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Familiedag . Børnehaven . Halloween . Vaarst Samlingen . Plantedag . Romkonkurrence .
Musikundervisning . Skilte i Vaarst Uret . Håndarbejdegruppe . Gospel . Project Victoria .
Modeshow . Fiskeriforeningen . Jazz . Mix volley . Burger & Bold . Julestævne

Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

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

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 2016.

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. 2. december 2016.

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
Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.

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

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.
Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

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”.

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68
Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

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?

Vestergaards
Bogtrykkeri ApS

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

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

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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Familiedag
i Vaarst

I år havde borgerforeningen valgt at satse
på et sommerarrangement med hele familien i fokus. Og med høj sol og masser af dejlige mennesker, der i ugens løb havde hjulpet med diverse forberedelser, var scenen
sat til en dejlig dag.
Dagen startede med det flotteste optog ført an
af børnehaven, der til formålet havde klædt sig
flot ud og lavet et fint banner. Optoget blev på
festlig vis vanen tro akkompagneret af Ambjørn og Benjamin på trommer.
Efter ankomst til boldbanerne var der mulighed
for kaffe og rundstykker ved VFB serveret af
Mary, årets Vaarster.
Herefter startede Vaarst Games, der i år var
tilpasset, så både store og små kunne være
med. Specielt variationen af bordfodbold var et
hit, og der blev kæmpet bravt fra alle hold. Det
var et spændende opløb, og vinderholdet blev
The Captains med et snævert point.
Gennem hele dagen blev der handlet i boderne
med lopper til stor fornøjelse for både store og
måske især små. I hvert fald blev der flittigt
købt legetøj, som blev taget i brug med det
samme af de nye ejere.

Vaarst Børnehave

Som alle nok ved, sker der ikke sammenlægning af børnehaven Vaarst
og landsbyordningen i Fjellerad. Det
glæder os så meget, at der findes en
børnehave her i skønne Vaarst.
Jeg har fået at vide fra forvaltningen, at de
vil følge børnetallet tæt i de kommende år.

Fra borgerforeningen skal lyde en stor tak
til alle, der hjalp i ugen op til, bagte pølsehorn og kage, stod bag baren og gav en
hånd med oprydning dagen efter. Og ikke
mindst tak til alle jer, der kom og var med til
at gøre dagen festlig og hyggelig.
Vi kunne ikke gøre det uden jer!

Har du ris, ros eller
konstruktive forslag til
næste års familiedag,
må du rigtig gerne sende
bor-gerforeningen en
mail på borger@vaarst.dk
Vinder af Vaarst Games: The Captains

Om eftermiddagen havde vi besøg af Michael
Back, der fik både børn og voksne op at stå
med sit show. Et meget underholdende indslag
både at deltage i og kigge på.
Dagen blev rundet af med et grill-selv arrangement, der blev godt besøgt og udviklede sig til
en rigtig hyggelig aften.
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Lad os håbe, at der kommer flere borgere
til Vaarst og selvfølgelige børn, som skal
gå i børnehave.
Vi fortsætter, som vi plejer, men nyder
vores arbejdsplads på en helt anden måde.
Engang imellem skal der sådanne belastninger som en lukningstrussel til at vække
os, og jeg er da sikker på, at sammenholdet
blandt mange også har fået et løft.
Jeg vil takke alle for en glimrende indsats, men især vil jeg takke min institutionsbestyrelse.
Uden jer var der ingen børnehave fra
august 2017, kæmpe stor TAK!
Leder i Vaarst Børnehave
Joan Nørgaard

Vaarst Børnehave består!

Vi gjorde det!

