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Årets Vaarster
Sct Hans aften blev
bestyrelsen for

Vaarst-Fjellerad

Kraftvarmeværk
udnævnt til

Årets Vaarster 2017.
Her følger nomineringstalen:
ÅRETS VAARSTER 2017
Også i år fortsættes traditionen med, at vi i
Vaarst og Omegns Borgerforening udnævner
en person eller en gruppe til at modtage prisen som Årets Vaarster – en pris, man gør sig
fortjent til ved at gøre en ekstra indsats for og i
vores samfund.
Og i år tilfalder prisen en bestyrelse. En bestyrelsen, som tilmed har udvidet rammerne for
kriterierne for udnævnelsen af Årets Vaarster.
Først og fremmest er det lige op over, for
denne bestyrelse er snart ikke mere. De har
nemlig gennem en uhørt stor arbejdsindsats
fuldført deres plan, nået deres mål, sikret successen - og er dermed tæt på at have afskaffet
sig selv!
Men især er det en bestyrelsen, som har gjort
en kæmpe indsats gennem årene ikke bare for
og i vores samfund, men tilmed - og her kommer udvidelsen af rammerne ind i billedet - også
en indsats, som har gavnet vores naboby.
Og det med nabobyen kommer vi
tilbage til...
Når man lader sig vælge ind i en bestyrelse,
påtager man sig et ansvar. Et ansvar som kan
variere i størrelse. Ligesom ens motiver til at
arbejde i en bestyrelse kan være båret af varierende grader af moralsk habitus. Og endelig
kan dette bestyrelsesansvar honoreres på forskellig vis, spændende lige fra en kop kaffe til
millioner af kroner for indsatsen, hvor størrelse
af honoraret ikke nødvendigvis er proportional
med indsatsen. Og det kan måske lyde som
om, at Årets Vaarster er den tidligere bestyrelse i DONG. Det er det ikke, men alligevel
lidt i den retning.
For denne bestyrelse gælder det nemlig, at
dens medlemmer har påtaget sig et ganske
stort ansvar, som i mange situationer kunne
få- og har haft indflydelse på os i Vaarst og
- som sagt - omegn. Et ansvar, som i langt
højere grad har været båret af et ønske om det
fælles bedste fremfor egen vinding skyld. Og
denne bestyrelses arbejde er proportional med
honoraret. Faktisk er der vel i dette tilfælde

snarere tale om omvendt proportionalitet. Bestyrelsen har gennem årene knoklet mange,
mange timer og har til gengæld ikke fået en
krone for jobbet! Altså på ingen måde DONG!
Til gengæld har denne bestyrelse fået lov til
at se deres værk vokse, så det i dag fremstår
som yderst veldrevet, rentabelt og - hvad den
seneste tid har vist - særdeles attraktiv for andre, større fisk på markedet.
For det hører netop med til historien, at bestyrelsen har skullet håndterer deres opgaver i
et økonomisk marked, hvor skiftende politiske
vinde blandet med verdensomspændende økonomiske op- og nedture har sat dagsordenen.
Hvilket for selv den mest ihærdige bestyrelse
kan være noget af en mundfuld. Samtidig har
de gennem årene og i et stadig voksende
omfang skullet dokumentere, føre statistikker
og redegøre overfor forskellige offentlige instanser, hvis ønske om præcis og retvisende
dokumentation var stor. Man ville f.eks aldrig
tillade at centrale dokumenter fra bestyrelsens
redegørelser bare sådan for-svandt. Altså igen
helt modsat DONG.
Ydermere har bestyrelsen skullet stå på mål
overfor en blandet ejerkreds, som aldrig har
været sen til mindre begejstret at bemærke,
hvis priserne steg og langt lettere har kunnet
acceptere, hvis de faldt, ja måske endda har
modtaget de gode nyheder med et “Jo, men
det var vel osse på tide.”

