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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 juni 2019.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
vaarst.borger@gmail.com senest d. 3. juni 2019.

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.
Korrektur: Ann og Ambjørn Bidstrup Lebech

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



Dette blad er, lige som andre intiativer arrangeret af borgerforeningen, 
delvist finanseret af medlemskontingent á 100,- pr. husstand.
Vi oplever en massiv tilslutning til vores arrangementer, hvilket vi er 
glade for.
Dette gælder både de faste årlige arrangementer, samt de spontane 
indslag der kommer på initiativ fra byens borgere.
Desværre oplever vi også en bekymrende nedgang i antallet af hus-
stande, der betaler den årlige kontingent.

I 2018 valgte kun 39 at indbetale de kr. 100,- og i skrivende stund, er der 
under 10, der har indbetalt for 2019.

Borgerforeningen er en non-profit forening, som ikke har til formål at 
tjene penge. Det er således vitalt for bladets eksistens og for fremtidige 
arrangementer, at flere husker at indbetale det årlige medlemskontingent.
Vi ved, at det i mange tilfælde skyldes en forglemmelse, eller at man tror 
betalingen kører automatisk via banken.

Derfor vil vi gerne gøre det nemmere for alle at betale, 
uanset hvilken betalingsmåde man foretrækker.

Tak for Jeres bidrag.

Kære læser af Rundt om Vaarst

Borgerforeningen søger frivillige til hjælp ved årets faste arrangementer:
- Fastelavnsfest
- Skt. Hans
- Familiedag
- Juletræsteænding
- Flaghejsning
- Derudover søger vi altid kage/bollebagere.

Der er tale om afgrænsede og ikke tidskrævende opgaver som eksempelvis 
grill af pølser, salg af kaffe eller hjælp til opsætning af byens juletræ.

Vi ved at mange har travlt i hverdagen, og har svært ved at overskue 
også at skulle forpligtige sig til foreningsarbejde.

Vi ved også, at rigtig mange gerne vil hjælpe til i 
forbindelse med diverse arrangamenter og håber 
således, at i vil påtage jer et par timer i en god 
sags tjeneste.

Send en e-mail til vaarst.borger@gmail.com og fortæl os hvilket 
arrangement du ønsker at give en hånd med til.

Så kontakter vi dig, 
når vi kender opgaverne.

Som tak for hjælpen, 
trækkes der lod 

blandt alle e-mails 
om et gavekort til 

Helverskov vin & whisky

Kr. 100,-
Via bankoverførsel:

7459 1007039
Via indbetalingskort:
+73<  +83209526<
Via MobilePay:

51096
Husk at skrive jeres adresse ved indbetaling af

medlemskontingent

Vil du hjælpe din by 2 timer om året?
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- og tilmed een af de traditioner, 
som man meget gerne holder fast i.

For tredje gang på 3 år havde Martin Hedegaard tilbudt endnu en 
foredragsaften i Vaarst. Ganske gratis og med det eneste krav, at han måtte 
tale om præcis det, der optog ham. 
Vi i Borgerforeningen tøvede ikke et sekund og takkede straks ja-tak, især med 
tanke på, hvor godt det havde været de tidligere år. 
Og torsdag d 14. Februar leverede Martin Hedegaard endnu engang et 
aldeles fremragende foredrag. Et foredrag han selv beskrev således:

Hvad er meningen?

Hvad skal et liv indeholde, for at man kan sige, at det giver mening?
Plusord som selvrealisering, innovation og omstillingsparathed fylder meget i 
disse år, hvor flere og flere muligheder tilsyneladende står åbne, men samtidig 
er der flere og flere, der har svært ved at finde mening eller lykke i deres liv. 
Flere oplever, de er presset på tid, og at det er svært at opretholde en balance 
mellem arbejde og fritid, når man altid skal være tilgængelig.
Med fokus på den aktuelle debat om eksistentielle emner om lykke og mening 
med ledende debattører som Svend Brinkmann, Rane Willerslev, Tor Nør-
retranders, Morten Albæk osv. vil jeg prøve at præsentere forskellige blik for, 
hvordan man kan finde mening i et liv, hvor man lever med det paradoks, at 
selv om vi er et af verdens lykkeligste lande, er vi samtidig et af de lande med 
flest tilfælde af angst, stress og depression. 
Hvordan kan det være, vi er endt dér, og hvordan kan vi genfinde meningen i 
vores liv og i større grad realisere vores potentialer som menneske?

Noget af en mundfuld, men med Martins altid ganske jordnære tilgang til stoffet 
blev aftenens temaer letforståelige og for flere af de tilstedeværende en 
overraskende øjenåbner.