Fredag den 2. september blev der varslet
lukning af Vaarst Børnehave pr. august
2017.
Ovenpå en fantastisk 30-års fødselsdag for
børnehaven og fejringen af Lottes 20-års jubilæum var det nærmest ikke til at fatte!
Institutionsbestyrelsen måtte i arbejdstøjet, og
der er blevet knoklet non stop.
Vi indledte med et kort høringssvar til alle byrådspolitikere efterfulgt af en længere skrivelse,
hvor vi særligt lagde vægt på, at en lukning af
børnehaven ville være i direkte strid med landdistriktspolitikken for kommunen. Vores argumentation gik også på Vaarst som en landsby i
udvikling og i gang med et generationsskifte.
Der er flyttet nye mennesker til byen, som har
- eller i nærmeste fremtid får - børn på vej. Vi
gjorde også opmærksom på, at Vaarst kan ses
som en del af vækstaksen, når det nye Supersygehus bliver en realitet. Kommunen har
byggegrunde i byen, som vi opfordrede til at
modne, og Plus Bolig har vist stor interesse i at
bygge på Vestergaards grund, og der er allerede nu stor søgning på boligerne dér.
Vi beskrev børnehaven som en livsnerve i
byen og som et samlingspunkt for forskelligartede aktiviteter, hvilke også ville dø hen, hvis
lukningen ville blive en realitet.
Slutteligt satte vi spørgsmålstegn ved den
reelle besparelse. Hvad er 700.000 kr. i et
stort kommunalt regnestykke sat i forhold
til, hvilke konsekvenser det ville få for vores
samfund?
Både det korte og det lange høringssvar blev
underskrevet af formændene fra alle byens
foreninger for at signalere, at institutionsbestyrelsen havde opbakning fra lokalsamfundet.
Dernæst fik vi Mai-Britt Iversen ud på et besøg
i børnehaven. Vi viste stolt rundt i børnehaven
og fortalte om tiltag, tanker og lyst til forandring. Vi gjorde det klart, at vi ville se på udviklingsmuligheder frem for begrænsninger!
Mai-Britt overværede en lille del af et børnemøde, og børnene sang for hende og rullede et flot banner ud med teksten ”BEVAR
VAARST BØRNEHAVE”. Mai-Britt var meget
lydhør, men vi fornemmede, at hun var meget
fokuseret på prognoser for børnetal, manglende indskrivninger mv.

fordi vi har så gode fysiske rammer både inde
og ude. Vi ved fortsat ikke, om det bliver en
realitet, men det skal vi drøfte i nær fremtid.
22. september var der markedsdag uden for
byrådssalen, hvor vi ca. var 50 fremmødte
børn, forældre, bedsteforældre, borgere og
personale. Vi uddelte flyers og gik optog gennem Nørregade med banner, og børnene
havde lavet ”slikkepinde” med billeder fra deres hverdag og spørgsmål til politikerne. Vi fik
mange politikere i dialog, og selveste borgmesteren talte med nogle af børnene.
Dernæst mødte vi op til borgermøde i Gigantium, hvor vi igen var synlige med banner mv.,
og hvor vi også kom godt rundt og fik konstruktive samtaler med politikerne. Her gik vi fra med
en vished om, at vi skulle skaffe dokumentation på Plus Boligs interesse for at opføre flere
lejeboliger samt en liste med forventede indskrevne børn i børnehaven. Og det blev der
handlet på prompte!
Vi har oplevet politikerne imødekommende og
nysgerrige over for vores argumentation, og
de har tydeligt givet udtryk for, at Vaarst er en
by med initiativ og god drivkraft. De ved, at vi
har fået mange projekter op at stå ved at søge
fondsmidler hos kommunen, og at vi fortsat har
lyst til at bidrage til et samfund i udvikling.
Men hvad med initiativerne, og hvordan skal
vi trække nye borger til vores samfund, hvis vi
satser på unge familier? – Er det så ikke betinget af en børnehave? – blev vi ved med at
spørge.
Torsdag den 22. september ventede vi i
spænding. Bestyrelsen var enige om, at nu
måtte det briste eller bære, for vi havde gjort,
hvad vi kunne.
Sent på eftermiddagen begyndte de første
mails og sms’er at tikke ind, der kunne indikere, at Vaarst Børnehave var bevaret.
Men først ved 21-tiden, fik vi besked fra
Mai-Britt Iversen, og herefter kunne vi

