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Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

Webmaster på www.vaarst.dk:
Theo Beltoft, 007beltoft@gmail.com
Spejder i Vaarst:
Claus Kvist tlf. 30 94 57 23 og Mie Bidstrup tlf. 60 92 79 23

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

Udlejning af borde/stole
Vaarst Uret: Flemming Kristensen, tlf. 20 64 05 15
Telt: kasserer.vaarst@gmail.com
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk
Den forældrestyrede legestue i Baptistkirkens lokaler
Onsdag mellem 9.30 og 11.30. Anna Lundin tlf. 20 86 31 36

Næste nummer forventes at udkomme sidst i juni 2017.

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. 26. maj 2017.

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

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

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

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

Flag ved byens 5 indfaldsveje:
Flemming Kristensen flemming9260@gmail.com
Flaghejsning ved Friskole:
Kontaktperson Vagn Jensen, tlf. 40 41 32 26.

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Leje af Vaarst klubhus: Anja på tlf. 23 93 37 08
Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag 17.45-19.30.
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

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

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68
Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

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:
Theo:
Formand, 007beltoft@gmail.com
Martin:
Næstformand, ringsmose.nielsen@gmail.com
Jimmy:
Kasser, jimmyravnel@gmail.com
Rikke:
Sekretær, borger@vaarst.dk
Mary:
Menigt medlem

1000 tak

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

Samråd for Vaarst og Omegn:

Tom Greiffenberg greif09@gmail.com
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Torsdag d 9. marts var der i klubhuset i Vaarst
generalforsamling for Vaarst og Omegns Borgerforening
En lille men engageret kreds hørte bestyrelsens beretning om årets gang i foreningen.

og Whisky, romsmagning i Vaarst Urets hus.
Et godt besøgt arrangement.

Borgerforeningens bestyrelse har haft et rigtig
fint samarbejde i året, der er gået. Ofte omkring Rikke Christensen’s spisebord, hvor
diverse arrangementer og tiltag er blevet diskuteret og planlagt.

Og da december måned endelig oprandt stod
borgerforeningen klar med nyskovet juletræ
og nyindkøbt julelyskæde og inviterede til juletræstænding, sang og julehygge på pladsen
foran friskolen og siden i huset i Vaarst Uret.

I august 2016 afviklede borgerforeningen i
samarbejde med børnehaven, VFB, diverse
sponsorer og hjælpesomme sjæle Familiedagen på VFB’s baner. En meget velbesøgt
lørdag, som faktisk fortsatte med improviseret
fællesspisning om aftenen. Og dag aftenen gik
på hel, tog man straks natten i brug. Og det
der nu havde udviklet sig til en fest, sluttede
først et par timer før, oprydningsholdet meldte
deres ankomst søndag formiddag.

I januar måned blev borgerforeningen kontaktet af Martin Ivar Hedegaard, som tilbød
et foredrag om Donald Trump. Hvem er manden? Hvad repræsenterer han historisk set og
hvad kan han kunne betyde for udviklingen i
verden?
Det var et helt fantastisk tilbud, som borgerforeningen straks takkede ja til at bakke op
om. Klubhuset blev booket, Helverskov blev
kontaktet og plakater gik i trykken.
Onsdag d 18. januar stillede Martin sig op og
afviklede et meget spændende tankevækkende og inspirerende foredrag om Donald
Trump. Og ca 50 deltagere fra Vaarst og omegnsbyerne lyttede og diskuterede siden ivrigt.

En måned senere afviklede borgerforeningen
Jazz-arrangement i klubhuset. En rigtig festlig
aften, som Helverskov Vin og Whisky var med
til at fyre op under. Et virkelig fint samarbejde,
som forhåbentlig bliver gentaget.
Samtidig fik borgerforeningen lejlighed til endnu engang at afprøve foreningens nyanskaffede lydanlæg. Et anlæg, som foreningen har
anskaffet gennem ¾ kommunalt tilskud og ¼
egenfinansering. Og som byens borgere og
foreninger kan få glæde af de kommende år.
En virkelig fin investering.
I et forsøg på at styrke borgernes kampgejst
inden december måneds juleræs, tilbød borgerforeningen i november måned, i samarbejde med Vaarst Uret og (igen!) Helverskov Vin

lyset af investeringerne i dels julelyskæde til
byens juletræ dels indkøbet af lydanlæg blev
betegnet som tilfredsstillende.
Borgerforeningens bestyrelse havde fire medlemmer, som ønskede at trække sig for denne
omgang, og derfor skulle der vælges nye medlemmer.
Det lykkedes!
Den nye bestyrelse i Vaarst og Omegns
Borgerforening ser derfor således ud:
Formand:
Theo Ravn Beltoft
Næstformand: Martin Ringsmose
Kasserer:
Jimmy Ravn
Sekretær:
Rikke Christensen
Menigt medlem: Mary Olsen