Men bestyrelsen har tilsyneladende forholdt
sig roligt midt i orkanens øje, og har stabilt og
sikkert arbejdet frem mod det som kunne være
den ultimative succes: bestyrelsens opløsning!
For de så rigtigt, da de begyndte arbejdet på at
gøre sig attraktiv overfor en større fisk. En fisk
som tilbød at overtage værket på vilkår, som for
de fleste ejere af værket - men ikke alle - var
rigtig, rigtig god. Og netop at tilbuddet kun var
godt for de fleste, men ikke alle, giver måske
yderligere et fingerpeg om, hvorfor denne bestyrelse er noget særligt. For det er let nok at
præsentere et forslag på en generalforsamling, som måtte være økonomisk fordelagtigt
for absolut alle. Det ville sikkert medføre jubel
og klap på skulderen. Men at stille sig op og
præsentere et forslag, som man ved, vil kunne
skabe røre og debat, måske endda frustrationer og kritik, er naturligvis ikke den sjoveste
opgave. Især ikke, når man ved at det folks
privatøkonomi, der er i spil. Men bestyrelsen
vurderede, at det var det bedst mulige tilbud,
at det var nødvendigt for fremtidssikring af
værket, så man tog opgaven på sig trods mulig
modvind. Det kaldes vistnok styrke!
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Og nu er det så, at vi kommer tilbage til det
med nabobyen. For der har vistnok gennem
årene været adskillige mere eller mindre heldige forsøg på at bygge bro mellem Vaarst og
Fjellerad. Umiddelbart en oplagt vision, men
absolut ikke sådan bare at føre ud i livet. Hvad
årsagerne til modviljen eller modstanden er,
fortoner sig tilsyneladende. Det er faktisk de
færreste, der efterhånden husker, hvor hunden
ligger begravet. Enkelte mener dog at huske,
at det var “ihvertfald var noget med en hund.”
Men her er denne bestyrelse et levende bevis
på, at brobygning er mulig. I bestyrelsen sidder
i dag 5 medlemmer, som bor i Fjellerad og 2
medlemmer, bosiddende i Vaarst. Værket ligger i Vaarst og generalforsamlinger er blevet
afholdt i Fjellerad. Og varmen er blevet fordelt
fuldstændig retfærdigt til begge byer. Det lyder
næsten utroligt. Men det er sandt.
Det er Vaarst og Omegns Borgerforenings
håb, at udnævnelse af denne bestyrelse
kan åbne op for endnu mere samarbejde
og fællesskab mellem Fjellerad og Vaarst.
Årets Vaarster har ihvertfald vist, at et godt
sted at starte er at hjælpe hinanden med at
holde varmen.

Årets Vaarster 2017:
Bestyrelsen for
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Familiedag 2017
Borgerforeningen for Vaarst og omegn,
invite-rer igen i år til familiedag på VFB’s
baner.
Dagen vil starte med det traditionelle optog
gennem byen arrangeret af børnehaven i
Vaarst.
Det plejer at være festligt;)
Højdepunktet for dagen er de legendariske Vaarst
Games hvor hold bestående af familie, venner
eller naboer...kæmper med og mod hinanden i
forskellige discipliner.
Der kæmpes om ære og håneretten de næste
12 måneder, alt sammen i en munter stemning
og med smil på læben;)

Det er mit ubestridte mål at samle minimum
1 hold fra en af nabobyerne.
Familiedagen er en fest for alle som ønsker
at deltage.
Dagen byder også på loppemarked, hoppeborg, underholdning og fælles grill.
Øl, vand, kaffe og kage kan købes i boderne.
Vi arbejder på et par nye tiltag i forhold til sidste
år, så der kan forekomme nogle overraskelser
udenfor program.
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Sidste års familiedag blev båret af frivillige
hænder der hjalp med opsætning af telt, bar,
baner, oprydning osv.
Vi takker for opbakningen og håber at se jer
igen i år;)
Husk at det er gratis at deltage i Vaarst Games
og, jo flere hold jo sjovere!
Se praktisk info om tilmelding og diverse.
Mvh Theo Ravn Beltoft
Borgerforeningen

5

Vaarst børnehave
Vores temauge handlede i år om affaldsindsamling/affaldssortering.
Målet er, at børnene i en tidlig alder får fokus
på, hvordan vi behandler vores natur, og hvad
det betyder for natur og dyreliv at smide affald.

havde håbet på, da vi planlagde ugen:
Hvor meget papir vi bruger i børnehaven om
ugen - dette blev en øjenåbner for alle. Den
erfaring skal vi tage med os, så vi fremover
tænker os ekstra om, inden vi tager et nyt
stykke papir, fx tegne på hele papiret.

Særligt har vi haft fokus på genbrug. Børn
og voksne har fået en stor bevidsthed om, hvor
meget der egentlig kan bruges igen.

Forældrene har fortalt, at børnene har båret
deres viden med hjem, fx smider man ikke noget i naturen, som ikke kan nedbrydes.

