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Annoncører: Vibration Nord . Anlægsgartneren Lars Rasmussen . Dantek Brian Bilpleje . AM Auto . Spar Visse
MY Fotografi . Wagner Anlæg & Havedesign . Rikkes Landkøkken . Bagger & Brink, SH Auto . Haals Bageri . Svendsen Kongerslev

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 juni 2021.

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. 28. maj 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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Kære Vaarst
Det er nu et år siden at bestyrelsen efter
2 generalforsamlinger og en række vedtægtsændringer, kunne konstituere sig.

Hensigten var at sikre en form for overgangsbestyrelse hvis primære opgave var at få
etableret en række udvalg og på den måde at
gøre det lettere for en ny bestyrelse at samle
stafetten op i 2021.
Vi er lykkedes med at få en del udvalg på plads
men et år med Corona og restriktioner har gjort
det svært at afholde arrangementer, hvorfor
aktiviteten har været meget begrænset.
Vi håber selvsagt at tingende lysner i år og
at byen igen vil summe af aktivitet.
Vi håber også at minimum 3 personer kan se
sig selv i en ny bestyrelse da ingen af de tre
nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker
genvalg til den forestående generalforsamling.
Som bestyrelsen ser ud nu, består den af en
formand, en kasserer og en koordinator, hvilket
ifølge vedtægterne er minimumskravene.
Det vil være fantastisk hvis nogle af de nye tilflyttere vil involvere sig i at forme fremtidens
Vaarst og det vil være lige så fantastisk hvis
nogle af jer der har boet i byen i flere år, vil tage
en tur i byens tjeneste.
Det kræver ikke noget særligt talent at sidde i borgerforeningens bestyrelse;)
Det er heller ikke en livslang forpligtigelse.
Til gengæld er det en super god mulighed for
at skabe sig et netværk i byen og have mu-

lighed for at få indflydelse på tiltag og arrangementer mv.
Der er brug for nye personer med ny energi og
nye ideer, som vil dedikere 12 måneder til bestyrelsesarbejde i det omfang man ønsker og
med de projekter og opgaver man selv vælger
at kaste sig over.
I 2020 har ca. ¼ del af byens 200 husstande
valgt at betale kontingent. Kontingentet opkræves som en frivillig mulighed for at støtte
borgerforeningen, typisk i april måned i forbindelse med udgivelsen af Rundt om Vaarst.
Borgerforeningen for Vaarst og Omegn har
i de seneste år blandt andet stået for genetablering af byens parker, afholdelse af familiedage/byfester, Sankt Hans, Byens juletræ
+ juletræstænding, fastelavnsfester, diverse
smagninger mv. samt sørget for flag ved indfaldsvejene og den gamle friskole.
Dertil kommer byens hjemmeside vaarst.dk og
bladet Rundt om Vaarst som er finansieret via
kontingenter og annoncører.
Som bestyrelsesmedlem bidrager man med
det man kan og har lyst til, størstedelen af
ovennævnte er nemlig klaret helt eller delvist
af udvalg og øvrige frivillige kræfter i byen, blot
med borgerforeningen som tovholder/navntager på projekterne.
Samråd for Vaarst og Omegn, som i mange år
har været ledet af Tom Greiffenberg, baserer sig
også på Borgerforeningen da denne udpeger 4
af medlemmerne i samrådets bestyrelse.
Samrådet søger hvert år en pulje penge til
byen fra Aalborg kommune.

Penge som kan anvendes til almennyttige formål, I Vaarst, som i de omkringliggende byer.
Samrådet for Vaarst og Omegn har de seneste
år bidraget økonomisk til vedligehold og drift
af grusgraven i Vaarst, men også til bålhytten
i Skovstrup og forsamlingshytten i Torderup
samt med finansiering af flere af arrangementerne i byen.
Udover det økonomiske, har Samrådet også
haft en betydelig rolle i forbindelse med arbejdet med byfornyelse og by forskønnelse i
Vaarst, herunder nedrivning af gamle ejendomme med henblik på opførelse af nye.
Kan der ikke stilles en bestyrelse på mindst 3
medlemmer ved den kommende generalforsamling, og skulle Vaarst som en konsekvens
heraf, vælge at opløse byens borgerforening
vil det således også betyde en opløsning af
Samråd for Vaarst og Omegn og et stop for
mange af de aktiviteter som er nævnt tidligere
i denne tekst.
Vi håber at kreative kræfter vil kaste sig ud i 12
måneders bestyrelsesarbejde og sætte sit eget
præg på Vaarst by i 2021/2022.
Den afgående bestyrelse vil stå til rådighed
for hjælp og sparring så længe det ønskes.
Generalforsamlingen vil finde sted online
d. 21. april kl. 19.00.
Har man spørgsmål til bestyrelsesarbejdet,
eller ved man allerede nu at man ønsker at
være en del af det, er man naturligvis meget
velkommen til at kontakte os på forhånd på
vaarst.borger@gmail.com eller
formand.vaarst@gmail.com