Borgerforeningen havde sørget for kaffe og kage - sponsoreret af byens 
super-skønne kagebagere. 
Og selvfølgelig stillede Helverskov op med et større arsenal af gode sager, 
som fandt vej indenbords efterhånden som vores eksistentielle grundsten blev 
rystet rundt.

Det er ved at blive en 
tradition
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Årets Vaarster er i år en person eller gruppe af personer, 
som har gjort noget særligt for Vaarst gennem årene. 
Som har udmærket sig ekstraordinært gennem en ind-
sats eller et initiativ eller  måske fordi vedkommende er 
den eller dem, de nu er. 
Kort sagt een eller nogen som DU gerne vil fremhæve 
og hylde.

D 23. Juni holder vi traditionen tro Skt. Hans og som al-
tid benytter Borgerforeningen lejligheden til at offentliggøre 
Årets Vaarster. Der er en tale, der begrunder valget, klapsal-
ver  og uddeling af vandrepokal med indgraveret navn. 
De seneste år er det Borgerforeningen, der har nomineret 
forskellige kandidater, for siden selv at beslutte, hvad æren 
skulle tilfalde.
Men i år vil vi gerne invitere alle til at nominere lige netop 
dén eller dem, som man finder egnet. Borgerforeningen væl-
ger een ud blandt de nominerede, vi samler begrundelserne 
for valget sammen vi skriver og holder talen, men DU har 
muligheden for at nominere lige præcis den eller dem, som 
netop DU finder rigtigst.

DU kan være anonym, DU kan vælge at skrive en kort 
eller lang begrundelse og DU skal bare sende en mail 
med dit forslag til:

Vaarst.borger@gmail.com

Senest d 10. juni 2019

Hvem skal være årets Vaarster?

Du kan 
være med til at nominere 

årets 
Vaarster

Søndag d. 31. marts deltog ca. 30 forårsfriske Vaarstborgere i 
den nationale affaldsindsamling.

Alle blev udstyret med poser og gribetænger, og nogle kom endda 
med eget udstyr. Det lykkedes at få planlagt affaldsruterne således, 
at alle veje og stier inden for bygrænsen blev gennemgået. Der var 
meldinger fra borgere om, at der er opsamlet plastik, flamingo, strips, 
fyrværkeriaffald, dåser og andet jern og metal.

Især de der tog ruten omkring boldbanerne berettede om mange 
cigaretskodder og affald, der blev “samlet” i hegnet og læbæltet rundt 
om boldbanerne. De der samlede på områderne i forbindelse med 

bygrænsen, meldte tilbage, at der lå meget affald her. Især på Sko-
magerbakken ligger der rigtig meget affald, lige inden der køres ind 
i byen.

Som tak for den fremragende indsats, der resulterede i en ordenlig 
trailerfuld skrald, bød borgerforeningen på kaffe, kage og sodavand.

Tak for den fælles indsats.

Det var dejligt, at så mange voksne og børn, 
ville bidrage til en ren by.

Affaldsindsamling



Søndag d. 3. Marts inviterede Vaarst og 
Omegns Borgerforening endnu engang til 
fastelavnsfest klubhuset i Vaarst.

Borgerforeningen havde håbet, at der igen i 
år ville komme rigtig mange børn og voksne til 
fastelavnsfesten, men om håbet stod mål med 
virkeligheden, ville kun tiden kunne vise. Klub-
huset blev pyntet efter alle kunstens regler med 
balloner, serpentiner og fastelavnstønder. 
Der blev brygget ca 15 liter kaffe og 5 liter the. 
Adskillige venlige og altid parate kagekoner 
og -mænd havde bagt fastelavnsboller, så 
der var rigeligt med fastelavnsboller, hvis ar-
rangementet igen i år skulle blive en succes. 
Og så var det bare at vente…..

Da klokken nærmede sig 14, blev klubhuset 
langsomt  fyldt med flere og flere børn og vok-
sne, unge og gamle, som alle var klar til en fes-
tlig eftermiddag. Og af udklædninger var der alt 
hvad fantasien kunne forestille sig.  Nogen var 
klædt ud som prinser og prinsesser. Andre Spi-
derman og soldater. Minecraft og Disney-figurer 
i alle afskygninger. Politibetjente og en enkelt 
forbryder var der også. Alle andre var klædt ud 
som sig sig. Og det var også vældig festligt.

Borgerforeningen havde sørget for tre tønder 
fyldt med godteposer, som hang klar til at blive 
banket sønder og sammen. Ungerne gik løs 
og mens de voksne forsøgte at skærme for de 
værste slagulykker. 
Dagens absolutte højdepunkt var da det 
lykkedes gruppen af 0.-3.klasse børn at 
smadre - ja, ikke tønden til at starte med 
- men højst overraskende køllen! Det må 
høre til sjældenhederne, men beskriver nok 
meget godt den iver og kampånd, hvormed 
ungerne angreb opgaven. Til sidst lykkedes 
det at smadre alle 3 tønder og godteposerne 
væltede ud til alle.

