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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 marts 2017.

Har du stof til næste blad, kan det sendes pr. mail til: 
borger@vaarst.dk senest d. 3. marts 2017.

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:
Anita: Formand, formand.vaarst@gmail.com
Anna Karina: Næstformand, annakarinanielsen@gmail.com
Casper: Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com
Bruno: Infrastruktur, brh-forsyning@aalborg.dk
Rikke: Grafiker, borger@vaarst.dk
Jimmy: Suppleant, jimmyravnel@gmail.com

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:
Claus Kvist tlf. 30 94 57 23 og Mie Bidstrup tlf. 60 92 79 23
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

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: Anja på tlf. 23 93 37 08

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

Tlf. 98 92 05 00 
Fåborgvej 5, 9220 Aalborg Ø | www.vestergaards.com

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS
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For Vaarst Borgerforening er der een særlig egenskab, 
der springer i øjnene: 

hjælpsomhed!
Med julen forhåbentlig veloverstået er det 
måske oplagt at kaste en tanke på, hvad den 
der jul egentlig har handlet om? Altså udover 
gaver, mad, juletræ og gaver og mad.. og 
gaver!

For året 2016 har ikke bare i julen, men hele 
året været båret af “de tusinde hjælpsom-
me hænders” indsats. 
Alle de arrangementer, som Borgerforenin-
gen har sat i søen, har alene kunnet lade 
sig gøre, fordi nogen har hjulpet.
Hjulpet til med at rejse telt, hente hoppe-
pude, samarbejde om Romsmagning (og 
lægge gane til!), bage kage, brygge kaffe 
osv.

Det er lykkedes at stable 6 rigtige fine arrange-
menter på benene i 2016.

Fastelavnsfesten blev i år til gennem et sam-
arbejde med Fjellerad Borgerforening. Og i 
fællesskab fik vi for alvor skræmt livet af den 
kat. Og dette samarbejde håber begge borg-
erforeninger i høj grad kan fortsættes og ud-
bygges. Ikke bare for at skræmme livet af pap-
katte, men især for at sikre og forstærke det 
fællesskab, som disse to byer har og i frem-
tiden kan nyde godt af.

Senere blev det til Sct. Hans. I Vaarst Uret. 
Og i år blev det den vådeste Sct Hans gen-
nem flere år. Selv heksen stod våd og frysende 
med en begyndende influenza og det endda 

midt i bålet. Og borgerforeningen overvejede 
at aflyse arrangementet, for “ i sådan et vejr 
kommer der næppe nogen”. Men alle bekym-
ringer blev gjort til skamme, for der kom nogen 
til Sct Hans. Og ikke bare nogen, men mange 
fra vores by trodsede vind og vejr og kom for 
at brænde den heks af, spise de grillede pølser 
og hylde årets velfortjente Vaarster; Mary Ol-
sen!

Heldigvis blev det sommer. Med sol og varme 
og Familiedag på VFB’s baner. Og der var op-
tog og Vaarst Games. Michael Bak og kræm-
mermarked. Slush Ice og Mobilepay! Og det 
hele udviklede sig til en lystig fest i teltet til den 
lyse morgen.
Faktisk årets største arrangement for borger-
foreningen og især en helt umulig opgave at 
løse, hvis netop det ikke havde været for de 
mange, mange hjælpende hænder før, under 
og efter. 

Efteråret bød på Jazz-arrangement i klubhuset.

Senere var der romsmagning i et superfint 
sam-arbejde med Helverskov Vine

Men efteråret var tæt på at dryppe malurt i 
selv den fineste rom. For Aalborg Byråd skulle 
lægge budget og enderne skulle nå sammen. 
Og derfor opstod den for Vaarst By meget ube-
hagelige ide, at Vaarst Børnehave skulle ofres 
på det store budgetbord og lukkes. 
Men der havde byrådet gjort regning uden 

vært. For der rejste sig en bølge af protester 
og underskriftindsamlinger og debatmøde 
og demonstration og indlæg i Aalborg Stiftti-
dende og kampklædte kvinder, mænd og børn, 
som altsammen resulterede i en bevarelse af 
børnehaven!
Og alt dette kunne borgerforeningen på 
ingen måde bryste sig af. Men blot fryde 
sig over, at i denne her by er fællesskabet 
muligt og mange vil arbejde og kæmpe for 
det.