Vi har alle lært noget, og nedenstående
fortæller om, at vi er kommet længere, end vi

Vi har samlet affald i Vaarst By, og med stor
glæde kunne vi konstatere, at vi i år ikke
fandt så meget som de foregående år.
Vi ønsker dog, at byens borgere vil tænke
endnu mere over, hvad man kaster fra sig af
miljøskadeligt affald. Fx er et cigaretskod mellem 1 og 5 år om at blive nedbrudt i naturen.
De bedste ønsker om en god sommer
og en ren natur for børn,
dyr og voksne i børnehaven.

Vi har stadig stor opmærksomhed på indsatsen,
at vores dejlige børnehave ikke lukker, derfor denne reminder:
Husk at melde jeres barn ind i børnehaven!
Forældre med mindre børn er altid velkomne til at besøge børnehaven,
og er der spørgsmål, er I velkomne til at ringe.
Pt. er vores situation sådan:
Pr. 01.08.2017 har vi 14 børn i børnehaven.
Vi sender 10 børn på Vaarst Fjellerad skole til start i børnehaveklassen.
Vi håber meget,
at vi får flere børn henover efteråret 2017 og ikke mindst foråret 2018.
Der sker en positiv udvikling i Vaarst ift. nyindflyttere.
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1. 2. og 3. klasse
tur i Dokkedal
1. 2. og 3. klasse på Vaarst-Fjellerad skole på tur til
Dokkedallejren.
Vi var 50 børn fra 1., 2. og 3. klasse, der skulle på lejrtur.
Vores forældre kørte os derud.
Det var sjovt at se lejren, for der var græs på taget. Der var
også en stor bakke med en stor lerhule bag huset. Bakken
var meget stejl så vi fik meget fart på, når vi løb ned, så efter
lidt tid var der nogle børn, der kom til skade, og så aftalte vi,
at vi skulle lege og lave huler nogle andre steder.
Da vi havde fået at vide, hvor vi skulle sove, så legede vi
Vi var ved stranden og det var sjovt, fordi der var rigtig
mange krabber. Vi havde fiskenet med derned, og de børn,
der havde gummistøvler på, de måtte soppe i vandet. Men
vi kunne se at alle børn gik ud i vandet, og vi blev våde. Vi
fandt krabber. Der var store krabber og små krabbeunger.
Vi legede med krabberne, men vi måtte ikke få dem med op
til huset.
Vi fik pastasalat, pølsehorn, frikadeller og pizzasnegle til
aftensmad.
Der var lidt tid til at lege inden sengetid.

Emma, Rose og Silas, 2. klasse.
Foto: Eva Morgenstjerne
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Vaarst og Omegns Borgerforening
ønsker alle
en rigtig god sommer

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:

Mobil 20 91 48 88

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

ch
Ambjørn Lebe

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?
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W . Audi . Skoda . Seat

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk

Service og
r e pa r at i o n e r
af alle
mærker
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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!

LILLE V LDMOSE

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

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

rod.d

p
Se mere på www.kongprod.dk - www.mouhotel.dk
www.kong
9
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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!!

JULI

30

29

28

27

- Familiedag
d. 26. august på VFB’s baner
i Vaarst.
Nærmere info følger snarest

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

- Linedance
d. 28. august starter vi nyt
begyndehold i gymnastiksalen
i Vaarst
se nærmere info side 14

31

35

34

33

32

AUGUST

Vaarstsamlingen
Petanque

Petanque

Banko, Linedance

Familiedag

Petanque

Banko

Petanque

Banko

Petanque
Første skoledag

Banko

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

36

38
39

40

OKTOBER

Banko, Linedance
Halloween

Petanque

Banko, Linedance

41
42

44

43

Banko, Linedance
Skolernes efterårsferie
Petanque

Petanque

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque
Kreativ/Strikkeklubben

2017

- Badminton
- Vaarstsamlingen
indskrivning ca. d. 1. september afholder generalforsamling
se nærmere info side 15
tirsdag d. 26. september

