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Nye boliger i Vaarst

Annoncører: Helverskov Vin & Whisky, MW Rengøring, Mou Hotel, Lille Vildmose Produktionsskole, Gistrup Pizza & Grill, AM Auto, Vibration Nord, Anlægsgartneren
Lars Rasmussen, Dantek Brian Bilpleje, MYFotografi, WagnerAnlæg & Havedesign, Rikkes Landkøkken, Søren Buus Brink, SHAuto, Cheries, Resource IT, Musikundervisning

Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

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

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 december 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. 24. november 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

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

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.

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.

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”.

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16
Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68
Kanoer: Købmanden i Fjellerad

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.

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

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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Vin og vildt
Vin & Vildt smagning i VFBs klubhus
Fredag den 29/9 inviterede Chris-

Det gik hen og blev hyggeligt, som

Vi håber på flere af denne type

tian Borup, Helverskov Vin & Whisky

man siger, og efter kaffen blev der

arrangementet fremover.

og borgerforeningen til en hyggelig

således også budt på lidt smags-

og yderst velsmagende oplevelse i

prøver fra butikken.

klubhuset.

og tilberedt ikke færre end 7
kulinariske retter af fasan,
vildsvin og rådyr fordelt på 3
serveringer.

menter, som er vigtige for en by
som Vaarst.
Ud over en spændende og hyggelig
aften i gå afstand til egen matrikel
er det også på aftener som denne,
at man mødes med både folk, man

Casper og Rene fra Helverskov
havde nøje udvalgt 7 forskellige
vine, som på fremragende
vis akkompagnerede de 3
serveringer.
Både vin og vildt fik en historie med

meget

gerne

borger-

foreningen med dine ideer.
Det er præcis denne type arrange-

Christian havde ryddet fryseren

Kontakt

kender godt, og folk, man ikke taler så meget med i hverdagen.
Borgerforeningen vil gerne takke
Christian Borup og Helverskov Vin
& Whisky for initiativet og VFB for
lån af lokaler.

på vejen, hvilket altid bidrager positivt til smagsoplevelsen.
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Familiedag 2017
Der var varslet regn og blæst, men da dagen
for den årlige familiedag i Vaarst oprandt,
tittede solen frem bag skyerne, og som dagen skred frem blev VFB´s baner badet i
mere og mere solskin. Først sidst på dagen
blev varslet til virkelighed….
Lørdag d. 26.august havde bestyrelsen for
Vaarst og omegns Borgerforening inviteret
til den årlige familiedag i Vaarst.
I dagene op til havde adskillige frivillige hjulpet
med at rejse telt, indrette med bar og borde og
sikret hul igennem til musikanlægget.
Der var lavet aftaler med VFB, Helverskov,
børnehaven og mange andre.
Langsomt men sikkert tog arrangementet form
og præcis kl 9.30 lørdag formiddag satte det
festklædte optog sig i bevægelse. Anført af
Ann og Ambjørn skred flokken frem, dansende
og med tøvende sang ned af Vaarst Smedevej, efterhånden med sikker sang, idet man
passerede Baptistkirken, og slutteligt syngende i selvsikker stil hele vejen op ad Vaarst Skolevej. De sidste meter hen ad Vaarstvej mod
VFB´s baner blev tilbagelagt svingende, syngende, dansende til Ann og Ambjørn selvkomponerede sang. Sveden drev, alle var glade og
vi var igang!
I teltet stod Mary og co allerede klar med kaffe,
rundstykker og mobilepay. Kaffen blev drukket,
rundstykker spist og pegefingre swipede, så
VFB´s klubkasse klirrede og mindede os om,
at mange bække små stadig gør en å.
Pludselig blev sensommerluften gennembrud af en kraftfuld mandsstemme: “Så
starter Vaarst Games”. Som en anden Kaptajn Jespersen stod Theo og dirigerede og
organiserede og inspirerede til kamp og
lyst.
Før hver øvelse blev holdene indviet i forskellige fortællinger om øvelserne, fortællinger
hentet fra den store kasse fyldt med røverhistorier, overleveringer og historisk korrekte
anekdoter. “Lars Mikkelsen, go home”, som
een hviskede i solen.
Og så gik kampene ellers i gang.
Der blev dystet så sveden sprang og flere af
deltagerne viste helt nye, ukendte sider af deres talent. Slutteligt blev vinderholdet fundet
efter sammentælling og kontrol af de gennem
alle øvelserne opnåede point.
Vinderne af Vaarst Games 2017 blev “Nr 1”.
Og overrækkelsen af den funklende nye
pokal forløb næsten tårefrit. Det var stærke
sager midt i Vaarst by!
Men så var tiden også inde til pause og restitution. Og mens de voksne fandt ro i en plads i
skyggen og en kølende øl eller vand, kastede
børnene sig frygtløst op i hoppeborgen og
holdt pause og restituerede ved at hoppe og

