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Glædelig jul

Annoncører: Vaarst Træpillesalg . AM Auto . Vibration Nord . Anlægsgartneren Lars Rasmussen . Dantek Brian Bilpleje
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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
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk

Næste nummer forventes at udkomme sidst i december 2020.

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

Har du materiale til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. februar 2021.

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

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

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

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

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening:
Jørgen Haller tlf. 98 33 31 78 eller joergen@haller.dk
Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.

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”.

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.
Leje af Vaarst klubhus:
Mette Madsen på tlf. 29 21 00 36

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?

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag kl. 16.15 - 17.00
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16
Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

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

Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

Samråd for Vaarst og Omegn:

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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En anderledes juletræstænding
Også juletræstændingen blev som bekendt
påvirket af Coronasituationen i år.
Vi havde som borgerforening ikke mulighed
for at holde et arrangement, hvor vi opfordrer
folk til at samles, synger et par sange og går
i Vaarst Uret til hygge og æbleskiver, som vi
ellers plejer.
Derfor fik vi i stedet den idé at tilgodese de
mindste, ved at arrangere en omdeling af juleposer.
Opbakningen til dette har været meget overvældende, og da vi tændte juletræet den første
søndag i advent, var der således uddelt ikke
mindre end 69 slikposer til glade børn i byen.
Gad vide hvornår der sidst har været så mange
deltagere til juletræstænding i Vaarst?
Børnene havde besøg af julemanden, og
han har efterfølgende fortalt os i bestyrelsen,
at det var utroligt givende at komme rundt og
hilse på.
Reaktionerne hos børnene var alt imellem frygt,
overraskelse, glæde og begejstring – imens
julemanden også blev mødt af utallige smil og
latter hos de, der var lidt ældre.
Hver en bilist eller fodgænger, han mødte på
sin vej, blev hilst på med et særligt gummihandskevink.
Også efter omdelingen var reaktionerne overvældende på blandt andet byens Facebookside. Mange tak for det.

Vi byder selvfølgelig også gerne velkommen
til nye og friske kræfter, hvad end det er som
medlem af bestyrelsen, en hjælpende hånd i
et udvalg, eller blot hjælp til et enkelt arrangement.
Vi gjorde vores bedste for at julemanden skulle
få besøgt alle byens børn. Vi var naturligvis
nødt til at sætte en aldersgrænse på, ligesom
vi geografisk begrænsede omdelingen til at
omfatte børn ”i Vaarst”.
Nogen har måske af den ene eller anden årsag
ikke set tilmeldingsopslaget på Facebook.
Vi vil her gerne takke jer for at tænke på hinanden, og lige melde ”naboens knajt” ind
også, det er simpelthen i ægte Vaarstånd.
Vi gennemgik listen af tilmeldte i flere omgange, i håb om at få alle i målgruppen med.
Hvis nogen har fået en julepose for meget eller
for lidt, så var det julemanden.
Tak for hjælpen kære julemand, og tak til
Byens Købmand i Fjellerad, for at pakke 69
slikposer.

Tak også til de der har indbetalt kontingent til
borgerforeningen, uden det havde det heller
ikke været muligt.
Juletræet skulle vanen tro tændes. Til det
fik vi hjælp af Ann og Ambjørn, som i bedste
julestemning mødte op med sang og klang.
Da vi ikke kunne samles fysisk blev det i år
livestreamet via byens Facebookside, så byens
borgere kunne være med, fra afstand.
Igen var opbakningen stor, flere fulgte med og
likede juletræstændingen imens den stod påog endnu flere har set og liket arrangementet
efterfølgende.
Tak for sangen, og tak til Samrådet for Vaarst
og Omegn for at ville sponsorere juletræsfod
og træ.
Tak til udvalget, der sørgede for at få rejst
træet.

Vi vil i bestyrelsen gerne ønske
jer alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Det er super vigtigt for os med feedback, da det
er vores vigtigste formål som borgerforening,
at levere netop det der giver værdi for byen.

Hvis du
sidder og brænder
inde med

en god idé
til borgerforeningen,
er du velkommen
til at skrive til
borger.vaarst@gmail.com.