Og så blev der kåret både kattedronninger og 
kattekonger. 

Imens bød borgerforeningen i samarbejde 
med vores sponsorer (Brink og Bagger El, 
AM Auto, VIB Nord, Fjellerad Banko) på kaf-
fe og the og saftevand, mens VFB åbnede 
buret og solgte øl og sodavand.

Snakken gik mens ungerne 
legede og omkring kl. 17 
sluttede endnu en rigtig 
hyggelig eftermiddag i 
klubhuset i Vaarst.
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Fastelavn
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I vintermånederne har bestyrelsen oplevet problemer med 

rygning og griseri på toilettet i Årstidernes Hus. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at åbningstiderne 

begrænses i vinterperioden. 

 Toilettet er åbent fra:

 kl. 7.00 til kl. 19.00 fra 1. maj til 31. august. 

 kl. 7.00 til kl. 16.00 fra 1. september til 30. april

Vores tidligere opråb på facebook, og den tidligere 

lukketid har allerede resulteret i, at der i den seneste tid 

ikke har været problemer. Det betyder, at private 

borgere og Vaarstere fortsat kan benytte toilettet i 

dagtimerne. 

Det er en løsning vi er glade for. 

Vi synes nemlig, det ville være ærgerligt, hvis det kun var 

de institutioner, der har en helårskontrakt og nøgle til 

huset, der kunne komme ind på toilettet. 
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En god toiletløsning i 
Årstidernes Hus

S. H. Auto
Ellidshøjvej 61b, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
Tlf: 25 47 27 53
Email:sh@c.dk
www.teknicar.dk
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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

Bogbus-tider i Vaarst
Onsdag ved Vaarst Banevej
Kl. 16.15 - 17.00



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

10

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



JUNI
JULI

H
ar du noget, du vil have m

ed i kalenderen, næ
ste gang “R

undt om
 Vaarst” udkom

m
er lige inden jul så send det venligst til vaarst.borger@

gm
ail.com

 senest  d. 3. juni

HAR  DU
HUSKET!!
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- Skt. Hans i Vaarst Uret
 

d. 23. juni
 

se m
ere side 15

- Sang i Vaarst Baptistkirke
 

d. 30. juni
 

se m
ere side 19

23242526

APRIL

- Fam
iliedag

 
d. 17. august

 
se m

ere side 14
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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



1313



14

FAMILIEDAG
Lørdag d. 17. august 2019 

på VFB’s baner i Vaarst

Husk at foreningen Vaarst Uret udlejer 
borde og stole.

Store borde ................  kr. 30,-
Små borde ..................  kr. 20,-
Stole ...............................kr. 5,-

Mulighed for levering i lokalområdet mod 
merpris.
Der er også mulighed for at låne service 
til små penge.

Kontakt venligst:
Flemming Kristensen på tlf. 20 64 05 15

Udlejning 
af borde og stole
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SANKT HANS
på Vaarst Uret i Vaarst

søndag d. 23. juni
17:00 Grillen tændes
18:30 Bålet tændes 
 og vi synger sommerviser
19:30 Årets Vaarster
19:30 Kaffe og kage
20:30 Gløderne slukkes

Har du tid/lyst til at bage en kage 
er du velkommen til at kontakte Rikke på 
Tlf.: 25 39 41 96 eller på vaarst.borger@gmail.com

Husk evt. at tage tæppe eller havestol med.

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en 
hyggelig aften.

Vi modtager gerne kvas til bålet.
Kontakt venligst Jimmy Ravn ang. aflæsning på 
50 69 68 79 / jimmyravnel@gmail.com,
da dette skal være gjort senest d. 9. juni.

Med venlig hilsen 
Vaarst og omegns borgerforening.

Ændringer i programmet kan forekomme

Fra kl. 17.00 vil borgerforeningen stå klar med pølser på grillen
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Lørdag d. 6. april
Kl. 11:45 VFB/LKB - Ingstrup Efterskolens IF (U18 Piger)
Kl. 13:30 VFB - Dall/Ferslev IF (Serie 3)
Kl. 15:30 VFB - Mou IF (Serie 6)

Lørdag d. 20. april
Kl. 13:30 VFB - GUG B (Serie 3)
Kl. 15:30 VFB - FK Fjordsiden (Serie 6)

Søndag d. 28. april
Kl. 12:00 VFB - Svenstrup-Godthåb IF (Serie 3)
Kl. 14:00 VFB - Vejgaard B (Serie 6)

Lørdag d. 18. maj
Kl. 11:45 VFB/LKB - GIF/SSB (U18 Piger)
Kl. 13:30 VFB - RKG Klarup (Serie 3)

