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         Borgerforeningen for 
Vaarst og Omegn

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 informa-
tioner via foreningen.
I bladet orienteres om sidste nyt fra borgerforeningen og sam-
rådets aktiviteter samt historier fra byens foreninger og 
institutioner.

Næste nummer forventes at udkomme sidst i februar 2020.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
vaarst.borger@gmail.com senest d. 31. januar 2020.

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

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

Borgerforeningens visioner 
for Vaarst
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”.

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?

Borgerforeningens bestyrelse:
Theo: Formand, 007beltoft@gmail.com
Martin: Næstformand, ringsmose.nielsen@gmail.com
Casper: Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Rikke: Sekretær, vaarst.borger@gmail.com
Sarah: Menigt medlem, sarahscharfe@hotmail.com
Line: Menigt medlem
Jimmy: Menigt medlem

Samråd for Vaarst og Omegn:
Tom Greiffenberg greif09@gmail.com

1000 tak 
til alle vores sponsorer;

uden dem kan dette blad 
ikke udgives.

Webmaster på www.vaarst.dk:
Theo Beltoft, 007beltoft@gmail.com
Spejder i Vaarst:
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard, Tlf. 22 96 41 24, 
loneogjoernbundgaard@gmail.com

Udlejning af borde/stole
Flemming Kristensen, tlf. 20 64 05 15

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

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

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

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.
Flag ved byens 5 indfaldsveje: 
Flemming Kristensen flemming9260@gmail.com

Flaghejsning ved Friskole: 
Kontaktperson Vagn Jensen, tlf. 40 41 32 26.

Leje af Vaarst klubhus: Mette Madsen på tlf. 29 21 00 39

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag 17.45-19.30.

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

Kanoer: Købmanden i Fjellerad

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

Bogbus-tider i Vaarst
Onsdag ved Vaarst Banevej, kl. 16.15 - 17.00



juletræstænding
Vi mødes foran “Friskolen” kl. 15.00, synger et par 

julesange og tænder byens træ (samme sted som altid).

Derefter fortsætter vi til julehygge i Vaarst Uret.

med GrAtIs gløgg og æbleskiver der er sponsoreret af samrådet.

Det kræver ingen tilmelding at deltage.

Arrangemenet er et samarbejde mellem Vaarst og Omegns Borgerforening og Vaarst uret

søndag d. 1. dec. 
kl. 15.00-17.00 i Vaarst
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Halloween i 
Vaarst Uret
Det selvudnævnte Halloween 
Udvalg sender alle, der var 
med til at støtte op omkring 
Halloween i Vaarst Uret en 
kæmpe tak! 
Det blev en fantastisk dag 
og aften med ca. 60 - 70 
besøgende om eftermid-
dagen og ca 150 - 160 om af-
tenen!

En kæmpe succes som uden 
tvivl gentager sig næste år!!

TAK!!!

Lørdag den 9. november afholdt Fjellerad 
Banko- & Aktivitetsforening det årlige gavespil 
i Fjelleradhallen. Kl. 12.00 blev dørene åb-
net og kl. 13.30, da spillet gik i gang, havde 
rekordmange spillere fundet plads i hallen 
for at prøve lykken med Københavner-spillet, 
amerikansk lotteri, Jackpot, Fif-spil samt på 
de ordinære spilleplader.
 Årets gavespil betegnes som en kæm-
pemæssig succes, idet der var 391 spillere, 
hvilket var 82 flere spillere end året før. De 391 
spillere havde glæde af, at det var lykkedes 
bestyrelsen at indsamle omkring 500 store 

og små gaver fra ca. 200 lokale sponsorer fra 
en stor del af Østhimmerland og Aalborg Øst. 
Undervejs i det store spil var der mulighed for 
at købe kaffe og hjemmebag, og det benyt-
tede mange sig af. Baggrunden for at afholde 
det store gavespil er at få et overskud til at 
støtte velgørende formål i Fjellerad og ome-
gnsbyerne. 
Overskuddet fra gavespillet sidste år har giv-
et mulighed for i år at give et bidrag til Åben 
Åbred, som samler børn og voksne ved Lin-
denborg Å, så de i fællesskab får viden og 
inspiration omkring fisk og natur. 