Året sluttede med Julehygge og juletræ i sa-
marbejde med Vaarst Uret. Som nu (osse) har 
fået eget, kommunalt skilt, så endnu flere kan 
finde denne perle af en plet i Vaarst. 

Borgerforeningen ønsker alle i Vaarst og 
i verden udenfor vores by Glædelig jul og 
godt nytår og minder samtidig om general-
forsamlingen i 2017. 
Den 7/3 håber vi at se mange til snak, debat 
og måske en overraskelse eller to. 
Og så vil borgerforeningen sluttelig opfor-
dre alle til at overveje en runde i bestyrelsen. 
Det er hyggeligt, rigtig hyggeligt sammenk-
omster, gode snakke om byen og deling af 
ideer til arrangementer og tiltag, der fortsat 
skal underbygge den fine stemning, som 
Vaarst ånder af.

Vaarst Borgerforening

Husk generalforsamlingen i Vaarst og Omegns Borgerforening 
d. 7. marts, nærmere info følger.
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Hjemmesiden for  

         Vaarst by
Det grundlæggende arbejde med opbygning af 
sider og undersider, tog udgangspunkt i ønsket 
om, at skabe en fælles platform for byens borg-
ere, virksomheder, institutioner og foreninger.
Målet var at siden skulle fungere som et kom-
munikations værktøj både internt og eksternt 
dvs som info site til byens borgere men også 
som et vindue folk uden for byen kan bruge til 
at kigge ind af og blive klogere på de ting som 
gør netop Vaarst til et fantastisk sted at bo.
Vi har en velfungerende Facebook side, 2 stk.  
hvis man tæller brugtbørsen med men, disse 
2 stk. er kendetegnet ved, at de som lukkede 
grupper ikke når folk, som ikke bor i byen.
Netop derfor besluttede borgerforeningen at 
investere i en hjemmeside, der kan markeds-
føre byen som en helhed.

www.vaarst.dk indeholder en masse under-
sider, som idag mangler at få tilført noget 
info og noget liv.
Da siden blev bygget, blev der på forhånd 
oprettet undersider til alle virksomheder, insti-
tutioner, foreninger og seværdigheder.
Dette blev gjort for at alle kunne få mulighed 
for at præsentere sig med tekst og billeder.
Hvis disse undersider udnyttes rigtigt vil de 
kunne fungere som “mini” hjemmesider for de 
som idag ikke har egen hjemmeside.
Man vil kunne linke til sin underside i e-mails 
og via sociale medier, og på den måde få 
præsenteret sin virksomhed eller forening på 
en enkel og professionel måde.
Samtidigt vil folk der efterfølgende klikker ind på 
de enkelte undersider, havne på www.vaarst.dk 
og, byen får ad den vej opmærksomhed.

Hvordan kommer du igang?

Du skal ikke selv programmere eller på 
anden måde administrere din virksomhed 
eller forenings hjemmeside.
Det eneste du skal gøre er at sende et bilede 

og det tekst du ønsker skal på siden, så fikser 
vi resten.

Virksomheder:
Send et billede, eller flere, og noget tekst, 
som du mener beskriver din virksomhed og de 
ydelser du tilbyder.
Det kan være alt fra produkter til åbningstider, 
valget er dit.

Foreninger/klubber:
Send et eller flere billeder fra begivenheder 
eller andet, og noget tekst, som du synes bedst 
beskriver foreningens eller klubbens formål og 
aktiviteter.
Det kan være alt fra faste arrangementer til 
vedtægter.

Byens kalender:
Der er på hjemmesiden 2 kalendere.
Kalender for booking af Årstidernes hus
Kalender for Vaarst.
Sidstnævnte har til formål at synliggøre og 
synkronisere alle de aktiviteter, som løbende 
planlægges og afholdes i Vaarst.
Med synkronisering menes at man kan bruge 
kalenderen til at sikre sig , at flere aktiviteter 
ikke ligges på de samme datoer.
Kalenderen er oprettet som en Google konto 
som alle foreninger i byen kan få adgang til at 
administrere.
Jeg hjælper meget gerne med det praktiske.

Dygtige freelance fotografer søges:
Hvis du går og hygger dig med at tage billleder 
i din fritid, og gerne vil bidrage til indholdet på 
byens hjemmeside, så mangler vi nogle gode 
billeder af byen grønne områder, parkerne, 
banestien osv.
Har du noget tekst til billederne vil det ligeledes 
være fantastisk;)

Vi er lige nu igang med en generel oprydning/
opdatering af sidens forside og indhold, og 
tager gerne imod forslag til forbedringer.