og ned igen og igen og igen. Forstå det hvem
der kan, men sandt, det var det.
Og så var der kagekonkurrence. Med de fineste gastronomiske mesterværker kreeret af
byens bagekoner og -mænd. Og selvfølgelig
skulle en vinder findes. Og hvem andre end
byens egen Mette Blomsterberg alias Peter
Thrane kunne varetage dette værd. Peters
dom var klar; Flemming Kristensen havde
bagt den bedste kage. Der blev jublet og
klappet og ingen nævnte med et ord, at de to
herrer til dagligt er naboer og at det på nogen
måde skulle have påvirket udfaldet.
Rene Jørgensen havde lovet at vise nogle
af sine biler frem i forbindelse med Familiedagen. Og det gjorde han så! For det er
en mand med mange biler. Rigtig mange
biler. Og hvilke biler.
Alene samlingen af porsche gjorde indtryk. Og
der blev nikket og sparket dæk med kyndig
fod, mens fornemmelsen af, at en Toyota Aygo
ikke er helt det samme, langsomt sneg sig ind
under huden.
Heldigvis havde Helverskov taget opstilling
lige i nærheden, så de bristede illusioner
om en dag at vinde Formel 1, blev dulmet i
prøve-smagningen af mandens fantastiske
udvalg af rom og whiskey. Og var det ikke
nok, var der en bredt udvalg af kræmmerboder, som tilbød alverdens ting og sager, som
blev faldbudt til uhørt lave priser.
Eftermiddagen bød¨på hele 2 fodboldkampe
i VFB regi. Dels skulle U15-pigerne fra LKB/
VFB spille kamp, dels skulle VFB´s serie 4
spille kampe. Desværre er der i dag ikke rigtig
nogen, der længere kan huske resultatet af de
2 kampe. Jo, pigerne vandt, men hvordan det
gik i serie 4-kampen henstår i historiens tåger.
Selv spillerne mindes intet af kampen, blot at
“på et tidspunkt sluttede kampen, og det var
vist godt”, som en unavngiven spiller fortæller.
Men endnu engang var redningen lige om
hjørnet. VFB havde åbnet boden, så den liflige duft af varmt brød og brændt gris, lokkede
spillere, trænere og tilskuere til, så både sejre
og nederlag blev skyllet ned med kolde drikke
og varme franske hotdogs. Det hjalp og så var
alle glade og klubkassen klirrede igen, så det,
der startede som mange bække, måske en dag
endog kunne forvandle sig til en helt lille flod.
Snart begyndte dagen at gå på hæld, hvilket fik
de første truende skyer til at melde deres ankomst
i horisonten. “Det driver nok over”, lød de første
optimistiske meldinger, men det drev ikke over, det
drev nærmere, meget nærmere.I hast blev grillene
tændt. Kød, pølser, brød blev varmet, mens salater
og tallerkener blev pakket ud og folk bænkede sig i
teltet. Snakken gik, mens maden blev spist.
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Og så åbnede himlen sine sluser og som
en hilsen fra Vor Herre selv, blev telt og baner og hele Vaarst vasket godt og grundigt
over. Trætte og våde både ud- og indvortes gik
folk hjem og sådan sluttede familiedagen 2017
i Vaarst.
Tak til ALLE som gjorde det muligt.