Kassererens beretning Resultatopgørelse
Sidste år valgte vi som følge af Corona og udskudt generalforsamling i borgerforeningen at bringe regnskabet i Rundt om Vaarst. I år
er generalforsamlingen, der skulle have været afholdt i marts måned
også udskudt, og vi bringer derfor igen regnskabet heri. Generalforsamlingen bliver i år afholdt virtuelt d. 21. april. Husk du som betalende medlem af borgerforeningen har mulighed for at deltage
og stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
Som I kan se af regnskabet, er vi fortsat meget afhængige af medlemskontingenterne, ligesom annoncørerne i Rundt Om Vaarst er med til
at sikre bladets overlevelse. Vi har i 2020 modtaget kontingent fra
48 husstande imod hele 80 stk. året før. Det er desværre en udvikling i den forkerte retning selvom vi fortsat har mulighed for at modtage indbetalinger både via kontooverførsel og MobilePay. Vi håber
selvfølgelig at flere vil vælge at indbetale fremadrettet, så det fortsat
er muligt at afholde arrangementer og gennemføre tiltag til gavn for
byens borgere.
Vi trækker igen i år lod om en kurv fra Byens Købmand i Fjellerad, blandt de tidlige indbetalinger. Vinderne får direkte besked.
Indtægterne dækker ikke helt udgifterne i år, hvorfor vi kommer ud
med et underskud på godt 6.000 kr.
Det er svært at lave overskud på arrangementer, når vi grundet restriktionerne er meget begrænsede i vores muligheder for at afholde
arrangementer og vi har haft nedgang i både kontingentindbetalinger
og annoncer i bladet.
Op til jul prioriterede vi at lave en omdeling af slikposer til byens børn,
da vi ikke kunne holde et juletræsarrangement som det vi plejer. Tiltaget blev taget rigtig godt imod, tilmeldingerne strømmede ind dagene
op til fristen - og flere har foreslået at dette gøres til tradition. Dette vil
dog blandt andet kræve at pengene kommer ind på anden vis, for som
I kan se – er det ikke gratis at købe slik til alle de herlige unger.
Vi har tidligere nævnt at det ikke er et must at vi laver overskud på
arrangementerne, men det er selvfølgelig klart at vi ikke kan lave et
underskud som i år, hvert år.
Vi har i år modtaget ca. 600 kr. fordelt over tre indbetalinger, som vi
vurderer ikke har noget med borgerforeningen at gøre. Pengene er
gået ind via MobilePay og vi har ikke haft mulighed for at returnere
dem, hvorfor de er indtægtsført. Der er også indtægtsført udgifter til
indkøb i forbindelse med juletræstændingen sidste år, da Samrådet
endte med at betale denne post. Samrådet for Vaarst og Omegn har
igen i 2020 betalt for byens juletræ.
Vi gør igen i år opmærksom på at er der arrangementer uden omsætning, eller arrangementer som I undrer jer over slet ikke fremgår af
regnskabet, kan årsagen findes i at både opgaverne og omsætningen
kan være udliciteret, selvom borgerforeningen i sidste ende kan være
tovholder.
Har du forslag til investeringer som kan gøre nytte i byen, eller har
du input til arrangementer/events eller lign. – så modtager vi meget
gerne henvendelser herom, hvorefter forslagene vil blive drøftet på
næstkommende bestyrelsesmøde.
Har du spørgsmål til regnskab eller andet, er du velkommen til at
sende dem pr. mail: kasserer.vaarst@gmail.com
Kontingentindbetalinger kan ske på følgende måder:
Via bankoverførsel:
Reg.nr.: 7459 Konto: 1007039
(100,-)
Indbetalinger
. april 2021
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2020

2021

4.800
12.400
600
17.800

8.025
16.200

-17.000
-1.200
-1.000
-458
-200
-626
-723
-59
-130
-350
-106
-21.851

-12.398
-2.400
-683
-75
-275
-369
-636
-756
-50
-0
-1.722
-19.363

Resultat før arrangementer

-4.051

4.862

Fastelavn
Omsætning Fastelavn
Donationer, tøndesponsorater mv. fastelavn
Tønder, slik mv. fastelavn
Restulat Fastelavn

315
1.500
-1.103
712

435
2.000
-1.444
991

Sankt Hans
Omsætning Sankt Hans
Indkøb af mad/drikke mv. sankt hans
Inventar, anlæg og småanskaffelser, Sankt Hans
Resultat Sankt Hans

-

2.505
-1.543
-95
867

Familiedag/byfest
Omsætning Byfest/familiedag
Donationer, sponsorater mv.
Indkøb af mad/drikke mv. - byfest
Inventar, anlæg og småanskaffelser, byfest
Resultat Familiedag/byfest

-

11.394
1.000
-9.137
-1.179
2.078

Indtægter
Kontingenter
Annoncesalg
Diverse øvrige indtægter
Ordinære indtægter

Udgifter
Trykning af Rundt om Vaarst
Honorarer, flaghejsning
Donation, VFB
Gaver mv. kontingentindbetalere
Mad under møder mv.
Forplejning arrangementer
Gaver til hjælpere
Kontorartikler og tryksager
Gebyrer, FI-kort
Gebyrer, e-banking
Gebyrer, mobilepay
Internet og webhotel
Generalforsamling
Småanskaffelser (straksafskrivning)
Reparation og vedligeholdelse
Bankrenter
Ordinære udgifter