Det var Mai-Britt selv, der kom med indspark til
etablering af en specialgruppe i børnehaven,
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følge Thomas Kastrup-Larsens pressemeddelelse, hvorefter vi kunne lade propperne
sprænge og breake til verden ”VI GJORDE
DET! Vaarst børnehave er bevaret”.
Tusind tak til alle borgere i byen, der har
bakket os op. Vi har været meget taknemmelige for al den respons, vi har fået fra
borgere, forældre og bedsteforældre, der
har skrevet læserbreve eller været i direkte
dialog med politikerne.
Tak for al den interesse, feedback og anerkendelse, der er kommet til os på Facebook
og til os hver især. Det har været med til at
tilføre os de sidste afgørende kræfter.
Tak til alle foreninger for at underskrive vores
høringssvar og for at sende skrivelser ind.
Særligt tak til Tom Greiffenberg for gode indspark til høringssvarene, og tak til Franciska
for overblik og gode forbindelser, og ikke mindst tak til Rikke for grafisk hjælp til vores flyers.
TAK til alle, der har skrevet under, delt på
Facebook, givet gode idéer og stillet kritiske spørgsmål osv.
Tak til politikerne for at lytte til os og gå med
i vores tro på, at børnehaven og Vaarst by er
bæredygtig. Tak for deres positive respons på
vores argumentation og vores lobbyarbejde.
Lad os for alt i verden gøre, hvad vi kan for at
bevare vores børnehave på sigt. Der er ikke
nogen tvivl om, at der holdes øje med os. Som
viceborgmester Mads Sølver Pedersen skrev:
”Tak for jeres indlæg i mandags, de gjorde stort
indtryk. Jeg kan glæde dig med, at jeres børnehave er reddet i det budget, vi lige har indgået.
Så nu må I igang med det hårde arbejde at
producere nogle kommende børnehavebørn.”
Hermed er den opfordring givet videre.
På bestyrelsens vegne,
Line Skov Rodkjær
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Vaarstsamlingen
For nylig afholdt vi den årlige generalforsamling der foregik i ro og mag og
med mange fremmødte.
Formanden kom i sin beretning ind på majarrangementet, der foregik på Stærhøj.
Vores arbejde med at scanne Sørens billeder
går stødt fremad, men ting tager tid.
Vi modtager meget gerne billeder og beretninger, som evt. kan danne grundlag for de
næste gode historier fra vores by.
Vi tager også meget gerne imod besøgende
på vores åbningsdage (første tirsdag i hver
måned kl. 19-21).
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Kontingent uændret.
De to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg,
Britta og Frede, modtog begge genvalg. Der
foruden blev Jørgen Guldbæk medlem af bestyrelsen.
Lene, som har været suppleant gennem 5
år, ønskede af arbejdsmæssige årsager at
trække sig. I stedet blev Mette Madsen noteret
som ny suppleant.

Bestyrelsen består herefter af:
Britta (formand),
Frede (kasserer),
Itte (sekretær),
Jørgen,
Nicolaj,
Mette (suppleant)
Tom som passivt medlem.
Søren Brink og Hans Jørgen Adamsen fortsætter som revisorer.
Formanden nævnte under punktet eventuelt,
hele byens bekymring over, at Aalborg Kommune påtænker lukning af Vaarst Børnehave,
hvilket vil være ret så katastrofalt for byens
eksistens, men som også vil påvirke vores
lille forening - for vil det bevirke, at vi så skal
finde andre lokaler?? Vi håber naturligvis, at
Aalborg Kommune hører vores nødråb!
Efter generalforsamlingen fortalte Tom og
Nicolaj om landbrug i Vaarst.
Overskriften var
”Fra fæstebønder til selv-ejere”.

Vi planter i 12 arme
d. 12. november

Så er tiden kommet, hvor vi skal have plantet i de 12 arme mellem aktivitetslommerne
i Vaarst Uret.
Det har trukket ud med at komme i gang, da
vejret har været så mildt, at barrodsplanterne ikke kunne graves op.
Vi har brug for din hjælp til dette projekt,
som vil gøre området endnu mere hyggeligt.
Det bliver d. 12. November denne opgave skal
udføres i samarbejde med anlægsgartner
Lars Rasmussen. Lars har udført det indledende jordarbejde inden d. 12. november.
På dagen bliver vi guidet i at plante buskene.
Vi deler dagen op i to, så I som frivillige
hjælpere har mulighed for at melde jer til
enten formiddag fra kl. 10-12 eller eftermiddag fra kl. 13-15.