Derudover blev der givet et beløb til flere bor-
gerforeninger i lokalområdet for at støtte de 
gode aktiviteter, som de sætter i ”støbeskeen” 
for at skabe et godt fællesskab. 
Fire unge lokale Vaarst-spejdere fik også et 
beløb til deres inspirationstur til USA. Sidst og 
ikke mindst fik 5. klasse, ved at yde en god 
indsats til gavespillet, den glæde at få penge i 
deres klassekasse som et bidrag til deres tur 
i 6. klasse. 
Med det store flotte fremmøde i år håber 
Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening, at der 
igen vil være mulighed for at give en øko-
nomisk håndsrækning til de foreninger/arbe-
jdsgrupper, som sætter en masse gode ak-
tiviteter i gang i Fjellerad og omegnsbyerne. 
Ansøgninger kan sendes til bestyrelsen på 
mailadressen bente@ajnv.dk . Formand Bente 
Jakobsen håber, at der kan afholdes gavespil 
igen i nov. 2020, selvom foreningen har fået 
en stor ekstraudgift på ca. 465 kr. pr. time for 
at leje hallen, efter at Aalborg Kommune har 
overtaget Fjelleradhallen.
Til sidst vil bestyrelsen sende en stor varm tak 
til alle hjælpere, sponsorer og spillere, da de 
havde en kæmpestor værdi for, at gavespillet 
blev så stor en succes.

Gavespil blev en kæmpe succes
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Vaarstsamlingens nyligt overståede general-
forsamling endte med en uændet bestyrelse.
Britta omtalte i sin beretning bl.a. vores majar-
rangement, hvor Jacob Bülov fortalte om sine 
personlige oplevelser på Grønland og om hans 
nuværende arbejde med grønlandske børn og 
unge. 
Vi er meget interesserede i at få flere foredrags-
holdere med tilknytning til Vaarst, så kom en-
delig med forslag til kommende arrangementer.
Foreningens regnskab viste et positivt 
resultat på 1231,50 kr.
Kontingent for medlemsskab af foreningen er 
fortsat 50 kr. for enlige og 100 kr. pr. husstand.

Efter generalforsamlingen hørte vi et meget 
spændende foredrag af Flemming Kristensen.
Flemming har gennem mange år dyrket sin 
store interesse med at søge oldtidsfund vha 
sin metaldetektor.
Han er meget passioneret og besidder derfor 
også en stor viden om emnet, som blev illus-
treret af fotos og håndgribelige ting. Han har i 
indledningsfasen deltaget i undersøgelsen af 
de spændende fund, som arkæologerne har 
gjort på Westenholz´s mark. Det bliver spæn-
dende at følge projektet, der tegner til at kunne 

fortælle noget helt nyt om vores fælles fortid.

Tak til alle fremmødte.

Husk vi holder Åbent Arkiv den første tirs-
dag i måneden fra 15-17. Det er også muligt 
at komme på arkivet på andre tidspunkter 
ved henvendelse til bestyrelsen. 
Alle er meget velkomne.

Nyt fra Vaarstsamlingen

Gudumvej 37 og 
Vaarst Banevej 10
Aalborg kommunes By- og landskabs-

forvaltning og Miljø- og energiforvaltning 

behandler sager på begge adresser. 

By- og  landskabsforvaltningen vurde-

rer, at der ikke kan etableres auto-

skrotvirksomheder de to steder, da 

dette ikke vil være i overensstemmelse 

med plangrundlaget. 

Det er efter hvad samråd og borger-

foreningen tidligere har skrevet til 

kommunen. 

Begge forvaltninger er efter flere påbud 

og indskærpelser om at ophøre med 

ikke-lovlig virksomhed i færd med at 

håndhæve lovgivningen. Det betyder at 

sagen om Gudumvej 37 i øjeblikket lig-

ger hos Nordjyllands politi.