Juletræstænding
Juletræ og lys
Indkøb af æbleskiver, gløgg mv.
745
-745
Indkøb af slikposer
-3.450
Resultat Juletræstænding
-2.705
-745
___________________________________________________________
Resultat af arrangementer
-1.993
-3.191

Årets resultat

Balance

Aktiver
Tilgodehavender
Debitorer, ubetalte fakturaer
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Bank
Kontanter (kasse)
Likvide beholdninger i alt
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Egenkapitalkonto primo
Periodens resultat
Egenkapital i alt
Kortfristet gæld
Kreditorer, ubetalte regninger
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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24.225

-6.044

8.053

31.12.2020

31.12.2019

11.400
11.400

7.600
7.600

982
1.510
2.492

11.639
1.442
13.081

13.892

20.681

31.12.2019

31.12.2018

-19.936
6.044
-13.892

-11.883
-8.053
-19.936

-

-745
-745

-13.892

-20.680

?

?

?

Generalforsamling
i Vaarst og Omegns Borgerforening
Onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00
(generalforsamlingen holdes digitalt grundet Covid-19)

Hvis du ønsker
at deltage i
lingen
generalforsam
digitalt,
en mail på:
kan du sende
m

mail.co

vaarst.borger@g

senest
d. 19. april.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af 1 revisorer
7. Eventuelt
Forslag til pkt. 4 indleveres skriftligt til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Deltag og hør hvad bestyrelsen har arbejdet med det seneste år,
og gør din indflydelse gældende,
ved at melde dig som kandidat til den nye bestyrelse.
Forslag til bestyrelsen skal indleveres skriftlig til formanden på mail til
vaarst.borger@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

?

?
5

?

Foreløbigt punktum i sagerne om

ulovlig autoskrot i Vaarst by

Den 4. april 2018 blev Vaarst Borgerforening
og Vaarst Samråd kontaktet af bekymrede
naboer til Vaarst Banevej 10.
En gruppe af de omkringliggende husstande
havde modtaget brev fra Aalborg kommune som
behandlede en ansøgning om at give tilladelse
til miljøbehandling af skrotbiler på adressen.
Erfaringerne fra andre små byer hvor der er
etableret autoskrotvirksomhed var ikke fantastisk positive og bekymringerne gik bla på om
byen potentielt ville komme til at stå med samme
problemer som eksempelvis Aggersund.
En autoskrotvirksomhed der miljøbehandler op til 2000 biler årligt på en adresse for
enden af en blind vej i bunden af byen, ville
unægteligt skabe endnu mere tung trafik
end det allerede var tilfældet.
Bekymringerne gik også på at Vaarst ville blive
en mindre attraktiv by for nye tilflyttere og at
dem som ønskede at flytte fra byen ville få
svært ved at sælge deres huse.
Det er et veldokumenteret faktum at huspriserne falder med miljøbelatende industri
indenfor byskiltet.
Borgerforeningens bestyrelse og Samrådets
bestyrelse var heller ikke begejstrede for udsigten til autoskrot da man i de seneste 10 år
har investeret en masse kræfter og mandetimer i at gøre Vaarst til et attraktivt og trygt sted
for både børnefamilier og ældre medborgere,
med genetablering af parker og byfornyelse
med rekreative områder, herunder blandt andet stationsparken, frugtparken og arealet omkring togvognen, som ligger som nærmeste
naboer til netop Vaarst Banevej 10.
Grønne områder der dagligt anvendes af
Vaarstere, der nyder den natur vi har herude, grønne områder der er genetableret
ved hjælp af frivillige kræfter og finansieret
af Aalborg kommune.
Alt sammen initiativer som skulle gøre det bedre
at bo i byen tiltrække nye tilflyttere og som blev
gennemført efter lokalplanens forskrifter, flere
miljøgodkendelser og byggetilladelser mv.
Når man samtidigt kunne konstatere at der
trods mangel på både miljøgodkendelse og
alle øvrige nødvendige tilladelser, allerede var
fuld gang i ulovligt autoskrot i byen og, at det
i øvrigt have stået på i flere måneder, blev det
besluttet at involvere hele byen, og der blev
indkaldt til borgermøde den 17. april 2018 i
klubhuset.
I en lille by som Vaarst er vi alle sammen
naboer.