Jeg kan ikke love at alle forslag bliver 
gennemført, da der i strukturen for siden, 
er nogle begrænsninger men, alt vil blive 
undersøgt, vurderet eller forsøg løst efter 
bedste evne.

Venlig hilsen.
Theo Ravn Beltoft
“Webmaster”

Byens hjemmeside har nu 
været oppe og køre i et par år.
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Halloween   
                  i Vaarst Uret

Spøgelser, vampyrer, zombier og andre uhyg-
gelige gespenster indtog søndag d. 30. ok-
tober Vaarst Uret, hvor de alle var indbudt til 
Halloween. Arrangementet var i år opdelt i to 
– om eftermiddagen var der aktiviteter for de 
mindste børn, og om aftenen, da mørket havde 
gjort sit indtog, var der aktiviteter for de større 
børn.

Til begge arrangementer var det muligt at købe 
heksegryde, mumiedogs, heksefingre, (u)lækre 
popcorn samt skræmmende lækre kager.

Om eftermiddagen mødte ca. 90 forvent-
ningsfulde børn og voksne op til nogle timer i 
(u)hyggens tegn. Dagen startede med besøg af 
en skummel heks, som fortalte en spændende 
historie. Derefter var der rig mulighed for bl.a. 
kreative og fysiske udfoldelser ved de mange 
aktiviteter. De mange fremmødte kunne bl.a. 
ride på heksekost gennem en forhindrings-
bane, løbe æggeløb, kravle gennem et kæmpe 
edderkoppespind, hvor de skulle passe på 
ikke at blive fanget af kæmpeedderkoppen, 
lave mumier på hinanden ud af toiletpapir, lave 
fine spøgelser til pynt om aftenen, bowle med 
græskar og skræmmende kegler samt finde en 
spøgelsesslikkepind i træer og buske.

Da mørket kom frem, og uhyggen lagde sig 
over Vaarst Uret,var tiden kommet til de større 
børn og unge. De blev mødt ved bommen af 
Martin, som fortalte en uhyggelig historie om 
Kristian Jens og dennes 4 børn, som var blevet 
levende begravet i den gamle grusgrav. His-
torien sagde bl.a., at børnene ville genopstå 
netop d. 30. oktober 2016 og tage deres hævn 
– derfor skulle alle deltagerne tage sig i agt for 
disse, når de skulle rundt på dødsruten. Inden 
børn og voksne blev sendt afsted på ruten, fik 
de et skud blod for at styrke dem, hvis de skulle 
møde de fire spøgelsesbørn. Skrigene gen-
lød i den gamle grusgrav, men heldigvis slap 
alle igennem ruten med livet i behold. Nede i 
Vaarst Uret var der forskellige aktiviteter, bl.a. 
følekasser med indvolde, knogler, øjenæbler, 
hjernemasse mv., græskar bowling, følebane 
– her fik børnene bind for øjnene og skulle føle 
sig frem langs et reb og gætte, hvilke ting de 
ramte ind i på vejen, æggeløb og muligheden 
for at lægge sig ned i en ægte kiste. Om afte-
nen deltog ca. 60 – 70 i arrangementet.

Vi i Halloweenudvalget takker alle deltagen-
de – med den enorme tilslutning må vi sige, 
at dagen og aftenen var en stor succes, 
som uden tvivl vil blive gentaget næste år. 

Vi vil gerne sende en stor tak til byens skønne 
bagekoner, hjælpere, skræmmere, Flemming 
for donation af græskar, Foreningen Vaarst 
Uret, Samråd for Vaarst og Omegn samt 
Polle og Gitte fra Byens Købmand. 

Og sidst men ikke mindst tusind tak til alle 
jer, som deltog i Halloween i Vaarst Uret!!
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20 frivillige Vaarstere, 200 træer og buske, 5 graders frost og 1 stor 
spand varm kaffe.
Det var sådan cirka ingredienslisten lørdag d. 12. november, hvor 
der var planlagt at beplante ”plantearmene” i Vaarst Uret. Et plante-
projekt, som primært er finansieret med penge fra Aalborg kom-
munes AKA pulje.
I Vaarst Uret har vi det store flade og åbne græsområde i bunden. 
Plantearmenes formål er at skabe en naturlig og hyggelig opdeling 
mellem områdets 12 lommer og berige det flade område med buske 
og træer. Med beplantningen opnås små hyggelige enheder med læ 
og skygge, samt mulighed for at lege skjul.
 