Til Skt. Hans blev Else Staunstrup den heldige vinder af 
et gavekort på 200,- fra Helverskov Vin & Whisky.
Dette skyldes hendes hjælpsomhed til borgerforeningen.



9



10

ª

V I B R A T I O N   N O R D
KVALITET MED OMHU

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

www.vibrationnord.dk

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering

Kuglepolering
Glasblæsning

Overfladebehandling

KD
www.dantekbilpleje.dk

Tlf. 96 77 50 50

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk
v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV

S e r v i c e  o g 
r e pa r at i o n e r
af alle 
mærker

VW
 . A

ud
i . 

Sk
od

a .
 Se

at
Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup

Mobil 20 91 48 88

Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

Overvågningsanlæg
Tavle- og styringsanlæg
Hvidevarer, salg og reparation
Døgnservice
Kontakt en sikker forbindelse:

Vil du støtte 
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/

borger@vaarst.dk

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00
PIZZA   -   KEBAB   -   PASTARETTER   -   SALATER   -   GRILLRETTER

Stærhø j  5  .  9260  Gis t rup

T l f .  20  77  76  69
myfo togra f i . i n fo@gmai l . com

Nyfød t  -  Grav id  -  Bry l lup  -  Konf i rmand  -  Fes t
Fo togra fe r ing

Vi udfører 

alle former for 
portræt-

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

kæmpelse
Algebe-
kæmpelse

Tlf.: 
20 43 44 82

Salon Chic
Udebehandlinger:
Tirsdag/onsdag 
efter aftale
Åbningenstider:
Tirsdag/onsdag 
efter aftale
Torsdag/fredag 10-17

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

Forhandler af:

Cheries
Bygningsmaler
Møbelmaler
Salg af maling

Se aktuelle nyheder 
og tilbud på 

www.cheries.info

Louisendalvej 23 . Gudum . 9280 Storvorde

Ring eller mail

61 33 72 22

cherie@cheries.dk

12

TIMEPRIS ELLER FAST PRIS

Privat-/erhvervsrengøring . Flytterengøring . After party rengøring

Følg os på

VI  MEDBRINGER ALT

Kontakt os på 
tlf. 20 85 04 40 eller info@skureboersten.dk

Åbningstider:
Man - fre... 9.00-17.30
Lørdag .... 9.00 - 13.00
Søndag.............  lukket

Husk
mors dag 
d. 12. maj
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Familiedag

Lørdag den 17. august 2019 løb årets Fami-
liedag af stablen. Vejrguderne var ikke med os, 
men på trods af regn det meste af dagen, blev 
det en god og indholdsrig dag. 
Byens børn og voksne startede dagen med 
optog gennem byen til lyden af guitar og glade 
sangstemmer. Der blev både kørt på havetrak-
tor, løbehjul og cykler, som alle var festligt pyn-
tede i dagens anledning.  
Da optoget ankom til boldbanen, stod VFB klar 
med salg af morgenbrød og kaffe. Hele dagen 
var der gang i salget, som senere på dagen 
også omfattede franske hotdogs, kolde drikke 
m.m.
Vaarst Games blev skudt i gang og der 
blev dystet i både støvlekast, sækkeløb og 

præcisionsskud. Under halvtaget blev der i da-
gens løb leget med modellervoks og på plænen 
blev der blæst kæmpestore sæbebobler.
Under halvtaget blev der i løbet af dagen 
også opstillet et lille børneloppemarked, hvor-
fra der blev solgt diverse effekter fra byens 
børneværelser. 
I bedste Den Store Bagedyst stil blev der igen 
i år afviklet kagekonkurrence, hvor de ind-
leverede kager blev bedømt på både smag, 
konsistens, udseende og x-factor af to meget 
kompetente dommere. Sejren gik til en meget 
fin blåbær-cheesecake kreeret af Vigga. 
Første del af dagen sluttede med servering af 
de fine kager, så alle kunne få lov til at smage 
de lækre bagværker. 