De over 100 fremmødte var enige om at der
ikke var interesse for en Autoophugger i byen
og at der med lovlige midler, skulle arbejdes
imod at Aalborg kommune gav miljøgodkendelse og således tilladelse til en autoskrotvirksomhed.
Der blev i de efterfølgende dage lavet en underskriftindsamling med 162 unikke underskrifter, der sammen med officielle indsigelser fra både private og byens foreninger
blev sendt til Aalborg kommune.
De seneste knap 3 år er gået med utallige
møder og utallige e-mailkorrespondancer med
et utal af embedsmænd og forvaltninger.
Det har til tider været tungt, særligt når der
trods manglende tilladelser, gentagne advarsler, tilsyn, og et standsningspåbud, fortsat
har været fuldt tryk på autoophug i Vaarst.
Borgerforeningens og Samrådets bestyrelser
og private borgere har på opfordring af Aalborg politi og Aalborg kommune de seneste 3
år videresendt klager, billeder, videomateriale
og vidneberetninger fra byens borgere hver
gang der foregik aktiviteter som er i åbenlys
strid med lovgivningen.
Som oplyst på byens Facebookside er den
ene virksomhed, efter en brand og et par ejerskifter, gået konkurs mens den anden er blevet
idømt bøde samt et krav om lovliggørelse af
virksomheden senest 1. april 2021.
Ved manglende lovliggørelse efter denne dato
vil sanktionerne være månedlige bøder af
20.000 kr.
Ved lovliggørelse menes at stoppe med det
der er ulovligt og holde sig til det man har fået
tilladelser til (Autoværksted) eller at få miljøgodkendelse samt tilladelser på plads så der
kan drives lovligt autoskrot på adressen.
Det sidste kan ikke lade sig gøre da det er i strid
med den gældende lokalplan for Vaarst by.
Dette er blevet bekræftet flere gange af Rådmand ved Aalborg kommune Hans Henrik
Henriksen som både har udtalt sig om dette på
tv og senest på et møde i Fjellerad hvor emnet
blev taget op.
Hvad står der så i den lokalplan?
Lokalplanen kan hentes i PDF format her:
https://grundsalg.aalborg.dk/media/555316/
Lokalplan-03-018.pdf
Hvilken type erhverv der kan etableres i hvilke
områder, afhænger af det enkelte erhvervs
miljøklassificering.
Lovgivningen arbejder med en skala der går
fra 1-7 hvor 7 er den mest belastende for både
miljø og naboer.
De berørte erhvervsarealer i byen kan benyttes
til alle typer erhverv under kategorien lettere
6

industri som typisk ligger i miljøklasser 1-3.
Autoophug ligger i miljøklasser 4-7 baseret på
omfanget af virksomhedens aktiviteter (jo flere
aktiviteter, jo højere miljøklasse)
Vejledning omkring miljøklasser kan findes
på Aalborg kommunes hjemmeside: http://
www.aalborgkommuneplan.dk/bilag/bilaga.aspx
Hvad så nu?
Det vil tiden vise.
Holdningerne omkring begge sager har været
meget blandede, mest fordi at det kan være
svært at gennemskue hvad der rigtigt og
forkert, lovligt eller ulovligt, både fordi at det
efterhånden har stået på længe og fordi at
man ikke selv har arbejdet med sagerne og
kender baggrunden og det samlede forløb.
Nogle ønsker at støtte op om den type erhverv i byen, lovligt eller ulovligt, imens
de fleste har svært ved at acceptere at der
drives ulovlig virksomhed i Vaarst generelt.
Vi håber at der fremover vil blive drevet autoværksted som der allerede ved indflytningen
blev givet tilladelse til.
Det er den nuværende bestyrelsens holdning
at man som by, aldrig bør støtte op om drift
af ulovlig virksomhed uanset hvilken type virksomhed der er tale om.
Særligt ikke når det miljømæssigt belaster og
skæmmer naturen og de grønne arealer, som
er nogle af byens største aktiver.

Husk
generalforsamlingen
den 21. april
kl. 19.00
hvor der skal vælges
en helt ny bestyrelse
for Vaarst og omegns
borgerforening.

Har man punkter
til dagsordenen
eller ved man allerede nu,
at man gerne vil tage et år
i en ny bestyrelse,
er man som altid
meget velkommen
til at kontakte os på:
vaarst.borger@gmail.com

Spor i sneen
Her i vinter har det været muligt at finde spor i sneen
af forskellige dyr og fugle, henholdsvis fasan, kat, mår/mink, ræv og rådyr.

Kan du gætte hvor sporene stammer fra?

Svar

Svar

Svar

Svar

Der er
en pose slik
til 10 rigtige svar.
Gevinsterne vil blive
uddelt samlet
i Vaarst Uret.

Svar

De 10
heldige
vindere
får direkte
besked

Navn: __________________ Alder: __________________ Tlf.: __________________
Skriv svarende ved hvert billede og udfyld navn, alder og mobil.
Aflever svarende hos Jørgen Madsen i postkassen på Vaarstvej 207E,
på jma@madsen.mail.dk eller på mms til 40 25 77 45
senest d. 10. april 2021.
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Petanque opstart 2021
Onsdag d. 14. april kl. 14.00.
r
deltage
For nye
d for
mulighe
er der
at låne
.
ekugler
petanqu
Mvh.