Bålhytten ved Skovstrup
Lørdag den 28. november holdt vi en fødselsdag for noget af den nærmeste familie og
havde i den forbindelse planlagt en lille udflugt
til bålhytten ved Skovstrup.
Det er et fantastisk sted, med gode faciliteter
og en rigtig fin udsigt.
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag
deroppe og vil derfor gerne give stedet en anbefaling her i Rundt om Vaarst.
Til de, der ikke kender stedet allerede, ligger
det på bakken, hvor der er etableret skovrejsning i umiddelbar forlængelse af Lundby Krat,
nærmere bestemt Vaarstvej 16c.

Der er en lille parkeringsplads, hvorfra man
kan skimte bålhytten.

brændekløver, ligesom der hænger en sav, så
man kan få tilpasset for store brændestykker.

I hytten finder man nogle bord/bænkesæt. Der
er rigeligt med plads, selv i en Coronatid.
Der er etableret bålplads såvel inde i hytten,
som udenfor.

Det kan også være sjovt i sig selv, at kløve
brænde med håndsving.

Ved bålpladsen inde i hytten er der også en
rist, hvis man skulle få lyst til at grille.
Der ligger lidt tørt brænde deroppe, men det
anbefales selv at medbringe noget også.
På pladsen udenfor hytten er opstillet en lille
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Når man vil derfra igen er der ved hytten et par
regnvandsbeholdere, som gør det let at slukke
evt. etablerede bål.
Stedet er bestemt et besøg værd
Familien Guldager Larsen
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Forskønnelse af indfaldsveje
Aalborg kommunes afdeling for Park og Natur
har meddelt at de er i gang med at planlægge
forskønnelse af indfaldsvejene til Vaarst med
vejtræer.
Planerne ser således ud skriver afdelingen:

Ud ad Skomagerbakken efterplanter vi med
skærmelm og naur.
Skærmelm har vi gode erfaringer med under
barske forhold.
Der kommer en hård vestenvind ind her.

Langs Gudumvej mod Gudum erstatter vi
asketræerne med elletræer.
Asketræerne er over de seneste år gået ud én
for én.
Elletræerne forventer vi egner sig bedre til forholdene ud mod den flade land.

Langs Vaarstvej mod Torderup forlænger
vi plantningen af spidsløn i den ene side af
vejen.
Desuden har vi et forslag om plantning af 12
stk. spidsløn langs Gudumvej mod Vaarst
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Engvej, indenfor byskiltet.
Vi efterplanter ligeledes vejtræsbeplantningen
langs Vaarstvej mod Fjellerad.
Park og Natur har medsendt skitser over plantningerne.

Foto: Indsendt af Jørgen Madsen
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Vaarst Uret

Landsbypedeller
Stor ros til kommunens landsbypedeller som har gjort det så godt
i Vaarst Uret i år.
Det er en kæmpe hjælp for bestyrelsen at fliserne holdes rene,
ukrudt fjernes og toilettet rengøres med mellemrum.
Mange tak til jer for den flotte indsats, som kommer os alle
sammen til gode.
Den store vippe
Har du undret dig over, hvorfor den store vippe endnu ikke er
blevet sat i drift igen?
Svaret er at vi stadig venter på reservedele – så den kommer i
drift igen – lige pludselig,
Glædelig Jul
Foreningen Vaarst Uret kunne desværre ikke byde indenfor til
æbleskiver og gløgg i år den første søndag i advent – Covid-19
kom også lige i vejen her.
Vanen tro er der selvfølgelig et lille juletræ ved siden af hesten
Harley i Vaarst Uret og god mulighed for at gå en tur på Urstien,
hygge og lege udendørs og på afstand i Vaarst Uret i juledagene.
Toilettet er desværre fortsat ikke åbnet for offentligheden,
da Covid-19 fordrer rengøring flere gange dagligt – og det kan vi
ikke leve op til.
Foreningen Vaarst Uret vil hermed gerne ønske jer alle en rigtig
dejlig jul og et fantastisk nytår – uden Corona og restriktioner.
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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
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VW . Audi . Skoda . Seat
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Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

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

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

af alle
mærker

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
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Juleaften
Juledag
2. juledag