VFB overdrager lokaler ved Fjellerad Hallen til Aalborg Kommune
På en ekstraordinær generalforsamling den 5. september vedtog de fremmødte, at VFB skal overdrage klubbens lokaler ved Fjellerad Hallen til
Aalborg Kommune.
Overdragelsen sker samtidig med, at
Aalborg Kommune overtager Fjellerad Hallen.
Efter at VFB opsagde lejeaftalen med
Fjellerad Hallen, var der ikke længere
økonomi til at drive hallen.
Men kommunen er ikke interesseret i at
eje en hal, hvis den ikke samtidig ejer
omklædningsrum og de andre faciliteter
i tilknytning til hallen.
Opførelsen af lokalerne betalte VFB for
i sin tid. Beløbet ,som var godt og vel
1.600.000 Kr., havde klubben tjent ved
bankospil i Fjellerad Hallen, bankospil i
Banko Center Danmark samt andre aktiviteter, og samtidig optog klubben et
banklån. Banklånet blev dog forholdsvis
hurtigt indfriet, da klubbens økonomi på
det tidspunkt var særdeles god.
Bestyrelsen havde inden forhandlingerne
omkring overdragelsen besluttet, at en så
vigtig beslutning som at overdrage bygningsmasse for så stort et beløb ikke udelukkende skulle være et bestyrelsesanliggende men en beslutning, som skulle
træffes på en generalforsamling.
Bestyrelsen begrundede deres synspunkter for opsigelsen af lejeaftalen med
Fjellerad Hallen med følgende:
VFB har gennem mange år betalt en
meget høj leje set i forhold til, hvad
det ville koste klubben at leje til kommunale takster.
Oven i en meget dyr lejeaftale havde
klubben betydelige omkostninger til vedligeholdelse, vand, el, varme, forsikringer
og personale.
Fjellerad Hallen virker efterhånden nedslidt og trænger til en kærlig hånd.
Og midlerne til renovering er ikke til
stede.
Muligheden for i fremtiden at bevare
Vaarst-Fjellerad Skole er større, hvis Aalborg Kommune ejer hallen og bygningsmassen omkring den. Uden en skole vil
det også blive meget vanskeligt at drive
VFB.
Bestyrelsen ønsker også at frigøre sig
for et konstant pres mht. at skaffe økono-