Gennem årene har Borgerforeningen i samarbejde med Tom Greiffenberg arbejdet på “Projekt Klare Linier”. Og dette projekt nærmer sig
i år sin afslutning.
Lørdag d. 13. Maj åbner rådmanden officielt
Stationsparken, som befinder sig nede bag
petanque-klubbens bane. Et stort projekt som
er kommet flot i mål.
Borgerforeningen kunne på generalforsamlingen præsentere et årsregnskab, som samlet
viste et beskedent underskud, men som set i

Vi håber igen i år,
at så mange som muligt vil betale medlemskontingent
til borgerforeningen.
Ved at indbetale 100 kr.
pr. husstand sikrer vi overlevelse af arrangementerne og bidrager ikke mindst til,
at priserne kan holdes nede på samme niveau.
Der kan indbetales via vedlagte girokort eller via bankoverførsel
- skriv venligst adressen
i kommentarfeltet ved indbetaling:
Via reg.nr.: 7459

konto: 1007039

Ved indbetaling af kontingent senest d. 21. april,
deltager man i konkurrencen om 1 flaske vin fra Helverskov Vin & Whisky
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Fastelavn
Lørdag d 25. februar inviterede Vaarst og
Omegns Borgerforening til fastelavnsfest
klubhuset i Vaarst.

Borgerforeningen havde en forventning om, at
dette ville tiltrække omkring 30-40 deltagere,
men efterhånden som tilkendegivelserne begyndte at rulle ind, stod det hurtigt klart, at 30-40
deltagere var alt for lavt sat. Og da vi nåede
lørdag d 25. februar kl 14 var klubhuset fyldt
med langt over hundrede deltagere.
Og der var alt hvad fantasien kunne forestille
sig af børn klædt ud som prinser og prinsesser.
Spiderman og soldater. Disney-figurer i alle af-

skygninger. Skildpadder og krokodiller. Enkelte
børn var endda klædt ud som voksne. De voksne var næsten alle klædt ud som sig selv. Og
det var vældig festligt.
Borgerforeningen havde sørget for tre tønder
fyldt med godteposer, som hang klar til at blive
befriet for deres indhold. Ungerne gik løs og
her kunne forskellig slag-teknikker iagttages.
Lige fra det meget nænsomme slag, hvor tønden mere blev aet end slået, til det dræbende
dobbelthåndsslag, som varsler gode tider for
især skovhuggerfaget. Og så blev der kåret
både kattedronninger og kattekonger.
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Herefter bød borgerforeningen i samarbejde med vores sponsorer (Brink og Bagger El, Vaarst Hunde Hotel, VIB Nord, HN
Oliefyrsservice) på kaffe og the og saftevand, mens VFB åbnede buret og solgte øl
og sodavand.
Adskillige kagekoner og -mænd havde bagt
fastelavnsboller, så alle var sikret mindst een
bolle.
Snakken gik mens ungerne legede og omkring
kl 17 sluttede endnu en rigtig hyggelig eftermiddag i klubhuset i Vaarst.