Tirsdag d. 28. maj
Kl. 18.30 VFB - Støvring IF (Serie 3)

Lørdag d. 15. juni
Kl. 11:45 VFB/LKB - Fortuna Hjørring (U18 Piger)
Kl. 13:30 VFB - Gudumholm IF (Serie 3)

Fredag d. 21. juni
Kl. 18:30 VFB - LKB Gistrup (Serie 3)

Lørdag d. 22. juni
SunCharter Landsby Cup 2019

Søndag d. 23. juni
SunCharter Landsby Cup 2019

Der kan ske ændringer i kampprogrammet undervejs

Fodbold på Vaarst Stadion

HUSK:
SunCharter Landsby Cup i 
weekenden d. 22. - 23. juni 2019.
VFB har altid brug for frivillige hjælpere til, at afholde 
vores fantastiske fodbold cup, hvor over 1100 børn 
gæster vores baner.

Kunne du tænke dig at hjælpe 
et par timer i denne weekend med en dommertjans, 
stå i en bod eller f.eks. bage en kage eller pølsehorn.
Så kontakt:
Jannie Nymann - tlf. 41 56 83 19 (Boder - bagning)
Søren Ejner - tlf. 27 52 99 84 (Dommervagt - resultatindsamler)
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Lørdag d. 2. marts afholdte Vaarst-Fjellerad 
Boldklub sin årlige Hjælperfest.
Trænere, ledere og frivillige hjælpere, som i 
årets løb har givet en hånd med i boldklubben, 
bliver hvert år inviteret med til denne festlige 
aften, som altid finder sted den første lørdag 
i marts.

Det blev som altid en sjov, hyggelig og festlig 
aften med lækker mad fra Krastrupsøgaard 
Gårdbutik, musik fra DJ Marck Andersen og ikke 
mindst alle de glade mennesker der deltog.

Til årets Hjælperfest kåres Årets VFB’er og i 
år faldt valget på Bisi Babatunde.
Bisi har igennem årene påtaget sig mange 
forskellige opgaver i VFB, som f.eks. at sidde 
i bestyrelsen, være fodboldtræner for et pige-
hold og ikke mindst være igangsætter for klub-
bens nyeste tiltag; Yoga.
Bisi har ved siden af skulle passe sit arbejde 
og sin familie, lagt en masse tid, hjerte og sjæl 
i lokalområdets kære boldklub.
Så det er fuldt fortjent, at netop hun kunne 
lade sig hylde som Årets VFB’er 2018.

Hjælperfest

Årets 
VFB’er
2018
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Fodboldtræner 
søges

Vaarst-Fjellerad Boldklub søger træner 
til at varetage træningen 

af U8 drengehold 
fra midt april.

VFB er en lille hyggelig klub, 
der vægter glæde fællesskab og respekt.

Du skal være over 18 og have mod på, 
at løfte opgaven 

med at skabe spilleglæde og sammenhold 
på de små fodboldhold.

For mere information, kontakt:
Jeppe Bülow Sørensen, 

tlf. 60 49 67 69

Kvindefodbold i 

Vaarst-Fjellerad 
Boldklub

Vi spiller 7-mandsfodbold i 

DBU Jyllandsturneringen.

Er der nogle der er interesseret i 

kvindefodbold?

Kontakt holdleder:

Susanne Kvist tlf. 23 80 40 52

eller klubben VFB.
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HUSK
det er 

altid en god idé, at bestille 
morgenbrød

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

Status vedr. etablering af autoskrotvirksomhed i Vaarst

Status vedr. etablering af auto-
skrotvirksomhed i Vaarst.

Aalborg kommune har informeret 
Borgerforeningen og Samråd om 
at, man vælger at gå videre med 
en miljøgokendelse og dermed til-
ladelse til til at drive autoskrotvirk-
somhed på Vaarst banevej 10.
Vi afventer den officielle afgørelse, 
og forholder os til denne, når den 
foreligger.

Aalborg kommune har den seneste 
tid, også haft deres fokus rettet 
mod hvad de selv beskriver som, 
ulovlig virksomhed (autoophug) på 
adressen Gudumvej 37, hvilket har 
medført både indskærpelser og 
politianmeldelse af virksomheden.
Samme kommune informerer i 

samme mail, om at man har mod-
taget en ansøgning fra virksom-
heden om tilladelse til at drive 
autoskrotvirksomhed på Gudumvej 
37, og at man ikke ser nogen grund 
til ikke at give tilladelse.

Borgerforeningen og samråd 
fortsætter dialogen med Aalborg 
kommune.

Spørgsmål kan sendes til 
vaarst.borger@gmail.com

Det betyder også at, 

der er udsigt til endnu 

mere tung trafik, støj 

og flere miljøgener 

end det som byen først 

gjorde indsigelser imod.