miske midler til drift af klubben.
Bestyrelsen ønsker, at midlerne i VFB
skal bruges på sportslige aktiviteter for
på den måde at styrke klubfællesskabet.
Vi tror på, at Aalborg Kommune i fremtiden vil renovere hallen, så den kommer
til at fremstå indbydende, lys og dejlig.
Processen
Hele processen startede for 2 år siden.
Det har været en lang men også spændende og lærerig proces.
Og vi har fået en fantastisk indsigt i det
store arbejde, der skal gøres, og de aftaler, der skal indgås mellem de forskellige
kommunale forvaltninger.
Under hele processen omkring opsigelse
og overdragelse har VFB forhandlet med
Aalborg Kommune omkring prisen for
overdragelse af lokalerne.
Bestyrelsen har hele tiden været klar
over, at hvis vi skulle realiserer lokalerne
i almindelig handel, ville beløbet blive
væsentlig lavere end 1.600.000 kr.
Vi vidste også fra begyndelsen, at Aalborg Kommune ikke ville have penge op
af lommen.
Men i stedet har vi forhandlet os frem
til en række goder, så overdragelsen
ikke forringer mulighederne for at
dyrke sport og fællesskab i hallen de
næste 20 år.
Vi får kvit og frit råderet over hallen 20
timer ugentligt. Vi får lov til at sælge
bandereklamer og reklameskilte i hallen. Salg fra buret ved kantinen varetages også af VFB.
Så alt i alt en fin aftale set fra bestyrelsens side og vel at mærke en aftale,
som vil give besparelser i VFB på mindst
110.000 kroner årligt de næste 20 år.
Vi forventer, at Aalborg Kommune pr.
01.01.18 overtager bygningsmassen.
Hvad skal lokalerne bruges til i fremtiden?
Det har hele tiden været bestyrelsens
holdning, at der skal skabes mere liv omkring hal og kantine.
Den mulighed bliver der åbnet for nu,
da lokalerne også skal bruges af andre
foreninger i lokalområdet. For eksempel
til bestyrelsesmøder, arrangementer og
mange andre ting.
Kantinen vil i dagtimerne blive brugt af
skolen til blandt andet servering af skolemad, lektielæsning, klippe-klistre og
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meget andet undervisning.
Alt sammen helt i tråd med bestyrelsens
tanker.
VFB bakker op om lokalområdet
Det gør selvfølgelig ondt på nogle af
de mennesker, som i sin tid har været
med til at skabe hele projektet omkring
Fjellerad Hallen, at se bygningsmassen overdraget til Aalborg Kommune.
Det har vi forståelse for. Men vi er også
nødt til at se realistisk på fremtiden.
Vi skal bibeholde Vaarst-Fjellerad Skole
og Vaarst-Fjellerad Boldklub, som er to af
de vigtigste faktorer for lokalområdets mulighed for at udvikle sig befolkningsmæssigt og dermed blive bæredygtigt.
De er to vigtige faktorer for, at huspriserne kan stige, og vi kan bibeholde
vores dagligvarebutik og mange andre
virksomheder.
Endelig håber vi på, at vi for de penge,
vi sparer på halleje og bygningsdrift,
vil være i stand til at komme med
flere idrætstilbud og styrke allerede
eksiste-rende tilbud.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i VFB

Høst tema

Børnehaven

Uge 35 stod i høstens tegn i børnehaven
Vaarst.
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Vi ville vise børnene, hvad vi har af afgrøder
på marken og i haven og hvad afgrøden kan
bruges til.
Vi startede ugen med at plukke bær, æbler,
rødbeder i byens haver.
TAK til Jer, som åbnede jeres haver for os.
Vi gik på DLG, hvor vi fik forskellige kornsorter,
som vi lavede mel af og senere brugte vi melet
til at bage af.
TAK til DLG.
Vi valgte at dele børnene op i 3 grupper:
Her blev der lavet puder af halm. Børnene fik
set hvordan det var i gamle dage.
Her var vi i køkkenet, hvor vi ville viste, hvad vi
kunne bruge de forskellige afgrøder til.
- Vi lavede marmelade
- Syltede rødbeder.
- Lavede æblekage.
- Bagte boller af det hjemmelavede mel.
Børnene fik indsigt i hvad de forskellige kornsorter bliver brugt til. Der blev talt og tegnet
om høsten.
- Hvordan gør man?
- Hvorfor gør man det?
- Hvad bruges det til?
Torsdag afsluttede vi vores høsttema, ved at invitere forældre og søskende på smagsprøver,
som vi havde stillet fint an.
Vi ville med dette tema give børnene indsigt i
hvad høst er, hvorfor bliver der høstet, og hvad
bruge man kornet til.
Vores børnegruppe var motiveret og syntes
det var mega spændende at høre om gamle
dage
Vi havde alle en dejlig lærerig uge