Tak til dig, Lene, for din indsats, og velkommen til de to nye!

Mellem kl. 12-13 spiser alle i samlet flok.
Jannie sørger for lækre sandwich til alle.
Der serveres også kaffe og kage. Hertil er
der allerede et par stykker, som har meldt
sig som kagebagere.
Vi ser frem til at få en hjælpende hånd. Så
hold dig ikke tilbage.
Ring eller sms til tlf. 40 85 37 71, hvis du har
lyst til at hjælpe os formiddag eller eftermiddag.
På forhånd tak.
Foreningen Vaarst Uret
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Drømmer du om at spille et instrument?

Eller spiller du allerede
og vil gerne lære mere?

Kompetent musikundervisning
for alle aldre og på alle niveauer
- her i Vaarst

Gratis
ktion

- Klaver/keyboard
- Trommer/slagtøj
- Guitar
- Bas
- Sammenspil

prøvele

Find mig på Musikundervisning.dk
Eller kontakt mig direkte:
Tlf. 30 26 78 02
ambjornlebech@gmail.com

Vi laver alt i blomster !

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.
ÅBNINGSTIDER

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

EN

ROD

EVEJ

LING

NØV

Roden 4, 9260 Gistrup
Tlf. +45 53762014

EN

ROD

Find os her og følg os på facebook
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Bordbe

Er du mellem 16 og 25 år
uafklaret og uden uddannelse, med interesse inden for:
- Cater/ernæringsassistent
- Reception
- Hotel og Restauration
- Oldfrue, planlægning og rengøring
- Bygningsvedligehold
- Pedel/ejendomsservice
- STU-Uddannelse, - særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

så er Mou Hotel lige noget for dig!

LILLE V LDMOSE

På Mou Hotel findes der følgende aktiviteter:
Reception - Kultur Hus, fester - Hotel og Restaurant
Kurser og Konference - Kunstudstillinger

PRODUKTIONSSKOLE

MOU HOTEL Gl. Egensevej 8, Mou, 9280 Storvorde, 98 31 17 99
GÅRDEN & STU VÆRKSTEDET LADEN Danmarksgade 37, 9293 Kongerslev, 72 24 51 01
LILLE VILDMOSE PRODUKTIONSSKOLE Bizonvej 17, Kongerslev, 98 33 17 99
k

rod.d

p
Se mere på www.kongprod.dk - www.mouhotel.dk
www.kong
9
9

Vibrationsafgratning
Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Vibrationspolering
Kuglepolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Glasblæsning
Overfladebehandling
Overfladebehandling

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

Vil du støtte
Overvågningsanlæg
Overvågningsanlæg
Tavleog
og styringsanlæg
styringsanlæg
“Rundt om TavleVaarst”

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

Hvidevarer,
Hvidevarer, salg
salg og
og reparation
reparation
Døgnservice
Døgnservice
Aut.Kontakt
El-installatør
Kontakt en
en sikker
sikker forbindelse:
forbindelse:

med en annonce
så kontakt:
Vaarstvej 260, Vaarst
Rikke Christensen
9260 Gistrup
Mobil
20
91
48
Mobil
20
91Overvågningsanlæg
48 88
88
på borger@vaarst.dk
Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Tavle- og styringsanlæg
eller tlf. 25 39
41 96

ª
ª

V
V II B
BR
RA
AT
T II O
ON
N N
NO
OR
RD
D
KVALITET
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Gistrup Pizza & Grillhus

Vaarstvej
Vaarstvej 186
186 .. 9260
9260 Gistrup
Gistrup
Tlf:
98
33
35
98
Tlf:
98
33
35
98
Vibrationsafgratning
www.vibrationnord.dk
www.vibrationnord.dk
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Overfladebehandling

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

www.vibrationnord.dk

Industri-installationer
Hvidevarer, salg og reparation
EDB-installationer
Døgnservice
Hadsundvej
381
.
9260
Gistrup
Tele-installationer
Kontakt
en sikker forbindelse:
Hadsundvej 381 . 9260
Gistrup