Nyt fra

varmeværket

Som de fleste sikkert har bemærket, er der
nu etableret et flis-kedelanlæg ved kraftvarmeværket.
Opførelsen af anlægget gik i store træk efter
planen. Afslutningen derimod var ”lidt op ad
bakke”. Store problemer med at få kranen,
der automatisk skal ”føde” flis-kedlen med
flis, til netop at virke automatisk, betød, at
leverandøren først med 3 mdr’s forsinkelse
kunne aflevere anlægget i slutningen af januar
2017. I perioden med kranproblemer er der
produceret en del varme på det nye anlæg,
men ikke helt så meget, som vi kunne ønske.
Det tager naturligvis nogen tid at blive helt
fortrolig med at drive et flis-kedelanlæg, men
efterhånden går det rigtig godt.
Det var egentligt bestyrelsens hensigt at vise
det nye anlæg frem ved et åbent hus arrangement i november, men udover problemerne
med kranen har vi også haft et par uheldige
flis-leveringer med påkørsler af flis-bygningens porte, så arrangementet bliver i stedet for
gennemført i løbet af foråret.

tivt for langt de fleste forbrugere. Varmeværkets bestyrelse vil snarest (medio marts) aftale
en køreplan for den videre proces. Den overordnede tidsplan, der er aftalt med Aalborg
Forsyning Varme, sigter mod en overtagelse
omkring 1. oktober 2017. Inden da skal forbrugerne spørges, om de synes, at det er en
god ide. Det kommer til at ske henover foråret
med et orienteringsmøde og efterfølgende en
(måske 2) ekstraordinære generalforsamlinger
i henhold til varmeværkets vedtægter.
Flemming Mandrup Hansen
(formand for bestyrelsen)

Varmeværket, som det nu fremstår set fra syd

I byggeperioden havde vi lejet et træpilleanlæg. Det gav et gunstigt resultat af regnskabsåret 2015/16, hvilket førte til en pæn tilbagebetaling til andelshaverne og nedsættelse af
varmetaksterne. Som det ser ud, vil den kommende regnskabsafslutning føre til endnu en
nedsættelse af varmeprisen.
Forhandlinger med Aalborg Forsyning Varme
Forhandlingerne med Aalborg Forsyning
Varme er genoptaget. Der er lavet en revideret tilstandsrapport af vores værk og en ny
(foreløbig) beregning af kraftvarmetillægget.
Det ser meget fint ud og vil givetvis være attrak5

Interiør: Flis-kedel i midten og røg-filter til
venstre
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Helverskov Vin & Whisky

K¾mpe udvalg af
kvalitets spiritus til
e
bŒde nybegynder
e
er
nd
ke
og kr¾sne
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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:

S t æ r h ø j 5 . 9 2 6www.vibrationnord.dk
0 Gistrup

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

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
portrætfotografering

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
Rikke32Christensen
25 39 41 96/
Tlf.:
16 26 95 . på
www.am-auto.dk
v. Peter Christensenborger@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

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!!
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- Landdistriktskonference
Onsdag d. 5. april kl. 17-21 I
Gigantium
mere info side 16 - 17

APRIL

Forårskoncert

Petanque

Banko

Petanque

Påskedag
2. påskedag

Petanque
Skærtorsdag
Langfredag

Palmesøndag
Banko

17

16

15

Banko
Vaarstsamlingen
Petanque/Landdistriktskonference
Kreativ/Strikkeklubben

2017

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

- Forårskoncert
i Vaarst Baptistkirke søndag
d. 30. april kl. 15
mere info side 15

MAJ

18

19

Banko
Vaarstsamlingen
Petanque
Kreativ/Strikkeklubben
Fællesspisning

Banko
Petanque

Petanque

Banko

21
22

Petanque
Kristi Himmelfartsdag

Banko

20

Store Bededag
Åbning af Stationsparken

Petanque

Banko

2017

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

- Fællesspisning
d. 5. maj i VFB kl. 18
Husk at bestille billet
mere info side 19

JUNI

26

25

24

23

Kreativ/Strikkeklubben

Petanque

Banko

Sidste skoledag

Petanque

Banko

Petanque

Banko

Pinsedag
2. pinsedag/Grundlovsdag
Vaarstsamlingen
Petanque

2017

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

JULI

30

29

28

27

- Åbning af Stationsparken
d. 13. maj bag petanque-klubbens
baner
mere info side 3

2017

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

Mobil 20 91 48 88

Gistrup Pizza & Grillhus

- Generalforsamling
tirsdag d. 7. marts i Vaarst og
Hadsundvej 381 . 9260
Gistrup
Omegns
borgerforening
mere info side 3

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER
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AUGUST
2017 SEPTEMBER
Vil du støtte