Banko, Linedance
Petanque

Banko, Linedance
Petanque

Banko, Linedance
Generalforsamling
Petanque

37

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque
Kreativ/Strikkeklubben

2017 SEPTEMBER

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

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
Ti 31

48

47

46

45

Petanque
Kreativ/Strikkeklubben

Petanque

Banko, Linedance

Petanque

Banko, Linedance

Petanque

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque

2017 NOVEMBER
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

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

Nytårsaften

Juleaften
Juledag
2. juledag

Petanque

Banko, Linedance

Petanque

Banko, Linedance

52

51

50

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque
Kreativ/Strikkeklubben

49

2017 DECEMBER

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
Sø 31

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i september så send det venligst til borger@vaarst.dk senest d. 4. september

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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Linedance
Vi er en lille hyggelig linedance klub,
kaldet Cowdancers.
Vi danser hver mandag i gymnastiksalen i Vaarst.
Klubben repræsenterer alle aldersgrupper lige fra 20 år og opefter.
Vi starter med easyholdet kl.17.30,
derefter øvede kl.18.30.
Har dette vakt din interesse,
starter vi NYT BEGYNDERHOLD
mandag d. 28. august kl.20.00
Tiden kan sagtens ændres til tidligere,
hvis nogen syntes, det er for sent.
Kig ind til os og se hvad vi laver,
alle er velkomne og der er altid
KAFFE PÅ KANDEN.
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I Vaarst-Fjellerad Boldklub kan vi glæde os over
- at vores ungdomsafdeling er i kraftig fremgang rent medlemsmæssigt
Vi har hold i drengerækkerne fra U6 til U12 og i pigerækkerne er vi
repræsenteret i U11 og U15 efter sommerferien.

Kan det lykkes for os, har vi stadig vores medlemmer i klubben, de vil
stadig spille kampe i VFB, og dermed bevare tilknytningsforholdet til
VFB.

U10 drenge og U11 drenge er endda tilmeldt med to hold i de respektive
årgange.

I øjeblikket har vi et yderst velfungerende samarbejde med Pige U14
og drenge U17. Et samarbejde som begge klubber nyder rigtig godt
af. I LKB kan de en masse ting omkring mange medlemmer, men VFB
har til gengæld rigtig meget at byde på, omkring klubliv, hygge og sammenhold.

Vi samarbejder med Nøvling Fodboldklub fra og med U9 drenge.
Et samarbejde som vi er rigtig glade for.
Dels har vi mulighed for, at tilbyde fodbold for børnene, uden de bliver
spredt over for store alders klasser. Og NFK og VFB er meget ens omkring værdisætet omkring ungdomsfodbold.

De bedste hilsner

Noget vi er meget glade for er, at det er lykkes os, at finde dygtige og
engagerede trænere.

Bestyrlesen i VFB.

Vi har glade børn og vi har faktisk også nogle dygtige hold, som har vundet flere flotte placeringer ved forskellige cups her i foråret, samt klaret
sig godt i deres turneringer.
For os er det vigtigt, at vi har glade børn i klubben. Det smitter hurtigt af
i forældre kredsen, og det er for os vejen frem mod, at få skabt en klub
med gælde, fællesskab og respekt. Og en klub hvor vores medlemmer
og forældre engagere sig aktivt i driften af klubben.
Hen mod næste sæson er vi i gang med at drøfte mulighederne for,
at udvide samarbejdet omkring ungdomsholdene med LKB Gistrup. Vi
ønsker et formelt samarbejde fra og med U13 årgangen.

INDSKRIVNING TIL BADMINTON
FOR SÆSONEN 2017-2018.
Indskrivningen til badmintonsæsonen vil finde sted omkring 1. september.
For at sikre dig,
at du får informationen,
bedre vi dig tilmelde dig VFB´s nyhedsbrev som du kan tilmelde dig på vores hjemmeside