ª

Tlf.
98 31 44 00
Mobil 20 91 48 88

V I B R AT I O N N O R D
KVALITET MED OMHU

PIZZA
PIZZA -- KEBAB
KEBAB -- PASTARETTER
PASTARETTER -- SALATER
SALATER -- GRILLRETTER
GRILLRETTER

D

VilPizza
du støtte
Gistrup
& Grillhus
“Rundt om Vaarst”?
“Rundt om Vaarst”?
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

*(')
*(')

K

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
PIZZA - KEBAB - borger@vaarst.dk
PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

Tlf. 98 31 44 00
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www.dantekbilpleje.dk

Vil du støtte

FD
o t o g*(')
r a f e rK
ing

www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

“Rundt om Vaarst”?

Nyfødt - Gravid - Bryllup - Konfirmand - Fest

W . Audi .VW
Skoda
. Seat
. Audi
. Skoda . Seat

med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk

 !"$     !" #
$  !"!

www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
r e pa r at i o n e r
af alle
mærker
Service og
r e pa r at i o n e r

Tlf. 20 77 76 69
myfotografi.info@gmail.com
Vi udfører
alle former for
portræt- S t æ r h ø j 5 . 9 2 6 0 G i s t r u p
fotografering

T l f . 2 0 7 7 7 6 6 9 Vi udfører
rmer for
m y f o t o g r a f i . i n f o @ g m a i l al. cleofom

portrætto
fo grafering

Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

af alle
mærker

Tlf.: 32 16 26 95 . www.am-auto.dk

N ySft øædr th ø- jG5r a. v9i 2d 6-0 BGr iysltlruupp -. KTol fn.f i2r0m7a 7n d7 6- F6 e9s t
m y f o t oFgor at o
f ig. irnaf fo e@r gi n
mga i l . c o m

v. Peter Christensen . Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV
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HAR DU HUSKET!!
- Halloween i Vaarst Uret
søndag d. 30. oktober
- se mere info side 7
- Drop in Mix Volley i
Fjellerad Hallen
- se mere info side 19

40
41
42
43

Halloween i Vaarst Uret

Petanque/Mix Volley

Petanque

Petanque

Vaarstsamlingen
Petanque

2016 OKTOBER

Lø 1
Sø 2
Ma 3
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31

- Modeshow
onsdag d. 2. november
husk at købe billet
- se mere info side 17

Vaarstsamlingen
Petanque/Modeshow

Gospel

Petanque

Petanque

Burger og bold

Petanque

Petanque

48

47

46

Plantedag i Vaarst Uret

45

2016 NOVEMBER

Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28
Ti 29
On 30

- Gospel i Vaarst Baptistkirke
Lørdag d. 5. november
- se mere info på side 15

Petanque

Juleaften
Juledag
2. juledag

Petanque

Skolernes juleferie

Petanque

Vaarstsamlingen
Petanque

52

51

50

49

2016 DECEMBER

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

- Plantedag i Vaarst Uret
Lørdag d. 12. november
- se mere info på side 6

JANUAR

Petanque

Petanque

Romkonkurrence
Petanque

Vaarstsamlingen
Petanque

2017

Sø 1
Ma 2
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30
Ti 31

1
2
3
4

- Burger og bold
Lørdag d. 25. nov. i VFB
- se mere info på side 20

- Vind et års forbrug af rom
Lodtrækning vil ske d. 10. januar
- se mere info på side 7

9

8

7

6

FEBRUAR

Petanque

Petanque

Skolernes vinterferie

Petanque

Vaarstsamlingen
Petanque

2017
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

Igen i år vil der blive tændt
lys i byens juletræ, samme
sted som altid

13

12

11

10

MARTS

Petanque

Petanque

Petanque

Vaarstsamlingen
Petanque

Petanque

2017

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
Fr 31

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer i december, send det venligst til borger@vaarst.dk senest fredag den 2. december

Cheries

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

Bygningsmaler
Møbelmaler
Salg af maling

Thorsbrovej 11, Gudumholm, 9280 Storvorde
Tlf.: 28 86 20 31 - CVR nr. 35569626
AlgebeTlf.:
Email: kontakt@rikkes-landkoekken.dk
kæmpelse
20 43 44 82
Find os på: www.rikkes-landkoekken.dk & Facebook