Anden del af Familiedagen startede kl. 18 i 
klubhuset, som var festligt pyntet med kulørte 
lamper, bar og opdækkede borde. Christian 
Borup serverede en lækker buffet, hvor sær-
ligt hans legendariske sauce skal nævnes som 
hovedattraktion! Helverskov sikrede indhold i 
glassene og stod for salg i baren til festen slut-
tede hen på natten.  

Tak til Vaarst for deltagelse i og opbakning 
til arrangementet!
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Bestyrelsen for foreningen Vaarst Uret invi-
terede hen over sommeren til flere fælles 
grillaftener i Vaarst Uret. 
Bestyrelsen stod for optænding, brygning af 
kaffe, fantastiske omgivelser og godt humør. 
Mad og drikke medbragte man selv. Alt mel-
lem himmel og jord røg på grillen og sendte de 
mest fantastiske dufte ud i Vaarst Uret. 
Stemningen var helt i top – både før, under 
og efter maden blev der lystigt snakket med 
naboer, venner og bekendte. Børnene legede 
i både sol og regn, mens de voksne nød en 
enkelt flaske vin eller to. Flere af aftenerne fik 

vi selskab af Helverskov Vin & Whisky. 
Grillaftenerne var en stor succes, som 
bestyrelsen håber at kunne gentage igen 
næste år.

Grill, hygge og fællesskab i Vaarst Uret

Har du ikke set opslaget på Facebook, så læs 
med her.
Jeg er ved at lave et sociologisk forskning-
sprojekt på Aalborg Universitet. I den forbin-
delse undersøger jeg lidt om livet i og omkring 
Vaarst.
Brug 10 min. på at besvare spørgeskemaet i 
linket, og du er med til at gøre den akademiske 
verden lidt klogere på vores skønne lokal-
samfund.
Undersøgelsen gælder alle aldre (12+), så tag 
for en gangs skyld telefonerne med omkring 
spisebordet, og sammel jer i forskningens 

navn. Foretrækker du til gengæld at besvare 
spørgsmålene telefonisk eller personligt, er du 
også velkommen til at kontakte mig (Dianna 
Korshøj, borger i Vaarst) på tlf.: 50 52 23 94.
På den måde sikrer vi, at din mening også 
bliver hørt.

Som tak for din deltagelse, kan du være med i 
lodtrækningen om en skøn julekurv fra Byens 
Købmand, men skyld dig.
Besvarelserne lukkes allerede søndag d. 8. 
december.

Livet i og omkring Vaarst Vind en 
skøn 

julekurv
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VFB i oprykningsrus
Lørdag den 2. november blev der spillet oprykningskamp på Vaarst Sta-
dion og det endte med, at blive et sandt drama, med den vildeste afslut-
ning på en fodboldkamp, som man overhovedet kan forestille sig.

Gæsterne fra FK Fjordsiden kæmpede om overlevelse i Serie 3, så de 
var ikke kommet til Vaarst for “bare”, at være en del af VFB’s opryk-
ningsfest til Serie 2.

Fjordsiden sendte da også chokbølger igennem Vaarst Stadion mere 
end en gang i løbet af kampen.
Den første kom allerede efter 11 min., da de noget overraskende bragte 
sig foran 0-1. Og dermed var første advarsel sendt afsted.

VFB fik dog bragt balance i regnskabet, da Mark Laursen i det 18. min. 
fik udlignet efter en assist fra Mads Hellerup.
Kaare Kvist bragte VFB på sejrkurs inden pausen, da han først scorede 
til 2-1 på straffe og senere 3-1 på frispark.

7 min. inde i anden halvleg lignede det en endegyldig afgørelse på kam-
pen, da VFB fik tilkendt endnu et straffespark.
Det blev dog misbrugt og kort efter kom Fjordsiden på 3-2. Dette gjorde 
kampen intens, da frygten for en udligning lurede, men samtidig kom 
VFB flere gange tæt på det forløsende mål i form af omstillinger og 
kontraløb, som desværre ikke blev udnyttet.

Da uret viste 90 min. så det ud som om, at kampen havde fundet sin 
afslutning, hvilket i sig selv var vigtigt, da rækkens nummer to fra Als, 
på hjemmebane havde slået rækkens nummer tre fra Svenstrup. Dette 
betød, at VFB ville sikre sig oprykningen med 1 point.