Store plantedag 
          i Vaarst Uret
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Den 8. november 2016 
blev Donald Trump til manges overraskelse 

valgt til USA’s næste præsident. 

Store dele af den vestlige verden reagerede med chok og forargelse. 
Hvordan kunne det ske? 

Martin Hedegaard vil 
torsdag den 17. januar kl. 19 i klubhuset i Vaarst 

forsøge at samle trådene 
og besvare spørgemålene:

- Hvem er Donald Trump? 
Hvordan var det muligt for ham at sejre? 

En analyse af politiske, sociale og demografiske årsager, der gjorde sejren mulig.

- Hvordan Donald Trump er en del af en lang historisk konflikt, 
i USA’s historie mellem eliten og “folket”.

- Hvilken nyorientering valget af Donald Trump vil indvarsle 
i international politik med eller uden USA i lederrollen. 

- Hvis USA er et spejlbillede af Europas fremtid, 
hvad kan vi så forvente at valget vil betyde for os i Danmark og i Europa?

Martin vil holde et oplæg på ca. en times længde. 
Derefter vil der være god tid til debat og diskussion.

Hvem er Donald Trump?

Arrangemenet er et samarbejde mellem Martin Hedegaard og Vaarst og Omegns Borgerforening

GratisforedragTilmelding skal gerne ske på borger@vaarst.dk senest fredag d. 13. januar.Det vil også blive muligt at tilmelde 
sig på FB.
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Vi laver alt i blomster !

NØVLINGEVEJ RO
DEN

RODEN

Roden 4, 9260 Gistrup 
Tlf. +45 53762014  

Find os her og følg os på facebook

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 9.30-17.00
Lørdag: 9.00-13.00
Søndag: Lukket

Festen, Dåben, Fødselsdagen, Jubilæet, Begravelsen.
Buketten til Konen, Kæresten, Veninden og din mor.

Vi leverer også friske ugebuketter til firmaer og 
leverer gratis til omegnens kirker.
Ring for en uforpligtende snak om en løsning til 
dine blomster eller kig ind i butikken 
og bliv inspireret.

Vaarst og Omegns 

Borgerforening

vil gerne ønske alle 

et rigtig godt nytår.
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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
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 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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Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”

med en annonce 
så kontakt:

Rikke Christensen 
på borger@vaarst.dk
eller tlf. 25 39 41 96
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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

Stærhø j  5 .  9260  Gis t rup  . T l f .  20  77  76  69
myfo togra f i . i n fo@gmai l . com

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

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
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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

 
 
 
 

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 
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ZikelprinsEsserne 2017
Byens MTB hold er vokset siden opstarten og har i 2016 budt varmt 
velkommen til nye ryttere fra Fjellerad, Fjerritslev og Ringkøbing!
Vi har også etableret samarbejde med nye og interessante sponsorer, 
som trods den tvivlsomme udsigt til podiepladser, alligevel synes at det 
vi gør er sjovt nok til, at de vil støtte klubben og fællesskabet.
Der er også derfor designet nye lækre lykra køredragter i varierende 
størrelser, som forventes præsenteret ved klubbens “hver andet” årlige 
jule/sponsor arrangement i februar.

Som nogen måske ved er ZikelprinsEsserne ikke et elitehold.
Vi har et par stykker i klubben som, grundet deres lave alder og 
margi-nalt bedre form, zikler hurtigere end os andre, og det er ok.
Nogle gange er de flinke til at vente på de sidste kommer op over 
bakken, inden de kører videre.

Vi træner ikke ret meget men, kører 2-3 gange om ugen, afhængigt af 
vejret, en tur i Rold, Kongshøj, Poulstrup, Lundby Krat, Hvorup eller 
Hammer Bakker.
Der bliver skruet lidt op for tempoet når vi nærmer os nogle af de mo-
tionsløb, som vi tilmelder os i løbet af året men, ellers er formålet ud-
præget at vi skal have det hyggeligt.
Vi har i øjeblikket ingen kvinder i klubben hvilket bestemt ikke er bevist 
valg/fravalg men mere et spørgsmål om at ingen hidtil har vist interesse.
Der har været talt om at indføre en kvote ordning for at imødekomme 
eventuel kritik udefra men den arbejder vi lidt med endnu.