vfb-sport.dk

Eneste steder det bliver annonceret er på vores nyhedsbrev,
facebook siderne for Fjellerad, Vaarst og VFB,
VFB´s hjemmeside og hos Byens Købmand og Shell Gunderup.
De bedste hilsner
Bestyrelsen.
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Vi er glade for
at Vaarst Uret bliver benyttet af
mange glade borgere
Når vi kommer forbi,
møder vi ofte glade børn og voksne,
der nyder de mange skønne faciliteter,
vi har i Vaarst Uret.
Det er godt!
Bestyrelsen i Vaarst Urets opgave er, at det fortsat skal være et sted alle kan komme og lege,
nyde naturen, bruge shelterne og bålpladsen, grille eller gå en tur med hunden.
Vaarst Uret er for alle,
der har lyst til at være der og følge de få og enkle regler, vi har.
Det er derfor med beklagelse,
vi har kunnet konstatere,
at der i flere tilfælde i foråret har været problemer med at følge reglementet ifm.
fester om aftenen.
Vaarst Uret må gerne bruges til at hygge sig med alkohol om aftenen,
men det er til gengæld vigtigt,
at der bliver ryddet op og at faciliteterne bliver behandlet ordentligt.
Vi har dokumenteret,
at der flere gange er fundet smadrede flasker og forskelligt affald rundt omkring huset.
Toilettet er flere gange blevet udsat for en grim behandling.
Vi har efterfølgende set os nødsaget til at sætte en timerlås op på toilettet,
som betyder, at toilettet nu kun er åbent i dagtimerne.
Det er ikke en løsning, vi havde forventet var nødvendig,
men vi bliver nødt til at handle,
når vores faciliteter ikke behandles ordentligt.
Nærpolitiet er orienteret om,
at der er lidt for meget gang i festerne i Vaarst Uret,
og de holder øje med udviklingen.
Vi håber,
at vi fortsat kan stå sammen om,
at Vaarst Uret skal være et dejligt sted at komme.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Vaarst Uret
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Efterlysning
Vaarsturet har nu færdiggjort det sidste element i operation beplantning,
nemlig tilplantning af kummerne.

Mange der færdes i området har troet at det var sandkasser.

Også Legeplads-inspektøren fra Aalborg kommune syntes det var lidt sjusket
med alt det jord i sandkasserne.

Men der har været en mening med galskaben.

Nu er der nemlig plantet pil, og det er meningen at de efterfølgende skal flettes sammen
til tunneller, der både er kønne at kigge på,

og forhåbentlig sjove at lege i for de mindste.
Derfor efterlyser vi en eller flere personer der har viden omkring pileflet,
og som har lyst til at hjælpe os med den opgave.

Det primære er at vi får input til hvornår og hvordan det bedst gøres,
men vi håber selvfølgelig,

at der er en der har lyst til at hjælpe med opgaven.
Kontakt Flemming på tlf. 20 64 05 15 eller flemming9260@gmail.com
hvis du vil byde ind.

Til alle jer der hjalp med at plante en kold november dag i 2016,
vil vi bare sige at det gjorde i super godt.

Alle planter har overlevet vinteren, og står nu friske og grønne.
Kik op og nyd “jeres bed”.
God sommer til alle
Med venlig hilsen

bestyrelsen for Vaarsturet.
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Vaarstsamlingen
- afholder
generalforsamling
tirsdag d. 26. september 2017

Nyt fra

strikke/nørklegruppen

Siden efteråret 2016 har vi hver den første torsdag
i måneden mødtes i de gamle klublokaler ovenpå
børnehaven.
Vi er 5-10 kvinder som mødes kl. 19 og stopper
omkring kl. 21, som det nu lige passer til.
Der strikkes, hækles, klippes eller hvad man ellers
har gang i.
Der er hygge, erfaringsudveksling og god snak :-)
Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op.

Vi holder sommerpause men mødes igen
den 07.09 hvor alle er velkomne.
Gode sommerhilsener
Else Staunstrup
Tlf 29 46 89 97
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Den gamle friskole
Opholdsstedet Victoria har det sidste lille år,
haft sit daglige virke i den gamle friskole.
De har pr 01.07.17 opsagt deres lejemål,
men er i praksis fraflyttet bygningen.

Hvad bygningen fremadrettet skal bruges til,
foreligger der endnu ikke beslutning om;

dog ligger det foreningen Charity (som ejer bygningen)
meget på sinde,

at det bliver et foretagende,

som kommer til at blive et aktiv for byen,
og på en stille og ordentlig måde
kan indgå i byens dagligdag.
På vegne af Charity
- David Klit

Tlf.: 98 44 45 55

kontakt@charitycenter.dk
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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

Smoothie med jordbær
Ingredienser
2 pers.
100 g. jordbær
4 isterninger
3,5 spsk. flormelis
1 spsk. friskpresset citronsaft
2 dl. Arla A38 naturel (0,5%)
1,5 dl. mælk
Fremgangsmåde
Kom jordbær og de øvrige
ingredienser i et blenderglas.
Blend ved hurtigste hastighed
i ca. 45 sek. eller til isen er knust.
Smag smoothien til
og fordel den i
2 kolde høje glas.
Server straks.

Der vil være salg af
pølser, slik, vand og kaffe
Overskuddet
går til:

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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