Men så kom chokket!!!
I det 92. min. blev der udlignet til 3-3 og der blev meget stille på Vaarst 

Stadion.
En kæmpe skuffelse var nu faretruende tæt på, at være en realitet!!!
Men drengene nægtede at give op!!!
Efter en hård sæsonstart, hvor drengene i fællesskab har kæmpet sig 
igennem den tragiske hændelse, som desværre ramte holdet. Der har 
drengene lært at stå sammen, hvilket har skabt en helt unik harmoni i 
den unge trup.

Et sidste angreb blev bygget op.
Måltavlen viste 94. min.
Et indlæg fra venstre side endte med en afslutning på overlæggeren. 
Returen endte i det lille felt, hvor 17-årige Mikkel Linnemand fik bolden 
lagt til rette med låret og sparkede til den....... tiden stod nærmest stille i 
flere sekunder....... og så gik det hele fuldstændigt amok!
Brølet fra de mange tilskuere kunne med al sandsynlighed høres helt 
ovre i klubben fra Lundby Krat. Fadøllene fløj rundt blandt tilskuerne. 
Holdet jagtede målhelten bagfra, i mens udskifterne, træneren og klub-
bens andenholdsspillere løb ham i møde til en ekstatisk jubelscene.

Kort efter fløjtede dommeren af for sidste gang og oprykningen til Serie 
2 var nu virkelighed!
Og så startede festlighederne.

Efter kampen var spillere, trænere, tilskuere og andet godtfolk inviteret i 
Fjellerad Hallen til fadøl og pålægskagemand.
Lørdag aften blev en fest for VFB’s Herre Senior, som sammen kunne 
fejre den dobbelte oprykning.

VFB vil igen i år gerne takke for den fantastiske opbakning, som klub-
bens hold har mødt på både udebane som hjemmebane. 
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Hjertelig velkommen 
til Seniortræf 
i Vaarst Baptistkirke flg. dage kl. 14.00.
Kaffebord. Gratis adgang.

Tirsdag d. 14. januar
fortæller domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg 
om”Kristendommen iflg. Storm P”.

Tirsdag d. 11. februar
”Om nåden og at være tro i det små”. En vandring i 
Elisabeth Bergstrand-Poulsens bøger og billeder.
Ved sognepræst Anne Christine Benner, Hvalpsund.

Tirsdag d. 10. marts
får vi besøg af projektleder i Aalborg Budolfi provsti 
Benny Vindelev – med emnet ”Billeder i Hverdagen, kunsten 
og fortællingen”

Tirsdag d. 14. april
”Arv, ret og pligt” v. advokat Mogens Hebbelstrup, Rebild.

GRATiS
ADGANG



Kære kunder, familie og venner det er med 
stor glæde at vi kan medele at byens køb-
mand bliver i familien.

Gitte Jakobsen og Lena Limdorf Jakobsen vil 
pr. 1. januar 2020 stå sammen om den nye 

butik, og vi kan love jer at der vil komme nye 
tiltag omkring sortiment og opgradering af 
selve butikken mm.
Vi ser frem til et godt samarbejde med den ud-
valgte arbejdsgruppe, dagligvareforeningen og 
byens borgere.

Jeg er allerede nu at finde hos Byens 
Købmand, hvor jeg skal sættes godt og grun-
digt ind i det daglige arbejde af Poul-Erik.

På vegne af familien 
og på glædeligt gensyn, Lena.
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JULENSÅBNINGSTIDER 23. dec. ...  7.30-18.00 24. dec. ...  7.30-12.00 25. dec. .........  Lukket 26. dec. .........  Lukket 27. dec. ...  7.30-18.00 28. dec. ...  7.30-13.00 29. dec. .... 7.30-11.00 30. dec. ...  7.30-18.00 31. dec. ...  7.30-12.00 1. jan. ............  Lukket

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

Ved bestilling af morgenbrød dagen inden kl. 12.30, er du altid sikker på, at få det du ønsker

Byens Købmand lever videre