Vi ses ved banerne
i parken.

lsen

Bestyre
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Kære Alle

I børnehaven Vaarst er vi nået op på 22
børn, der alle er ved at være faldet til.
Børnene trives godt, trods de stramme coronaregler.
Det er jo efterhånden ved at være den hverdag,
de husker.
Vi ser dog frem til igen, at kunne komme noget
mere ud, som sidste forår
- Som vi siger, nogle corona-regler er kommet
for at blive
– Vi tager de positive ting med os, og både
børn og voksne elsker at være ude med højt
til loftet
I januar måned, har vi hjulpet de nye børn i
gang og februar stod i Fastelavnens tegn.
Vi kunne heldigvis stadig afholde vores årlige
fastelavnsfest, med hvad der hører til.
Det er vigtigt, at vi holder på traditionerne, så
meget vi kan.
Vi har fået genåbnet vores overetage, efter et
svampeangreb.
Det betyder, at vi igen kan komme i biografen,
bruge vores krearum og vi vil lave et yoga/læse
rum – et rum til at koble af.
Tempoet kan være hurtigt i Børnehaven og
de nyder alle når vi skaber rammerne for en
rolig stund.
Vi har desværre sagt farvel til Anni, som har
været fast medarbejder i Børnehaven i fem år.
Anni vil blive savnet rigtig meget af både børn
og voksne.
Vi er allerede ved at ansætte en ny medarbejder og håber, at kunne få det hele på plads i
starten af marts, så vores skønne lille Børnehave igen får en stab af fast personale.
Vi har ligeledes ansat Rozan på deltid, da vi
har fået tildelt timer af Aalborg Kommune med
henblik på at opretholde de gode minimumsnormeringer.
Vi håber og krydser fingre for, at coronatiden er
på vej mod bedre tider. Det bliver godt, når vi
igen får en mere normal hverdag.
Indtil da, bevarer vi det gode humør, og hvem
kan ikke det, sammen med en flok dejlige ”unger”, der hver dag bringer glæden ind.
Godt forår til jer alle
fra os i Børnehaven
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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
v i d $
- B
r y l l u!"!
p - Konfirmand - Fest
Tlf.
96
77
F o t o g r a f50
e r 50
ing

VW . Audi . Skoda . Seat

10

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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14

16

17

Bededag

Fitness, Petanque, Spejder

Fitness Yoga
Fitness, Linedance

Fitness, Petanque, Spejder
Kontingent,Generalfors

Fitness Yoga
Fitness, Linedance

15

Vind slik, Sudoku
Fitness Yoga
Fitness, Linedance
Seniotræf
Fitness, Petanque, Spejder

Påskesøndag
2. påskedag
Vaarstsamlingen
Fitness, Spejder
Strikke/nørkleklubben

Skærtorsdag
Langfredag

APRIL

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

20

21

Fitness, Linedance

Fitness, Petanque, Spejder

Pinsedag
2. pinsedag

Fitness, Petanque, Spejder

Arbejdsdag
Fitness, Linedance

19

Fitness Yoga
Fitness, Linedance
Seniotræf
Fitness, Petanque, Spejder
Kr. himmelfartsdag

Fitness Yoga
Fitness, Linedance
Vaarstsamlingen
Fitness, Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Generalforsamling i
borgerfpreningen
Onsdag d. 21. april
se mere side 5

Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7
Tir 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
Petanque, Spejder

Linedance

Sidste skoledag

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Grundlovsdag

JUNI

26

25

24

23

Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Arbejdsdag i Vaarst Uret
Søndag d. 16. maj
se mere side 13

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
Lø 31

2021

- Fitness Yoga
5 søndage i
i april og maj
se mere side 16

JULI

30

29

28

27

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

32

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

35

34

33

Petanque, Spejder, 1. skoledag

Linedance

gavekurv

39

38

37

36

2021 SEPTEMBER

Vind slik
d. 10. april

31

AUGUST

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2021

- Outdoor Fitness
Mandage og onsdage
i april og maj
se mere side 17

Husk

at betale din kontingent
senest d. 21. april
til borgerforeningen,
så er du med i en

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i juni så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 28. maj 2021

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

2021

- Pentanque opstart
Onsdag d. 14. april
se mere side 6

- Sudoku
Lørdag d. 10. april
se svaret på din Sudoku på FB

HAR DU HUSKET!!

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

så finder vi en løsning.

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

S. H. Auto
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

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
Udebehandlinger:
Tirsdag/onsdag
efter aftale
 Åbningenstider:


Tirsdag/onsdag
r af:
orhandle - Tagudskiftning - Vinduer
FNybyg
efter aftale
- Ombygning
Tlf. 9833 1422 - www.svendsenkongerslev.dk
Torsdag/fredag 10-17

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 -

v/ Lene Thorsen . Gudumvej 112 Vaarst . 9260 Gistrup . Tlf.: 96 36 66 14
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Hjemmestrik til Bulgarien
Har du lyst til at strikke til børn og unge i
Bulgarien, så har du mulighed for det nu.

Kvindenetværket
i Baptistkirken,
sender hjælp til Bulgarien
to gange om året.
Det der særligt er brug for, er varme strikketrøjer, halstørklæder, huer og varme sokker.
Bulgarien er det fattigste land i EU, og et land
hvor der er mange fattige familier, ikke mindst
nu hvor Coronaen har gjort mange arbejdsløse.
Bulgarien er også en land, hvor der om vinteren
kan blive meget koldt, og mange opvarmer
deres huse med elektricitet, hvilket er meget
dyrt. Mange bruger store dele af deres løn på
opvarmning.