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder

50

49

48

47

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

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

2

1

4

3

Petanque, Spejder, Kvindenets

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder, Kvindenets

Banko, Linedance
Seniortræf

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

JANUAR
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

6

5

8

7

Petanque, Spejder, Kvindenets

Banko, Linedance
Vinterferie

Petanque, Spejder

Fastelavn
Banko, Linedance

Petanque, Spejder, Kvindenets

Banko, Linedance
Seniotræf

FEBRUAR

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Fastelavn
Søndag d. 14. februar
se mere side 20

- Kvindenets
Onsdag d. 10. februar
se mere side 18

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

12

11

10

9

Petanque, Spejder

Palmesøndag
Banko, Linedance

13

Petanque, Spejder, Kvindenets

Banko, Linedance

Kvindenets

Petanque, Spejder

Kvindenets
Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder

MARTS

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben
Kvindenets

2021

- Kvindenets
Fredag d. 5. marts
se mere side 18

- Kvindenets
Onsdag d. 24. februar
se mere side 18

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

14

Bededag

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder

17

16

15

Påskesøndag
2. påskedag
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

Skærtorsdag
Langfredag

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

MAJ

18

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Pinsedag
2. pinsedag

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Seniotræf
Petanque, Spejder
Kr. himmelfartsdag

21

20

19

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Seniortræf
Tirsdag d. 11. maj

- Kvindenets
Lørdag d. 20. marts

APRIL

- Seniortræf
Tirsdag d. 9. marts

- Kvindenets
Fredag d. 14. marts

2021

- Kvindenets
Onsdag d. 24. marts

- Seniortræf
Tirsdag d. 9. marts

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i marts så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 27. februar 2021

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

2021

- Seniortræf
Tirsdag d. 9. februar
se mere side 19

- Kvindenets
Onsdag d. 13. januar
se mere side 18

2020 DECEMBER

- Kvindenets
Onsdag d. 27. januar
se mere side 18

- Seniortræf
Tirsdag d. 12. januar
se mere side 19

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 -

VAARST TRÆPILLESALG
- Tlf.: 20 94 25 32 -

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

Vi vil gerne males







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

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

S. H. Auto

Algebekæmpelse

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

Salon Chic

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

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

e
n
r
e
g
l
i
Vi v
males
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Kære alle

I Børnehaven Vaarst har vi det dejligt. Vi
nyder at de nye børn er faldet til og vi er
landet godt i hverdagen med nye rutiner og
struktur.
Vi har også fået nye voksne i huset, som er
faldet godt til og er glade for at være her. Vi
får yderligere fire nye børn til januar og lander
derfor på 22 børn - Skønt at vi er eftertragtet og
der er børn at lege med.
Vi har fået flyttet rundt på møblerne så der er
blevet skabt nogle gode læringsmiljøer der
indbyder til bestemte rollelege eller konstruktionslege. Der er dog stadig plads til den gode
fantasi. Vi vælger altid at justere praksis til de
børn vi har.
Vi har derfor fået en del nyt legetøj, hvilket vi
også trængte til. Der er både indkøbt magneter, dukker, biler og klodser som børnene nyder at lege med.
Yderligere har vi fået renoveret et lokale på
førstesalen, lige ved siden af biografen, som
skal bruges til et rart forløb omkring yoga.
Det giver ro til børnene og yogaen har så