Se aktuelle nyheder
og tilbud på

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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www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50
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Jubii – nu får vi et skilt op til Vaarst Uret!
Vejmyndigheden i Aalborg Kommune har nu endelig givet accept til at skilte Vaarst Uret
– så udefrakommende gæster ikke skal køre rundt og spørge
om vej hos alle os på Vaarstvej
Her er, hvad Vejmyndigheden skriver:
Et lokalt servicemål skal som udgangspunkt findes ved den almindelige afmærkning med vejvisere, vejnavne og husnumre.
Såfremt vejbestyrelsen skønner, at den almindelige afmærkning ikke
er tilstrækkelig til at vejlede trafikanterne til servicemålet, kan der
blandt andet vejvises med almindelig servicevejvisning til større offentlige kontorer, større private virksomheder, hospitaler o.l.
Samtidig skal vejvisningen være påkrævet af færdsels- eller
miljømæssige grunde.

Der vil i ovennævnte vejkryds blive opsat en blå/hvid såkaldt
F13-pilvejviser.
For at gøre henvisningen så enkel og tydelig som muligt,
så skal det foreslås, at teksten på servicevejvisningen bliver
”Vaarst Uret”.
Vejvisningstavlen vil blive opsat snarest belejligt
ved Trafik og Vejes foranstaltning.

Strikke/nørkle/håndarbejdsgruppe

Trafik & Veje har vurderet på det fremsendte forslag til placering af ny
servicevejvisning til Vaarst Uret / Årstidernes Hus.
Det er ved ansøgningen oplyst, at stedet besøges af et stort antal
institutioner og skoler, der bruger området som rekreativt sted.
Da der således er en lang række udefrakommende gæster, og lokaliteten kan være svær at finde ved kørsel på Vaarstvej, så er det på
baggrund heraf besluttet, at der kan opsættes servicevejvisning på
stikvejen ind til Vaarst Uret / Årstidernes Hus.

Er der nogen der har lyst til at

være med i en strikke/nørkle/
håndarbejdsgruppe, hvor vi

mødes måske hver anden uge
i de mørke måneder?

Formen aftaler vi, når vi er
etableret.

De håndarbejdsmæssige forudsætninger er ikke afgørende,
bare lysten er der.

Gode efterårshilsner
Else

else@staunstrup.dk
mobil 29 46 89 97
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Gospelworkshop

Gospelkoncert

Lørdag d. 5. nov. kl. 9.30 i
Vaarst Baptistkirke.

Lørdag d. 5. nov.
kl. 19.30 i
Vaarst Baptistkirke.

Har du lyst til at synge
i gospelkor

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.

for en dag sammen med Ida
Lohmann, Rune Funch og
Ann Bidstrup Lebech, så har du
nu muligheden.
Kom som du er, og syng som
du kan, sammen med
andre sangglade børn,
unge og voksne.

Pr. pers.

50,-

Vi begynder dagen med
morgenkaffe og
rundstykker.

g kage
Inkl. kaffe o
rten.
ce
n
efter ko

Pr. pers.

100,-

Vel mødt til en festlig
aften i Vaarst.

Tilmelding senest d. 1. nov. til
evakiversen@gmail.com eller
annette_jensen_25@hotmail.com
Betaling til konto nr.:
9812-2071041525
Vi glæder os til at synge
sammen med dig.

Arrangeret af Vaarst Baptistkirke
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Projekt Victoria
Først og fremmest,
vil jeg sige tak for
henvendelsen fra
jer, vi er glade for
at lokalsamfundet
interesserer sig
for hvad vi er for
en størrelse og
hvad man kan
forvente sig af os.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted
som har med unge i alderen 14-21 år, at
gøre.
Vi har et skoleskib som sejler i Caribien hvor
vi har de elever med som skal have fyldt noget lærdom på og som skal til eksamen i 9.
klasse trin. Vi har eleverne hjemme til eksamen i Danmark og det sker i maj-juni, herefter
er drengene indskrevet på selv opholdsstedet
- vi vokser for hurtigt til det sted vi har nu og da
vi ledte efter et sted lidt væk fra storbyen, men
samtidig et sted som ikke var en gammel nedslidt ejendom, faldt vi hurtigt ud af at skolen
i Vaarst var det rigtige sted.
- vi glæder os alle til at tage de nye lokaler
i brug.