Vi efterlyser garn og nogle som gerne vil
strikke.
Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har
garn, du ikke bruger.
Det vil vi gerne modtage i kirken, ligeledes efterlyser vi også strikkere.
Hvis du har lyst til at lave noget, og ikke
selv har garn, så kan du også henvende
dig.

Kontakt
Birgit He
bbelstru
p
på tlf.:
21 68 74
16
_______
og vi få
r lavet
en afta
le

Arbejdsdag i Vaarst Uret
Bestyrelsen for foreningen Vaarst Uret har
planlagt en arbejdsdag i foråret.
Vi håber derfor at Corona restriktionerne er
lempet så meget at vi kan mødes for at gøre
området klar til en ny sæson.
Der skal bl.a. males og fuges legeredskaber.
Vi har sat kryds i kalenderen søndag d. 16.
maj kl. 10.00.
Som altid vil vi sørge for, at der er god forplejning på dagen. Så overvej om du har tid og
lyst til at hjælpe og hygge med andre fra byen
i et par timer denne dag
Bedste hilsner
Foreningen Vaarst Uret
13

Familie hygge
5

8
9

Gæk, gæk, gæk.
Mon du fatter,

Se svaret
på sudokuen
på FB
d. 10. april

4

2
7

1

8
6

3

hvem der satte

Klip et gækkebrev
14
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disse klatter?
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Jeg
vil gerne
males.
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FITNESS YOGA – 5 SØNDAGE I APRIL/MAJ
Fitness Yoga byder på øvelser fra både yoga og pilates – det
er for alle voksne som er nysgerrig på yoga/pilates. Du får
grundig instruktion til øvelserne og vejrtrækning – og der
afslutters altid med afspænding.
Vi holder corona afstand og gør brug af håndsprit, så vi kan
træne sikkert.

Kom og vær med til Fitness Yoga ved Vaarst Uret
5 søndage i april og maj kl.11 – 12.15
11. april, 18. april, 25. april, 2. maj og 9. maj

Kom omklædt - medbring selv en måtte/drikkedunk/tæppe.

Pris: 225 kr. for 5 x Fitness yoga.
Tilmeldt Allround Outdoor Fitness er din pris 175 kr. for 5xFitness Yoga.
”Drop in” til Fitness Yoga – pris: 50 kr. betales på dagen.

Følg link på VFB hjemmeside til betaling.
Kontaktperson: Tinna Værum Østergaard
Mobil: 42191659 mail: Tinnavarum@gmail.com
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OUTDOOR ALLROUND FITNESS FORÅR 2021
Er DU klar til at træne med UDENFOR? Hold for alle voksne, uanset træningstilstand og hvor hele
kroppen trænes og vi har det sjovt, mens vi sveder!
Holdet vil præsenteres for: MBL, TABATA, CROSS/STYRKE OG YOGA
Medbring selv en måtte/drikkedunk/håndklæde. Har du evt. sjippetov så tag det med også! Vi holder
corona afstand og gør brug af håndsprit, så vi kan træne sikkert.
Kom omklædt - da der ikke tilbydes omklædningsfaciliteter og bad.
TJEK skema - så du kan se hvornår vi træner
Sæsonen er perioden d. 7.marts til og med onsdag d.31/5 2021 – dog ingen træning i påskeugen!
MARTS

MARTS

APRIL

APRIL

MAJ

MAJ

SØNDAGE

ONSDAGE

MANDAGE

ONSDAGE

MANDAGE

ONSDAGE

VAARST URET

VAARST URET

VAARST URET

KL.11 - 12

VAARST
VAARST URET
VAARST
KLUBHUS
KLUBHUS
KL.18.30 – 19.30 KL.18.30 – 19.30
KL.18.30 – 19.30
KL.18.30 – 19.30
KL.18.30 – 19.30