Man behøver ikke at have en special fremstillet ZikelprinsEsse lykra 
dragt for at køre MTB.
Alle er meget velkommen til at tage med en tur i skoven, hvad enten 
man er trænet eller utrænet, mand eller kvinde, dreng eller pige.
Det eneste krav til turen er, at man medbringer og påfører sig regelmen-
teret udstyr i form af en zikelhjelm.
Vi zikler i næsten alt slags vejr, selvom det er sjovest om sommeren;)
Lad dette være en opfordring til, alle som måtte være nysgerrige om, at 
kontakte undertegnede, så tager vi en begyndertur i skoven i et tempo 
hvor alle kan være med.

Med venlig hilsen
Theo Ravn Beltoft
Tlf.: 61 72 34 16
007beltoft@gmail.com

Tak til vores ualmindeligt værdsatte 
sponsorer:

Klinikken v/Iben Frederiksen
Helverskov Vin & Whisky
Restaurant No.76
Rold Skov Cykelshop
Prestige Bilpleje
JP Mould Consult
Mekaniker Søren Højer Jensen
Business Park Nord
Nordic Rengøring
Div Grafisk

og sidst men absolut ikke mindst..
Byens Købmand v/Gitte & Polle
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FÆLLESSKABSDAG
Den 15. januar 2017
i Vaarst Baptistkirke

”Hvor kragerne vender ...”
Sprudlende og minimalistisk teater om 
”Klods-Hans” og ”Den fortabte søn”

Eventyrets humor kædet sammen med lignelsens alvor.

Program:
10.00 Fællesskabsdagen starter med gudstjeneste i menighedssalen 

 v/ Raymond Jensen

11.15 Frokost v/ Spejderne

12.15 Kirketeater v/ Jens Jødal, som spiller hovedparten af rollerne selv 
 – måske får han brug for stand-in deltagere fra publikum!!

13.30 Eftermiddagskaffe 

Pris (som dækker frokost, teater og kaffe/kage)
3 – 11 år; 25 kr
12 år og opefter ; 75 kr

Pris (som dækker teater og kaffe/kage)
3 – 11 år; 25 kr
12 år og opefter; 50 kr

På glædeligt gensyn
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VFB har fået en rigtig fin hjemmeside, som 
du bør besøge på vfb-sport.dk.

På hjemmesiden kan du tilmelde dig et ny-
hedsbrev, så du bliver opdateret, når der sker 
helt specielle ting på stadion og i hallen.
Så kan du følge med i, hvornår der er fælless-
pisninger, modeshow og gymnastikopvisninger 
for at nævne nogle ting.
Du får også mail, når VFB afholder konkur-
rencer, som du kan deltage i og vinde fine 
præmier.
Gå ind på vfb-sport.dk, klik på Nyheder og 
derefter Nyhedsbrev, og udfyld felterne.
Du modtager derefter en mail, hvor du skal 
bekræfte, at VFB må sende nyheder til dig.
Skynd dig at melde dig til, så du kan delt-
age i vores aktiviteter og konkurrencer.
Med venlig hilsen
VFB´s bestyrelse

Kan du være behjælpelig med en flot/
præsentabel opsætning? 

VFB og SPAR NORD hjalp AaB på rette vej

Efter adskillige kampe uden sejr var AaB 
efterhånden ved at miste muligheden for 
slutspilspladser.
Men heldigvis havde AaB´s storsponsor SPAR 
NORD sponseret 50 billetter til VFB´s ung-
domshjælpere fra Suncharter Landsby CUP.
Det viste sig nemlig, at kampen mod Rand-
ers blev vendepunktet for AaB, som vandt 
kampen 2-1.
Vi havde et overskud af billetter, og valgte 
derfor at invitere alle LKB´Gistrups U14 piger 
med.
Takket være en fantastisk opbakning fra sup-
porterne fra VFB, LKB og forældre, som kørte, 
fik AaB den tiltrængte sejr, som bringer dem 
tilbage i kampen om slutspilspladser.
Vi startede med noget lækkert mad i klubhu-
set, inden tur gik mod stadion for at heppe på 
AaB.
En superhyggelig aften, hvor vi fik sat pris på 
vores ungdomshjælpere, men også en aften, 
som bestemt bidrager til sammenhold i vores 
klub.
Bestyrelsen i VFB

Fantastisk Julestævne 
med stort overskud
Sammen med NFK afholder VFB hvert år et 
stort Julestævne i Fjellerad Hallen.
Stævnet vokser sig større år for år og havde i 
år rekorddeltagelse af ikke færre end 650 fod-
boldspillere.