Vi efterlyser derfor landmænd, som kunne
have en mark eller andet hvor drengene kan
køre lidt cross, markbiler eller ATW - der er
behov for at disse unge aktiveres med en
interesse og mange af drengene i denne alder tænder på noget med motorsport.

Da skibet kun tager drenge med, er det også
kun drenge som er på opholdsstedet - vi har
dog ikke udelukket piger, fra stedet i Vaarst kun fra skibet, hvor udfordringerne med piger
og drenge sammen, kan blive meget store. Vi
flytter de 4 drenge med ud til Vaarst, som vi
har lige nu, men den nye godkendelse fra Socialtilsyn Nord, kommer til at blive til 12 unge i
alderen 14-21 år.

Vi flytter alt vores personale med fra vores
nuværende opholdssted, men skal med tiden,
når vi indskriver flere unge, have nye pædagoger og lærere, til stedet.

Alle vores unge er anbragte under serviceloven og det er helt frivillige anbringelser hvor
den unge siger ja tak til at bo hos os - det er
unge som kan have sociale, skolemæssige og
familiemæssige udfordringer - det er vores opgave at få rigtig velfungerende unge ud af forløbet, hvor man som mål bliver så klar at man
kan få en uddannelse og komme i egen bolig.
Alle unge er døgnanbragte, det vil sige at de
også bor hos os.
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- Vi prøver at stille op med så mange aktiviteter som muligt og det handler i bund og
grund om trivsel, for at drengene trives og føler
at Vaarst er deres hjem. Vi har unge som er
17 og 18 år og til dem vil vi appellere til erhvervslivet om at tænke fritidsjob, praktik m.m.
ind i deres daglige drift - det er gode unger
som gerne vil give den en skalle og tjene en
lille skilling ekstra.

Huset vil være døgnbemandet med pædagogisk personale og vi vil have skole for de
mindre, i løbet af dagtimerne.
Vi har været så heldige at vi allerede har henvendelser omkring job, fra jeres lille by og vi er
rigtig glade for den positive indstilling og modtagelse vi har fået indtil nu.
Vi ønsker en rar og harmonisk tid med
vores virke i Vaarst og er sikker på at det
nok skal komme til at fungere fint.
Mange hilsner
Tommy Schaffrath
Projektleder

Dans:
2.,3. og 4. klasse

Badminton

VFB’s

Indendørs fodbold

efterårs- og vintertilbud

Gymnastik:
3-6 årige og 7-9 årige

Mix Volleyball for voksne

Gymnastik for Kvinder
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Sæsonafslutning
Når de lyse nætter slutter og vi går ind i
september, så slutter fiskeriet for de fleste.
Hele sommeren har vi jagtet blanke sommerfisk der kommer lige fra havet for at gyde. De
fleste fisk i september er farvede fisk, som har
stået i åen et stykke tid. De er knap så gode
spisefisk, men til gengæld flotte.
Heldigvis, så passer det for de fleste med tidspunktet, hvor man har fisket ’nok’. Juni, juli,
august og september er topsæson. Førhen
fiskede man 5-6 gange om ugen i 4 måneder,
nu er det ikke helt så meget.

Jazzsucces
i klubhuset

Når sæsonen gør på hæld, så er det tid for
fiskeriforeningens årlige Åben Åbred’s arrangement – altid den anden lørdag i septem-

ber. I år havde vi lagt det på Fjæset da ikke
alle ser vores opslag hos Polle, Shell eller i
skole og børnehave.
Det blev en herlig dag ved Lindenborg med
fiskefrikadeller, kanosejllads og kaffe og kage.
Der var bilen på hele vejen og der blev optalt
lige over fyrre voksne og et stort antal børn.
Og, sjovt nok, så var der mange ’ukendte’ der
dukkede op i forhold til tidligere år.
Håber, at alle fremmødte havde en hyggelig
dag samme med fiskeriforeningen og tak til
sponsorer der diskede op med flotte præmier.
Og fremtiden ser lys ud for fiskene i Lindenborg
Å. I år gentog vi bestandsanalyser efter 9 års
pause, og umiddelbart, så ser det meget fint