Vaarstsamlingen
Den årlige generalforsamling er netop blevet afholdt - som altid foregik det i ro og mag.
- ingen bemærkninger til formandens beretning
- regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
- kontingentet er fortsat 100 kr. pr husstand og 50 kr. for enlige
- ingen indkomne forslag
- den siddende bestyrelse fortsætter, og det samme gør de siddende revisorer
Efter generalforsamlingen fortalte Søren Chr. Jensen, Kongerslev, om Aalborg- Hadsund Jernbanen.
Banen blev anlagt fra 1897 til 1899 med indvielse den 2. december 1900. Forinden havde der været “slagsmål”
mellem byerne om, hvor banen skulle ligge. Målet var, at banen skulle gå igennem så mange byer som mulig.
Turen fra Aalborg til Hadsund varede 2 timer og 45 min. Det var et imponerende byggeri i betragtning af,
at arbejdet blev udført med håndkraft af banebisserne.
Toget kørte sin sidste tur i 1969.
Det var en god tur ned af Memory Lane for mange af tilhørerne, som jo alle har minder fra og om
Hadsundpeter, og sjovt at se billeder fra de forskellige byer, som toget passerede. Et rigtigt fint foredrag.
Husk, at vi har Åbent Hus den første tirsdag i måneden, hvor alle interesserede er velkomne.
Vi modtager rigtig gerne gamle fotos og andet lokalhistorisk materiale.

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.

Alle er velkomne.
Mange hilsener
Else Staunstrup
Tlf 29 46 89 97
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Spejder i Vaarst

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup

Kom og vær med, og oplev traditionelle spejderaktiviteter,

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

udfordringer, sjov og leg.

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

Mobil 20 91 48 88

V
ch
Ambjørn Lebe

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

Vi mødes til ugentlige
spejdermøder om onsdagen
kl. 18.00 - 19.30

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?

Mødested:
Fra påske til efterårsferien
mødes vi i Vaarst Uret ellers
er mødestedet i Baptistkirken
i Vaarst.

Vi har spejderarbejde fra 1. klasse og opefter.
Ved spørgsmål kontakt gerne
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard, tlf. 22 96 41 24
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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

KV
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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

S e irudvføirecr e o g
V
rallee fopa
r ioner
rmerr foat

Tlf. 20 77 76 69
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Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

af alle
mærker

portrætfotografering
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HAR DU HUSKET!!
- Spejder
hver onsdag i Vaarst Baptistkirke
kl. 18.00 - 19.30
se nærmere info på side 8

48

47

46

45

Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben
Portvinssmagning

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Oprydningssalg
Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Gospel

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

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

Portvinsmagning
d. 3. nov. i
gymnastiksalen på Fjellerad skole
se nærmere info på side 14

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

Banko, Linedance
Petanque, Spejder

Juleaften
Juledag
2. juledag

Nytårsaften

49

52

51

50

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

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

Gospel
d. 11. nov. i
Vaarst Baptistkirke
se nærmere info på side 19

JANUAR

1

5

4

3

2

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

2018

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

MARTS

13

12

11

10

Kreativ/Strikkeklubben

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

2018

- Oprydningssalg
d. 19. nov. på “Det Gamle Savværk” i Vaarst
se nærmere info på side 15

FEBRUAR

9

8

7

6

Kreativ/Strikkeklubben

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Banko, Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

2018

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 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

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

APRIL

Banko, Linedance

Store bededag

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

Petanque, Spejder

Banko, Linedance

18

17

16

15

14

1. Påsekdag
2. Påskedag
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Kreativ/Strikkeklubben

2018

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

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i december så send det venligst til borger@vaarst.dk senest d. 24. november

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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Tlf. 96 77 50 50

    



    +       

koda . Seat

  )
   
  
 *


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

Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

  

T l f . 2 0 
7 7 7
6 69
myfotografi.info@gmail.com

  
    %"!("&!
 )"%$'"'%#

af alle

    
12
12

Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

    



%# & !
!!
!$$ !"

 

" 
#

!#
!%% 


#%!
   

$
#

$!!"%
   

13

Oprydningssalg
på “Det Gamle Savværk” i Vaarst
Helverskov er klar med smagsprøver
og gode tilbud på julens vine og
spiritus.
Det vil også være muligt at købe
gløgg og æbleskiver.

14

Oprydnin

gssalg

på “Det
Gamle S
avværk
Vaarst
”
Kærvej
3 i Vaar
st
Søndag
d. 19. no
vember
kl. 10.00
- 16.00
Kom
Har du
og smag

noget du gerne

på julens

vil udstille.

vine

F.eks. en hobby

eller måske et bud

på julens småkager.