Stævnet startede fredag, hvor der blev spillet 
fra kl. 16.30 til 01.30, og fortsatte lørdag og 
søndag fra kl. 09.00 til 18.00.

Vores deltagere får foruden en masse in-
dendørs fodbold også pizza og Slush Ice for 
deres deltagergebyr.

En rigtig god måde at slutte et stævne af på, 
da spillerne dels kan fejre vundne pokaler men 
også kan falde lidt ned og styrke sammenhold-
et efter en eventuel skuffelse.

VFB og NFK har i hhv. Jannie Nymann 
og  Glenn to helt fantastisk personer til at 
få et sådan stævne stablet på benene og 
afviklet.
Rigtig mange timer har Jannie og Glenn 
brugt på disse stævner, og vi er i VFB´s 
bestyrelse dybt taknemmelige for det store 
arbejde.
Ikke alene giver det rigtig gode penge til klub-
kasserne, men det sætter også VFB, NFK, 
Vaarst og Fjellerad på landkortet.
Når vi afholder stævner, foregår det altid med 
præcision og styr på tingene.
Vores deltagere storroser vores afvikling af 
stævner.
Og det skyldes i høj grad, at VFB altid er i 
stand til at stille med rigtig mange engagerede 
frivillige hjælpere til dommere, boder, bagning, 
opstilling og medaljeoverrækkelser for bare at 
nævne nogle ting.
Vores gæster bliver mødt af mennesker med 
smil på læben og venlighed. Det smitter af på 
både deltagere og andre hjælpere, og derfor 
kan det lade sig gøre.
På den måde har vi i VFB været i stand til at 
udvikle en kultur, hvor folk med glæde siger JA 
til vagter. Og folk hygger sig med tjansen som 
hjælper.

Det er der rigtig mange klubber, der mis-
under os. Og i VFB skal vi værne om dette 
privilegium.

Så tusind tak 
til alle vores hjælpere
Bestyrelsen i VFB

har fået ny hjemmeside
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VFB og LKB Gistrup fælles U14 piger 
rykker op i mesterrækken

Gennem flere år har vi i VFB 
haft et meget fint pigehold i årgangene 2003-2004.

I sommer valgte vi at indgå samarbejde med LKB Gistrup, 
da vores spillertrup var meget sårbar overfor afbud til både træning og kamp, 
og da pigerne samtidig fra U14 kunne begynde at spille 11-mands fodbold.

Det samarbejde har været en ubetinget succes.
Det har styrket pigernes fodboldkompetencer gevaldigt, 

og pigerne fra de to klubber har et fantastisk sammenhold og venskab.

Det har ligeledes gjort overgangen fra Vaarst-Fjellerad Skole til Gistrup skole 
betydelig lettere for pigerne.

Pigerne har fantastisk stor opbakning fra forældre, 
og trænerteamet tæller hele fem personer.

Så man må sige, at det er privilegerede unge mennesker. 

Vi har stillet 8-mands og 11-mands hold.

8-mands holdet opnåede en rigtig flot andenplads i en meget lige pulje.
8-mands holdet består af flere U13 spillere, så det er en yderst fornem præstation.

11-mands holdet vandt meget suverænt deres pulje 
og var allerede sikre på at vinde rækken flere runder, 

før turneringen sluttede. 9 sejre og blot en enkelt uafgjort var en fornem høst.

Holdet er dermed rykket op og spiller næste år i mesterrækken.
Trænerteamet
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Så er det første år ved at være gået, hvor 
den 70 år gamle Pensionistforeningen har 
virket under det nye navn: 
Gunderup Vaarst Fjellerad Seniorklub. 
Klubben er medlem af hovedorganisationen 
Danske seniorer.  Alle medlemmer får heri-
gennem bladet ”Senior”

Foreningens formål er stadig det samme om 
aktiviteter af oplysende, kulturelt og social art. 
Som medlem kan alle efterlønsmodtagere og 
pensionister optages. Bestyrelsen består af 5 
medlemmer. 