Petanque

32

33

35

36

37

39

S e r v i c e o g 38
r e pa34r at i o n e r

af alle
mærker

Vaarstsamlingen
Fr 1
“Rundt om Vaarst”?
Petanque
Lø 2
med en annonceSøså 3kontakt
Kreativ/Strikkeklubben
Banko
Rikke Christensen påMa
25439
41 96/
Ti 5 Vaarstsamlingen
borger@vaarst.dk
On 6 Petanque
Banko
To 7 Kreativ/Strikkeklubben
Fr 8
Petanque
Lø 9
Første skoledag
Sø 10
Ma 11 Banko
Ti 12
On 13 Petanque
Banko
To 14
Fr 15
Petanque
Lø 16
Sø 17
Ma 18 Banko
Ti 19
On 20 Petanque
Banko
To 21
Fr 22
Petanque
Lø 23
Sø 24
Ma 25 Banko
Ti 26
On 27 Petanque
Banko
To 28
Fr 29
Lø 30

2017
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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i juni så send det venligst til borger@vaarst.dk senest fredag d. 26. maj

VW . Audi . Skoda . Seat

V

K

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
Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
ler af:
Forhand Tele-installationer

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
r mail
Ring elleOverfladebehandling

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
Udebehandlinger:
9260 Gistrup
Tirsdag/onsdag
Overvågningsanlæg
efter aftale
Tavle- og styringsanlæg
Åbningenstider:
Hvidevarer,
salg og reparation
Tirsdag/onsdag
Døgnservice
efterenaftale
Kontakt
sikker forbindelse:
Torsdag/fredag 10-17

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
233235 98
Tlf: 98
61 33 72
www.vibrationnord.dk
ies.dk
r
e
h
c
@
e
i
r
e
ch ª

V I B R AT I O N N O R D

Mobil 20 91 48 88

KVALITETLouisendalvej
MED OMHU

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

23 . Gudum . 9280 Storvorde

Gistrup Pizza & Grillhus
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 Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk
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Ny mand
i fiskeriforeningen

I januar måned blev der afholdt generalforsamling
i Vaarst Fjellerad Fiskeriforening.
Der var mødt 25 gæve lystfiskere frem,
som med stor fornøjelse indtog formandens beretning,
laksemadder og frikadeller.
I lighed med de ca. 25 tidligere generalforsamlinger,
så foregik den i god ro og orden.
Den eneste ændring var, at der var kommet en ny kasserer - Fin Zacho.
Finn Zacho er ikke helt ukendt i Vaarst.
Han spiller på fodboldklubbens Super Grand Old boys,
og så er han vist indehaver af rekorden
for størst fangede havørred i foreningen (se billede).
Resultaterne fra sommerens bestands analyser er kommet,
og det viser, at det store arbejde, vi lystfiskere gør, giver pote, ja, eller vel snarere fisk.
Der var således masser af yngel, som gerne skulle sikre,
at der også i fremtiden kan fanges fisk i Lindenborg Å.
Vi håber,
at der i mange år fremover vil være en aktiv fiskeriforening i Vaarst
til gavn for byens indbyggere.
Jørgen Haller
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Forårskoncert
med ”De Rytmiske Unoder”,
søndag den 30. april kl. 15.00
i Vaarst Baptistkirke

”De Rytmiske Unoder” er et blandet kor af
kvinder og mænd, modne og unge sangere.
Det ledes af Lene Grønbech,
der med sin smittende sang- og livsglæde
sætter sit præg på koret og sangenes udførelse.
Hans Hjort er korets pianist.
Repertoiret er bredt og hjerteligt.
Koret hører under Rebild Kulturskole.

Kom og lyt og nyd.

Kom og syng glæden ud
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LANDDISTRIKTSKONFERENCE 2017
Onsdag den 5. april kl. 17-21, Gigantium
MØD op til en hyggelig aften med spændende
foredrag, prisuddeling og debat om
landdistriktsudviklingen i Aalborg Kommune.
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Tilmeld dig via dette link:
https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/75/
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PROGRAM
Kl. 17.00
Kl. 17.15
Kl. 18.00
Kl. 18.45
Kl. 19.15
Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 20.45

Velkomst ved Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl
Highlights fra de første år med Landdistriktspolitik 2014-2018
Foredrag ved Søren Vester, Vesters Verden
Sandwich
Landsbyerne i Aalborg Kommune har ordet
Debat
Landdistriktspris 2016
Tak for i aften