07-03-21

10-03-21

07-04-21

03-05-21

05-05-21

14-03-21

17-03-21

12-04-21

14-04-21

10-05-21

12-05-21

21-03-21

24-03-21

19-04-21

21-04-21

17-05-21

19-05-21

28-03-21

31-03-21

26-04-21

28-04-21

24-05-21

27-05-02

31-05-21

INFO I FACEBOOKGRUPPEN - OUTDOOR/ALLROUND FITNESS FORÅR 2021 – MEDLEM NÅR MAN HAR
BETALT. Pris: 800 kr. for alle 24 træningsgange/sæsonen.
600 kr. for 2 mdr. (marts/april eller april/ maj) – husk at skriv månederne på ved tilmelding.
GÆSTETRÆNE enkelte gange 50 kr. pr. gang
Følg link på VFB hjemmeside til betaling.
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Vaarst-Fjellerad Boldklub
Generalforsamling Vaarst Fjellerad Boldklub, online lørdag d. 6. marts 2021.
Formandens beretning.
2020 har på nærmest alle parametre drejet
sig om Covid 19. Det gælder også i Vaarst
Fjellerad Boldklub.
Dog fik vi startet 2020 op på fornuftig vis, inden
coronaen for alvor slog igennem.
Vi afholdt generalforsamling og standerhejsning for fodbold senior i februar.
Badminton, gymnastik og indendørs fodbold
for ungdommen kørte derudaf.
Den første lørdag i marts kunne vi endnu
engang byde op til dans, ved den årlige Hjælperfest.
Og sikke en dejlig fest, hvor vi fik både fejret
alle Jer, vores skønne frivillige, men også udnævnt årets VFB’ere, som var Lene og Helle,
vores dygtige ungdomsudvalg. Og vi fik hyldet
Søren, som virkelig har arbejdet og kæmpet for
VFB igennem mange, mange år, senest som
formand. Vi har meget at takke Søren for, og
vi udnævnte ham Årtiets Formand.
Festen fortsatte natten lang, og forventningerne var mange: en masse fodboldkampe
på stadion, nu hvor vi var rykket op i serie 5 og
serie 2, Landsby cup 2020, planerne om nye 3
mands indendørs fodboldstævner til efteråret,
og ellers en masse socialt på kryds og tværs i
klubbens afdelinger, alt dette var stadig intakt.

Men så rundede vi d. 11. marts, og som alle
ved, betød det nedlukning af landet – og vores
dejlige boldklub. Alt blev aflyst, og ingen vidste hvornår vi fik gang i idrætten igen. Og der
skulle gå lang tid.
I bestyrelsen blev vi bekymret for økonomien,
eftersom vi intet kunne afholde, og dermed intet kunne tjene. Og her fik så igen slået fast,
at der er mange der virkelig VIL vores klub det
godt. Vi genopfandt passive medlemskaber,
og vi blev mere end overvældet over den
opbakning vi her fik. TAK for det.
Et initiativ som vi gentager her i foråret, for det
er en god måde at støtte sin lokale klub, selvom man ikke dyrker idræt der.
Efter 2 lange måneder, kunne vi, midt i maj,
igen byde den udendørs idræt velkommen,
dog med en del restriktioner – men vi kunne
trods alt komme i gang.
Der blev også taget hul på en ny sport i VFB,
nemlig Outdoor fitness. Det blev en stor succes, og er stadig eksisterende, her et lille år
efter.
Stor tak til Tinna Værum, og instruktør
Vibeke for det initiativ.
Desværre var restriktionerne for mange til,
at vi kunne afholde Landsby Cup. Det var vi
naturligvis rigtig kede af, og vi krydser i den
grad fingre for, at det kan lykkes i år, måske i
en mindre målestok.

Start august var der åbnet så meget op, at vi
kunne fejre vores debut i serie 2 med en fællesspisning, i forbindelse med den første hjemmekamp. God stor tilslutning til dette, og stor
tak til vores arrangementsudvalg, for dette
tiltag.
August gik på hæld, og nu kunne vores gymnastik- og badmintonafdeling starte op. Der har
været god tilslutning til gymnastik, hvorimod
badminton er dalende. Vi påtænker at lave noget nyt i badmintonregi, for at lokke familier til.
Vi kunne godt ønske os et decideret badmintonudvalg, der havde tid og lyst til være
med til at gøre badminton mere attraktivt.
Midt september blev der afholdt en rigtig god
arbejdsdag, hvor der virkelig blev knoklet igennem. Vi har nu fået et nyt redskabsskur udenfor, fået malet døre og karme i hele klubhuset,
og fået mødelokalet lavet godt og brugbart
– også som taktikrum. Stor, stor tak til dem,
der lige rev en dag ud af kalenderen, for at
hjælpe til med det.
Ellers fortsatte al aktivitet henover efteråret,
til stor glæde for alle. Det sportslige, og det
sociale havde været savnet, det var ganske
tydeligt.
Sidst i oktober ramte restriktionerne så endnu
engang. Denne gang var det seniorfodbolden,
der trak det korteste strå. De fik ikke spillet
turneringen færdig.
Virkelig ærgerligt, men for vores serie 2, var
det uden betydning, da vi desværre ikke havde
været i stand til at holde os i denne række.
Selvom de sidste kampe ikke blev spillet, var
nedrykningen en realitet.
Heldigvis gjaldt restriktionerne ikke klubbens
ungdom, så de kunne fortsætte – både indendørs og udendørs. Det var nu rart at der
stadig var lidt liv og aktivitet i VFB.
11. december lukkede landet endnu engang
helt ned, igen også idrætten. Så al aktivitet
stoppede i VFB.
I skrivende stund er der så småt ved at blive
åbnet op igen, i hvert fald udendørs, og vi
håber virkelig på at vi snart kan få et normalt
foreningsliv igen.
Alt i alt har 2020 været et udfordrende år, hvor
corona har været et fast punkt på dagsordenen
til alle bestyrelsesmøder.
Vi i bestyrelsen sender en stor tak til vores
medlemmer, og i særdeleshed trænere, holdledere og udvalg i alle afdelinger. I har gentagne gange taget imod nye restriktioner i løbet af 2020, og skulle rette til efter det, og I har
klaret det fantastisk.
Lad os håbe på et bedre 2021, så vi igen
kan samles i vores allesammens VFB.
Jannie Nymann
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Baptistspejderne