Fredag den 16. september var der indbudt
til jazz og vinsmagning i klubhuset.
Arrangementet bestod i al sin enkelthed af, at
jazzbandet Prime Time allerede i foråret var
booket til at spille i Vaarst. Dette som en del af
Aalborg Kommunes ”kulturen rykker ud”-tilbud
til landdistrikterne.
Vi havde således mulighed for at få finansieret
en god del af udgiften til koncerten. Dette tilbud valgte vi at benytte, og hvad var mere nærliggende end at høre den lokale vinhand-ler,
om det var nu, vi skulle ha’ den af flere vaarstborgere efterspurgte vinsmagning indover?
Målt på deltagerantallet (51 gæster) og de
positive tilbagemeldinger omkring arrangementet, mundtligt såvel som på de sociale
medier, kan vi kun kalde dette arrangement
en succes. Dertil kommer, at der blev danset lystigt til især andet sæt, til trods for
bandets vurdering af, at der normalt ikke er
behov for et dansegulv!
Vi vil i borgerforeningen gerne takke jer alle for
samarbejdet:
Samråd for Vaarst og Omegn samt kontingentindbetalerne for at finansiere koncerten.
VFB for at stille klubhuset til rådighed.
Helverskov Vin og Whisky for gode vine til
yderst fornuftige priser.
Borgerne for stort fremmøde og god stemning.
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ud. Sammen med de øvrige fiskeforeninger,
så bliver der gjort et stort stykke arbejde for at
forbedre forholdene i hele åen. De sidste par
år er der blevet fanget rigtigt mange fisk og
store fisk. Desværre betyder det gode fiskeri
også, at der bliver mere pres på foreningerne,
og da folk udefra gerne vil overtage fiskevand.
Vi er glade for vores lodsejere, uden hvem det
ikke er muligt at have en fiskeforening.
Der kan stadig fiskes et stykke tid endnu og
om ikke andet kan man jo altid nyde naturen.
Jeg har i år set på kongeørn og kærhøg mens
jeg fiskede og naturligvis ugler og flagermus
om natten.
Jørgen Haller
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Burgere & Bold
Vaarst-Fjellerad Boldklub kan igen i
2016 sige vores Ungdomshjælpere fra
SUNCHARTER LANDSBY CUP tusind tak
for hjælpen.
Med en fantastisk hjælp fra en af Cuppens
andre store sponsorer, SPAR NORD Gistrup
afdeling, kan vi takke vores hjælpere med et
”Burgere og Bold” arrangement, den 25. november.
SPAR NORD Gistrup afdeling sponserer flot 50
stk. billetter til lokalbraget Aab – Randers FC.

Samtidig sender vi et signal til vores unge mennesker om, at det kræver man aktivt hjælper, hvis
man vil være en del af en velfungerende klub.
Men glæden ved at være istand til at belønne
dem, er enorm stor.
Og vi sætter stor pris på, at vi i SPAR NORD
Gistrup afdeling har en sponsor, som altid vil
hjælpe os.
Bestyrelsen i VFB

Julestævne i VFB
afholdes i år d. 2. - 4. december 2016

Igen i år har jeg brug for både dommere,
tidstagere og kantinevagter.
Er man interesseret i at hjælpe, eller
har man spørgsmål om hvad vagterne
indebærer, så kan man kontakte mig på
tlf. 41 56 83 19.
Om ikke så længe vil man også kunne
se lidt aktivitet på vores facebook side
“Julestævne i Fjellerad Hallen”.
Jannie Nymann

VFB giver burger.
Personlige indbydelser sendes ud i slutningen
af oktober.
De unge menneskers hjælp betyder rigtig
meget for cuppens afvikling.

Nu sælger vi også
hjemmelavet
leverpostej, sylte
og medister fra
Krastrup Søgaard

HUSK

At du med
fordel
kan forud
bestille
dit morge
nbrød.
Så er du s
ikker på,
at få det,
du ønske
r.

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