Kontakt gerne Cherie på
tlf. 61 33 72 22

Helt op til 50 % på møbler
15

Vaarst Grusgrav
- byggeri af udlejningsboliger

PR2014 Invest har købt et areal på godt 7000 kvm af Aalborg kommune beliggende Vaarstvej 222, en del af den nedlagte Vaarst
Grusgrav. Vores plan er at bygge 10-12 rækkehuse med carport og
redskabsrum.
Som projektleder er David Klit fra Vaarst blevet ansat til at gennemføre byggeriet.

rigtig glad, da jeg blev tilbudt muligheden for at være med til udviklingen
af byggeriet i grusgraven. Med den store indsats, der er lagt i Vaarst
Uret, byens sammenhold og de mange ildsjæle har Vaarst noget, som
mange landsbyer ikke har - og jeg ved fra ejerne af PR2014 Invest, at
dette har været et stærkt element til, at de netop har købt grunden i
grusgraven af kommunen.”

“Vi har købt arealet, da vi ser Vaarst som en dejlig by med et stort uudnyttet potentiale. Den skønne beliggenhed midt i naturen, den korte afstand til Aalborg og ikke mindst til det nye sygehus gør, at vi tror, der er
basis for at udleje rækkehusene”, udtaler David Klit.

Det er vigtigt for David Klit at understrege, at han er ansat til projektet og ikke er ejer, men at der ønskes, at projektet skaber liv og
vækst i Vaarst.
Dialog er en vigtig faktor i sammenspillet i en lille by som Vaarst, derfor
blev der indbudt til orienteringsmøde i Årstidernes hus den 24. oktober.
Ligeledes har der allerede været dialog om projektet med deltagere fra
bl.a. Foreningen Vaarst Uret.”

Husene, som bliver på godt 100 kvm, får stue/køkken i et, bryggers,
bad, 2 børneværelser og soveværelse. De opføres som gennemmuret
hus med ensidig taghældning beklædt med tagpap, højisoleret med
godt lysindfald og materialer tilpasset naturen.

Byggeriet forventes igangsat sidst på året med indflytning i de første
boliger omkring 1. april 2018.

“Jeg flyttede selv til byen med min familie for et års tid siden og er blevet
slået af sammenholdet, gåpåmodet og den skønne natur og blev derfor

Ønsker man at vide mere om projektet
eller leje en af boligerne, kan man træffe
David Klit på vaarstgrusgrav@gmail.com
eller tlf. 98 444 555.

16

Nye boliger i Vaarst

17

Baptistspejderne

i Vaarst

Flokspejdernes sommerweekend
Dette års ”sommerlejr” for flokspejderne (6-10
år) gik til Boldrup Museum. Weekenden blev
indledt med en minihike fra Stenild Kirke til
Boldrup Museum. Det var for nogle af flokspejderne en udfordring med denne gåtur med oppakning.
Ved museet er der en fantastisk shelterplads
med i alt 6 shelters samt et lille hus med toilet/
bad og lille køkken. Vi havde på forhånd udforsket museet og området grundigt og havde
forberedt opgaver, som tog afsæt i både dyrehold i stalden/udenfor, skolestue og stuehus/
udhus. Herudover skulle der laves mad over
bål og forberedes lejrbål. Det blev en rigtig
skøn weekend for alle deltagere, hvor der også
var tid til at slappe af i de skønne omgivelser og
tilbringe tid sammen med museets mange dyr.
Stedet er i øvrigt ganske velegnet til en hyggelig familieudflugt med madkurv.
Spejdernes Lejr - SL2017
Så nåede vi endelig frem til det - Spejdernes
Lejr i Sønderborg - en sommerlejr, som vi
havde set frem til i mange måneder.
At tage på lejr sammen med knap 40.000 deltagere kan være ganske overvældende, men
det er også helt fantastisk spændende. Og at vi
som Baptistspejdere havde to brasilianere boende hos os, samt at vi var kontaktkreds for 48
franskmænd gav sommerlejren ekstra krydderi. Det var en stor oplevelse for os alle at stifte
kontakt med de udenlandske spejdere, og den
sidste dag fik en del af vore spejdere da også
byttet tørklæde med nogle af franskmændene.