i Østhimmerland Vaarst

Der er nu gået et år med hhv. mange / færre
restriktioner i forlængelse af Covid-19.
Antallet af restriktioner har været afhængig af
årstiden.
Som spejderkreds har det givet udfordringer men også nye ideèr til hvordan aktiviteter
kan foregå. Både spejdere og spejderførere
har måttet udvise stor tålmodighed.
Vi havde jo nok håbet at spejdersæson 2021
kunne indledes med fysisk fremmøde til spejdermøderne. Men det har jo slet ikke kunnet
lade sig gøre.
Men, alligevel påbegyndte vi spejdermøderne
i slutningen af januar, men selvfølgelig online.
Det prøvede vi også sidste forår, så det var ikke
helt ukendt for os da vi gik i gang. De første onlinemøder var for alle spejderne, uanset alder.
Møderne var for baptistspejderne i både Vaarst
og Hellum (v/ Skørping).
Midt i februar valgte vi dog at lave selvstændige møder for de største spejdere, fordi det
kan være svært at finde emner og aktiviteter
som spænder vidt – og når det så samtidig skal
laves online.
Her har vi virkelig haft nogle spændende
møder.
Jeg vil gerne trække flg. aktiviteter frem: elastikspring med æg, ting-finder-leg, morseopgaver,
fastelavnstema med bagning og fastelavnsris,
køkkenbordseksperimenter med blå og røde

vulkaner, det omvendte glas og hjemmelavet
sodavand!!
De største spejdere har arbejdet med aktiviteter
til lokalsamfundet, altså bl.a. til alle jer der bor i
Vaarst. Benjamin Kvist-Bidstrup fortæller:
Vi har prøvet at få gang i vores dejlige by ved
at lave aktiviteter i en kedelig tid. Vi tænkte,
at når vi ikke selv havde så meget at lave, så
kunne det være at andre omkring os havde det
på samme måde, og derfor ville vi gerne aktivere byens borgere på vores initiativ.
I den sammenhæng har vi inddraget vore ældste spejdere, for at få så mange og gode input
og ideer som overhovedet muligt.
Det har ledt til aktiviteter, som mange af byens
beboere har gjort brug af, og forhåbentlig nydt.
Vi har lavet fotoløb i både Vaarst og Fjellerad,
vi har lavet et kyndelmisseløb, en lydbogsrute
og opfordret til at lave bål og lave mad herover.
Det har alt sammen været initiativer, fordi vi
synes at vi som spejdere bør og gerne vil gøre
noget for andre, hvis og hvor det er muligt.
Vi vil gerne være synlige i lokalsamfundet, og
så har vi simpelthen så mange ideér som vi
gerne vil dele med andre.
Så man kan vel ikke kalde det andet end en
win-win-situation, fordi vi selv har noget at lave
i en kedelig tid, og så har de Vaarstbeboere
der har deltaget, forhåbentlig også nydt godt af
vores arbejde.
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Der er ikke længere nogen tvivl om, at vi kan
lave spejdermøder online, men vi ser bestemt
frem mod at kunne mødes ansigt til ansigt.
I skrivende stund har vi fået udmeldinger om,
at vi fra 1. marts må mødes op til 25 personer
ved udendørs foreningsaktiviteter.
Ligenu afventer vi de præcise retningslinjer,
så vi kan detailplanlægge hvordan spejdermøderne i den kommende tid kan foregå.
Men ingen tvivl om, at vi ser frem mod lysere
tider, og vi glæder os SÅ MEGET til at se spejderne igen.
Og som altid, så er der åbent for alle de børn
og unge der kunne tænke sig at afprøve spejderlivet.
DU skal være så velkommen.

Ved spørg
smål,
henvend
dig gerne
på
tlf. 2296
4124.
Lone Joh
ansen Bu
ndgaard,
Kredsføre
r

Påske cocktail

Ingredienser:
• 2 del gin
• 1 del mangosirup
• 5 dele lemonsodavand
• Is
• 1 lime
Fremgangsmåde:
• Halver din lime og skær den ene
halvdel ud i både.
• Bland gin, mangosirup og saften
fra den anden halvdel af lime
frugten i et glas.
• Tilføj isterninger og hæld lemon
sodavand i glasset.
• Pynt med lime og evt. lidt mynte.

Velbekomme

Nemt påskeslik
Ingredienser:
• Hvid chokolade
• Gule M&M

Fremgangsmåde:
• Smelt chokoladen.

Hos os kan du
:
Modtage pakk
er

Sende pakker

sendt med:

• Fordel chokoladen på et
bagepapir i små portioner.
• Placer 1 M&M i hver portion
chokolade så det ligner et
spejlæg.

Påskens åbningstider:
Skærtorsdag: 7.30-11.00
Langfredag: Lukket
Lørdag:
7.30-13.00
Søndag/
påskedag:
Lukket
Mandag/
2. påskedag: 7.30-11.00

med:

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

UNDGÅ AT GÅ FORGÆVES.
Vi opfordrer vores kunder til at bestille
bagerbrød til weekenden.
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