
som pædagogisk leder i Børnehaven Vaarst i
november 2019 - Jeg flyttede til København i
2009 og vendte retur med mand og to børn ti
år senere.
Jeg blev uddannet pædagog i Aalborg 2009 og
blev færdig som kandidat i Generel Pædagogik
i København 2019.
Jeg har en oplevelse af, at Vaarst er en
skøn lille by med et godt og aktivt lokaludvalg. Der bliver taget initiativ til forskellige
arrangementer og borgerne bakker op, det
er dejligt at opleve.
I marts blev vi, som alle andre, ramt af Covid19 i Danmark og en nedlukning trådte hurtigt
i kraft.
Under nedlukningen fik alle personalerne udarbejdet en del skriftligt arbejde til både AULA,
som bliver vores nye system i Børnehaven,
samt vores Styrkede Pædagogiske Læreplan.
Den Styrkede Pædagogiske Læreplan er allerede offentlig på hjemmesiden og I er meget
velkomne til at læse om, hvordan vi arbejder i
vores pædagogiske praksis og hvorfor.
Da regeringen anså det som værende forsvarligt at genåbne, startede vi en sikker
genåbning, der overholdt de retningslinjer
vi blev stillet overfor.
Genåbningen gik på alle måder godt og det
har været op til os selv, hvordan vi præcis ville
have genåbningen skulle foregå og hvilke tiltag
vi anså som nødvendige.
Vi valgte bl.a. at forældrene skulle aflevere og
hente børnene udenfor lågen og at børnene
ikke måtte have ting/legetøj med i Børnehaven
for en tid.
Samtidig havde vi ekstra rengøring de første
mange uger og vi fandt stille og roligt vores vej
ind i at skulle afspritte og rengøre legetøj dagligt, både inde- og ude.
Det er som sagt gået forbløffende godt ved
hjælp af positive og engagerede personaler,
børn og forældre.
Pt. vasker vi stadig legetøj en gang dagligt og
børnene må gerne tage deres forældre med
ind i institutionen så længe de vasker hænder.
Børnene vasker også hænder når de kommer
og når de går fra Børnehaven.
Det gode Covid-19 har bragt med sig er, at vi
har fået udforsket vores udeareal og nærområde meget grundigt.
Vi har været ude hver dag, fra kl. 7.30 til børnene blev hentet.
Vejret gjorde også sit bedste for at hjælpe til,
heldigvis.
Vi er så småt trukket mere og mere indenfor og
hverdagen ligner mere og mere sig selv – Dog
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med respekt for at Covid-19 stadig eksisterer
og vi gør vores bedste for at minimere smitterisikoen.
Vores oplevelse er også, at både børn og
forældre under nedlukningen har nydt at være
sammen, omend det har været hårdt, har det
været godt og børnene har udviklet sig i løbet
af den måneds tid nedlukningen varede
– Dog var alle også glade da vi bød dem velkomne i Børnehaven igen.
Generelt er vi i Børnehaven Vaarst særdeles
optaget af det gode Børnehaveliv og hvordan
vi skaber de bedste forudsætninger for, at
børnene i Børnehaven får en oplevelse af at
høre til.
Vi har især fokus på det sociale og når vi ikke er
en større flok end 14 børn pt, er det især vigtigt
at børnene rummer hinanden og hinandens
forskelligheder gennem respekt og accept.
Børnene er faktisk utrolig rummelige og hjælpsomme og de store hjælper de små og de små
introducerer de store for nogle lege de ikke
selv ville have startet.
Ligeledes er vi påbegyndt en ny struktur,
som sikrer at vi opfylder kravene om de
læreplantemaer Aalborg Kommune læner
sig op ad.
Vi har derfor f.eks. særligt fokus på sprog, natur, det sociale, den personlige udvikling, bevægelse og kultur på bestemte dage i ugen.
Alle dage er alle temaer i spil, men det hjælper
os til at skabe de bedste rammer til børn og
voksne
Vi har i Børnehaven to grupper, bestående af
Mariehønsene og førskolebørnene Smølferne.
Der bliver leget på kryds og tværs, men det er godt
at have en fast gruppe man altid er en del af.
Vi er fire voksne på matriklen, Mette, Lotte,
Anni og Betina.
Det var lidt om os i Vaarst
Håber I nyder at følge med
Betina Marie Christensen
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VFB
Gymnastik
Kom og vær med til en god omgang leg og motorik.
VFB tilbyder igen i år gymnastik,
leg og motorik for børn.
Aldersgruppe:
4 år til og med 2. klasse.

Fodboldkampe
på Vaarst Stadion - oktober

Tid:
Tirsdage kl. 17.00 - 17.50

Lørdag d. 3. oktober
Herre Serie 2
Kl. 13.00 - VFB vs Bælum/Solbjerg IF

Sted:
Fjellerad hallen
Haalsvej 8
Instruktør:
Aja Møller Wyrtz og Helle Ryom

Herre Serie 5
Kl. 15.00 - VFB vs Viborg IF

Vi glæde os til at se jer.