mange fordele for børn (og voksne i øvrigt).
Det vil vi tage ordentligt fat på når vi starter
op efter jul. Lige nu er vi prøvefasen hvor vi
justerer og afprøver metoder at introducere det
for børnene på.
I Børnehaven Vaarst bruger vi december til at
julehygge og vi har fået pyntet flot op i børnehaven. Vi laver både juledekorationer, julepynt
og så kommer Drillenissen på besøg i ny og
næ. Vi vil så gerne holde fast i traditionerne
på trods af Covid-19. Det er dog ikke ved alle
traditioner det lykkedes.
F.eks. bliver der i år ingen Luciaoptog og derfor
heller ingen Bedsteforældrehygge.
Børnene bliver stadig afleveret og hentet udenfor - Men det giver plads til andre ting.
Vi laver lækre jødekager, pebernødder, flotte
juledekorationer mm.
Børnene elsker at fordybe sig i julehyggen
med julemusikken på anlægget. De voksne
nyder det mindst lige så meget.
Ligeledes er børnene selvfølgelig meget
optaget af hvor mange gange de nu skal sove
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før det er juleaften, så dette tæller vi dagligt.
Vi snakker om gaveønsker, og er i fuld gang
med at lave julehemmeligheder, de kan få med
hjem.
Lige i dette tilfælde er det en god ide at forældrene ikke må komme ind i institutionen.
Glædelig jul til jer alle fra os i børnehaven.
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Vaarst-Fjellerad Boldklub
ønsker alle sine kære medlemmer,
sponsorer og alle sine frivillige og
uundværlige hjælpere, i og omkring klubben
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
VFB ønsker også at sende en stor tak
for den store og flotte opbakning, som
klubben har mødt fra vores lille fælles
lokalsamfund herude “På landet”.
Det har været et udfordrende og meget
anderledes år, som vi har kæmpet os
igennem med fælles hjælp og sammenhold.

Tak!
De glædeligste julehilsner fra
Vaarst-Fjellerad Boldklub

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
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Foto: Indsendt af Jørgen Madsen
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Kvindenetsprogram
i Vaarst Baptistkirke
Den 13. januar 2021 kl.17.30

Film & mad indbydelse kommer senere.

Den 27. januar 2021 kl. 19.00

Revelation Wellness Fitness
Terricka Basar og Kylene Bak er
Revelation Wellness Fitness Instruktører.
Kvindenetværket har været med til at støtte dem
i deres uddannelse.
Nu vil de gerne dele med os,
hvad de har lært og træne sammen med os.
Kom i tøj du kan røre dig i.

Den 10. februar 2021
kl. 19.00 Bogcafe v/ Merethe Gjerlev

Vi læser ”Jens ” en fortælling af Jens Smærup Sørensen.
Bogen kan hentes i kirken fra 13. januar 2021

Den 24. februar 2021 kl. 19.00
Sangaften.
Kom og syng sammen.

Den 5. marts 2021 kl. 16

Økomenisk bededag.
”Byg på et stærkt fundament”.
Programmet er lavet af kvinder fra Vanuatu,
som er en østat i Stillehavet.
Vi spiser mad efter opskrifter fra kvinderne i Vanuatu.

Den 14. marts 2021 kl.10

Gudstjeneste v. Kvindenetværket

Den 20. marts 2021

Nordjysk Kvindetræf. Nærmere info. senere.

Den 24. marts 2021 kl. 19.00
Film og fortælling om Rwanda.
Eva Iversen kommer og fortæller
om hendes oplevelser
af folkemordet i Rwanda i 1994.
Alle er hjertelig velkommen
Birgit Hebbelstrup
Tlf.: 21 68 74 16
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Seniortræf

Hjertelig velkommen til Seniortræf i Vaarst Baptistkirke flg. dage:
gratis adgang, kaffebord.

Den 12. januar kl. 14.00.

Emne: ”Naturglimt fra Nordjylland”
v/ Hans Flou, Hadsund.

Den 9. februar kl. 14.00

Fortæller Mogens Hebbelstrup
Rebild om ”Arv, ret og pligt.”

Den 9. marts kl. 14.00.

Limfjordsfortællinger
– med udgangspunkt i forfatter Jens Smærup Sørensens ”Mærkedage”.
V/Kirsten Dollerup, Rebild.

Den 13. april kl. 14.00

fortæller Helene Barksman
Hadsund om ”Mit elskede Grønland”

Den 11. maj kl. 12.00

Fællesspisning.
Bjarne Thorndal, Aalborg fortæller med ord og billeder om
”3 generationer Island Rundt” - Naturens og sagaernes ø.
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Gratis

adgang
/
kaffeb
ord

Fastelavn

Fastelavnsudvalget

påtænker, hvis Corona tillader,
at holde fastelavn i klubhuset

søndag d. 14. februar kl. 14.00.
Der informeres nærmere på Facebook
og i kalenderen på vaarst.dk om
arrangementet, når tiden nærmer sig,
i fald vi kan afholde det.

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