KOM OG HØR foredragsholder Søren Vester, som har skiftet København ud med hjemstavnen
Thise, og nu er aktiv ildsjæl i lokalsamfundet. Søren er desuden kendt fra TV ved ”Vesters Verden”
og ”Velkommen hjem”
KOM OG DEBATER Aalborg Kommunens landdistriktsindsats, så I kan være med til at sætte retning
på de næste års indsats.
Landdistriktspolitik 2014-2018 er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommunes mange forvaltninger. Arbejdet med udvikling af kommunens
landdistrikt sker under visionen ”Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Aalborg Kommunens landdistrikt”
Landdistriktspolitik 2014-2018 kan du finde på kommunens hjemmeside.
HVEM modtager Landdistriktspris 2016
På konferencen løftes sløret for hvem af de 5 norminerede kandidater, der løber med æren og de
10.000 kr. De nominerede er:
• Ulsted Møllelaug
• Nr Kongerslev Borgerforening og Menighedsråd
• Bestyrelsen for Vaarst Uret
• Hals Arkiv og Museumsforening
• Forsamlingshusudvalget - Volsted Forsamlingshus

Vi glæder os til at se jer!
Mads Duedahl
rådmand

Bente Graversen
direktør
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Sammenlægning af

2 skoler

D. 28 februar 2017 blev det enstemmigt vedtaget i Aalborg Kommunes byråd, at man
vil lægge Vaarst/Fjellerad og Gistrup skoler
sammen til 1 skole, pr. 1/8 2017. Afstemningen i byrådet tog sit afsæt i et ønske fra
begge sko-ler, der senere hen førte til at officiel ansøgning om sammenlægning.
Sammenlægningen betyder at både Vaarst/
Fjellerad og Gistrup Skole, som vi kender dem
i dag, begge nedlægges pr. 31/7 2017. Pr. 1/8
2017 etableres 1 ny fælles skole på 2 matrikler.
Den ny skole vil komme til at hedde Gistrup
Skole og have en afdeling i Fjellerad og en
afdeling i Gistrup.
Ved sammenlægningen vil Gistrup Skole have
Aalborg Kommunes største skoledistrikt, med
et elevtal på ca. 850 elever, fordelt på de 2
afdelinger.

Dagligdagen for børnene vil ikke blive så
meget anderledes, fra det de kender i dag. Der
vil stadig tilbydes undervisning fra 0.-6. klasse
i Fjellerad afdelingen og fra 0.-9. klasse i Gistrup afdelingen.
De nuværende skolebestyrelser, ledelser og
medarbejdergrupper er godt i gang med samarbejdet og kører allerede med fælles møder.
Ønsket om sammenlægningen er opstået i kølevandet på de erfaringer, som skolerne har
fået under fællesledelse ved daværende
skoleleder Mads Jørgensen.
Disse erfaringer har bragt skolerne tættere
sammen, og bestyrelserne blev enige om at
man ville hinanden.
Formålet med samarbejdet er at skabe det
bedst mulige undervisningstilbud for de lokale
børn.
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Vi glæder os til at tage hul på dette nye og
spændende kapitel for vores lokale skole og
vi er meget spændte på, at kunne udvikle os
sammen og skabe helt nye samarbejds- og
samværs muligheder for børnene på de 2
afdelinger.
På vegne af Skolebestyrelsen,
Vaarst/Fjellerad Skole
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Banko
i Vaarst klubhus

hver mandag
kl. 19.00 - ca. 21.30
Vi spiller om penge:

Hjertelig tillykke med jeres nye hvalp- ung hund
- eller ældre hund
alle er velkommen hos os.

Vi vil blot fortælle, at vi er en hundeskole, hvor det er muligt at komme og
træne jeres hund/hunde.
Vores koncept er en
” Hygge Hunde-skole”
- forstået på den måde at vi har det sjovt, og hygger os.
Vi dyrker ikke konkurrencer, men lærer jer og hunde, de helt basale træningsmetoder, og bruger tid på det sociale. Jeres hund lærer at være sammen med
andre hunde.
Læs mere om os på: www.minhundsskole.dk

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
Overskuddet
går til:

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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