Lørdag d. 17. oktober
Herre Serie 2
Kl. 13.00 - VFB Nørager/Rørbæk IF
Søndag d. 25. oktober
Herre Serie 5
Kl. 14.00 - VFB vs Bælum Solbjerg IF
Onsdag d. 30. oktober
U12 Drenge
Kl. 17.45 - VFB vs Storvorde/Sejlflod Boldklub
Lørdag d. 31. oktober
Herre Serie 2
Kl. 13.30 - VFB vs Tjele Vest Sport

Banko
i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30
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

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
16
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Hjertelig velkommen til Seniortræf
i Vaarst Baptistkirke flg. dage kl. 14.00 Der vil være kaffebord.

Tirsdag d. 13. oktober
”En rejse i det bibelske Israel”
v/ Birgit og Orla Kastrup Kristensen,
Binderup.

gratis

adgang

Tirsdag d. 10. november

”Rejsen fra Vendsyssel til Himmerland - ad omveje.”
fortælles af Birthe og Jens Corneliussen.

Tirsdag d. 8. december
er der Adventshygge
hvor vi får besøg af
Alice Back Jensen, Aalborg.

Vil du hjælpe Bulgarien?
d. 4. okt.
d. 11. okt.
kl. 9.30-11

Rent og pænt tøj

-30

ligeledes også

sko og støvler
til både børn og voksne
modtages gerne i Vaarst Baptistkirke.
Vi vil så sørge for at det bliver sendt til Bulgarien.
Tøjet bedes afleveret indenfor

Du er selvfølgelig også velkommen til at deltage i gudstjeneste kl. 10.00-11.00
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Bonderoserne hvade vi fået lov til at plukke
udenfor Gudumvej 56 af ejeren Kresten
Søndergaard. Tak
Vi var så velkommen alle de steder vi
besøgte og alle købte.
Beklager vi kom ikke på besøg hos alle.
Der var desværre ikke flere blomster...
Den sidste buket kom på Carl Nikolaj
Pedersens gravsted i Øster Hurup hvor
nogle Vaarst-boer var på besøg.
Nikolaj boede i Vaarst i mange år. De senere
år boede han om sommeren i Øster Hurup og
om vinteren på Gran Canaria.
Hvor han afgik ved døden sidste år...
Nikolaj sad indtil hans død i bestyrelsen for
Petanque-klubben og for Vaarst-samlingen.
Og i øvrigt en flittig gæst i byen.
Den by som han havde en helt fantastisk viden
om.
Nikolaj var en ægte “Vaarster”

Bastian og mormor
solgte bonderoser til fordel for VFB.
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Franciskas delikate pæretærte
(Stor tærteform 30 cm i diameter)
Henkogte pærer:
6 pærer
1/2 liter vand
100 g sukker
1/2 stang vanilje

Rul dejen op på kagerullen, og rul den så ud
over tærteformen igen, tryk dejen ned i formen
og skær overskydende dej af ved at køre hen
over formen med kagerullen (overskydende
dej kan gemmes på køl.

Mørdej:
180 g mel
120 g smør
60 g flormelis
200 g hakkede mandler
4 æg
40 g hvedemel

Prik lidt huller i bunden med en gaffel, så den
ikke buler op under bagning.
For at undgå at siderne falder sammen, kan du
forme en pølse af staniol og lægge den tæt på
kanten af tærten under bagning.

Pærer:
Skræl pærerne, halvér dem og udstik kærnehuset.
Giv vand, sukker og vaniljekorn et opkog.
Læg de halve pærer i sukkerlagen og lad dem
koge deri 2-3 minutter.
Læg pærerne til afdrypning i en si (sukkerlagen
kan gemmes på køl).
Mørdej:
Ælt alle ingredienser hurtigt sammen til en
ensartet mørdej.
Pak mørdejen i film, og læg den på køl i 30 min.
inden ulrulning.
Rul mørdejen ud med en kagerulle på et meldrysset bord.

Hos os kan du
:
Modtage pakk
er

Sende pakker

Bag bunden i en forvarmet ovn i 10 min. ved
200 grader i varmluft.
Smør evt. hvid chokolade på den varme bund
og fordel pærerne på bunden.
Mandelmasse:
Rør smør og sukker sammen.
Rør et æg i ad gangen.
Tilsæt de hakkede mandler og mel.
Smør mandelmassen ud over pærerne og bag
tærten ved 175 grader i varmluft i 30 min.
Den lune tærte
serveres med koldt flødeskum.

sendt med:

med:

Leje af kanoer

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

kun pr. stk.

100,20