18

I løbet af sådan en uge kan man komme til at
opleve mange forskellige lejrbål: de fantastisk
store lejrbål ved den store scene, der var for
alle lejrdeltagere; de hyggelige aftener med
lejrbål hjemme på egen lejrplads med sange
og sketches, og så var der internationalt lejrbål
for de udenlandske deltagere, hvortil de danske spejdere også var inviteret.
I sol og regn - sådan kan vejret jo skifte.
Og vore spejdere oplevede bestemt begge
dele, når de var rundt til aktiviteter på lejrpladsen og ved Sønderborg Slot. Herudover var
der naturligvis tid til at komme rundt på den
utroligt store lejrplads, hvor der også var mulighed for at slå en handel af i en af butikkerne
med spejdergrej eller i slikbutikken.
For at lejrlivet kan fungere er der også
mange praktiske gøremål, som dagligt skal
udføres:
brændehugning til madlavningen, som selvfølgelig er over bål; hente vand og råvarer til madlavning; tænde 3-4-5 bål afhængig af hvilken ret
mad, der skal laves; sortere og aflevere affald;
koge vand; opvask efter hvert måltid; lave kaffe
på helt gammeldags manér; tjekke telte og rydde
op osv. - masser af opgaver, som alle spejderne
skal tage del i udover lejraktiviteterne.
Men det er jo samtidig netop dét, der er med
til, at man rigtigt oplever det skønne spejder-lejr-liv.
Efter 8 dage i det sønderjyske kunne vi tage
hjem med tørre telte og mastesejl, trætte fødder og med minder om en fantastisk uge.

Gospelworkshop

Gospelkoncert

Lørdag d. 11. nov. kl. 9.30 i
Vaarst Baptistkirke.

Lørdag d. 11. nov.
kl. 19.30 i
Vaarst Baptistkirke.

Har du lyst til at synge
i gospelkor for en dag

Med Ida Lohmann og
Rune Funch og et herligt
gospelkor sammensat til
lejligheden af lokale og
andre sangglade mennesker
i Vaarst Baptistkirke,
Gudumvej 43, Vaarst.

sammen med Ida Lohmann,
Rune Funch og koret i Vaarst,
så har du nu muligheden.
Kom som du er, og syng som
du kan, sammen med
andre sangglade børn,
unge og voksne.

Pr. pers.

Vi begynder dagen med
morgenkaffe og
rundstykker.

60,-

g kage
Inkl. kaffe o
rten.
ce
n
ko
r
efte

Pr. pers.

120,ng
inkl. fortæri
hele dagen

Vel mødt til en festlig
aften i Vaarst.

Tilmelding senest d. 6. nov. til
annbidstrup@hotmail.com
Betaling til konto nr.:
9102-1900 1111 06, husk at
mærke betalingen “gospel”.
Vi glæder os til at synge
sammen med dig.

Arrangeret af Vaarst Baptistkirke
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Banko
i Vaarst klubhus

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

Julestævne 2017

Det er nok de færeste, der tænker på jul allerede nu,
men det gør vi i VFB.
Vores traditionelle Julestævne i indendørs fodbold,
løber af stablen d. 1. - 3. dec. i Fjellerad hallen,
og vi skal som altid bruge en masse frivillige kræfter.
Dommere, tidtagere, kantinevagter og kage/pølesehorn
bagere.

2 x kr. 200,19 x kr. 100,-

Har du tid og lyst til at hjælpe,
så ring/sms til Jannie på tlf.: 41 56 83 19,
eller smid en mail på jannie.nymann@gmail.com

Kr. 20,- på rækkegevinster
diverse andre spil med
pengegevinster

På forhånd mange tak

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

Arrangeret af
Vaarst Vennerne
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