Her er et kort resume af aktiviteterne i 
2016.
7. januar 2016
Biograftur med kaffe og rundstykker til Senior-
biografen i Skørping, hvor filmen Under San-
det blev vist.

25. februar 2016
Biograftur med kaffe og rundstykker til Senior-
biografen i Skørping, hvor filmen Nøgle Hus 
Spejl blev vist.

Den 10. maj 2016. 
Endags bustur til Vildmosecentret, hvor der 
først blev vist 2 film. Efter mulighed for iagt-
tagelse af vildsvinenes fodring var der for de 
deltagende seniorer frokost i Cafe Soldug. 
Menuen bestod af en velsmagendevildtragout. 
Om eftermiddagen var derbusrundtur til Port-

land mosen og Høstemark skov. Her fortalte 
guide Knud Knudsen om genopretning af høj-
mosen. Turen blev afsluttet med kaffe og kage 
på Cafe Soldug.

30. august 2016.
Kør selv tur til Lundbysamlingen. Her fik vi en 
grundig gennemgang af historien og samlin-
gens tilblivelse. 
Fortalt af Leo Christensen, Lundby.

Seniorklubben har Fjelleradhallen til rådighed 
hver mandag fra kl 14:00 til 16:00. Her er det 
op til seniorerne hvad man vil lave. Der er pt. 
en gruppe, der spiller petanque med dertil-
hørende læderkugler. Der er også en gruppe 
der er faldet over Rummy cube.

Gunderup-Vaarst-Fjellerad 
Seniorklub

Der afholdes ca. 5 bankospil hen over vinteren. Det 
ene spil finder sted sammen med generalforsam-
lingen, som finder sted næste gang den 17. januar 
2017. Hold godt øje med indkaldelsen i Østhimmer-
lands Folkeblad.
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Der bliver lagt flere og flere billeder ud på byens FB-side med efterladenskaber. 
Findes der mon stadig hundeejere, 
der ikke er klar over, hvad hundeloven indeholder?

Jeg vil ikke gå i detaljer, men det er da sørgeligt, at man skal bede folk om at fjerne hundes 
efterladenskaber.
Vi har venner i Aalborg midtby, der har fået en bøde, fordi de ikke har ”hundeposer” med på 
lufteturen!
Jeg er ked af at bringe dette på bane i vores ”dejlige by og tætte miljø”, men det er nødvendigt.
Jeg får sikkert nogle skæve og fjendtlige blikke fra folk, så må det være sådan.

Vi har selv hund, vi elsker alle racer. Vores hund, der primært er jagt-hund, gir ind i mellem andre 
folk og hunde en hilsen med, når de går forbi – sådan er det med de fleste hunde, og det skal der 
være plads til. Men når hunden vedvarende står i en time eller mere med samme irriterende lyd 
og hilser ud i ”ingenting”, bliver det for meget. For at bevare ro og orden, hvor alle hundeejere er 
lige, er der nok flere, der bør nærlæse hundeloven.

Specielt  § 4:
Larm og gøen
§ 4. Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og 
der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indeluk-
ket, eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade 
den fjerne. Justitsministeren kan, for så vidt det drejer sig om 
hunde, der af erhvervsmæssige opdrættere holdes indelukket 
i hundegård eller på anden måde, dispensere fra denne 
bestemmelse i tilfælde, hvor der ved en hundegårds 
anlæggelse og indretning er taget ethvert rimeligt hensyn 
til bebyggelsesforholdene
 
Afsluttende vil jeg dog håbe, 
at jeg ikke får for mange ”fjender i byen” pga. mit opslag.
 
Mvh. Henrik, Gudumvej 81

Kreativ/
strikkeklubben 
er nu startet op i lokalet oven 
på børnehaven.

Vi mødes den første torsdag i 
måneden.

Næste gang er d. 5. januar 
kl. 19.00.

Alle er velkommen.
Vi ses.

Overskuddet 
går til:



20

Husk at du kan holde dig orienteret, 
om sidste nyt 

i vores skønne by på Facebook.

Vaarst og Omegns Borgerforening 
søger flere/nye kræfter i borgerforeningen.

Vi håber at se jer, 
til vores generalforsamling d. 7. marts 

i klubhuset i Vaarst.


