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Værum Forsamlingshus
Står du og mangler et sted til din fest eller møde  

- så har vi pladsen til dig.

Stor sal 175 m2 + kaffestue på 44 m2, handicaptoilet, nyere køkken 
 m. industriopvaskemaskine og moderne faciliteter. 

Forsamlingshuset rummer service, borde og stole til 100 personer.  
Der tilbydes både almindelig borde, men også runde borde  

Ø160 med plads til 8 personer – duge hertil kan lejes.
Huset er beliggende i en hyggelig landsby 5 km. sydvest for Randers

Priser:
Hele huset incl. rengøring kr. 2.250 

Udlejning: Else Høegh 86 44 50 43 
www.vaerum.net

Bredgade 10 · 8870 Langå · Tlf. 86 46 13 22

Østervold 25 · 8900 Randers · Tlf. 86 46 71 77

www.langspar.dk

Vi samler på langvarige relationer,

og det har vi gjort siden 1872
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Formandens ord 

Så blev det 2018 og ikke overraskende er Væ
rum GFs klar til et nyt spændende år i de so
ciale aktiviteters tegn.

Bestyrelsen er glad for at kunne byde velkom
men til endnu et år hvor vi allerede har lagt 
planer for mange af de aktiviteter der som altid 
er med til at øge værdien af at være en del af 
byen Værum og omegn. Det årlige møde hvor 
alle byens foreninger mødes og fylder akti
vitetskalenderen op, så alle arrangementerne 
ikke ramler sammen, men fordeles hen over 
året har været afholdt og igen ser der ud til at 
være aktiviteter for enhver smag året ud. Vi 
forbinder ofte Værum GF med fodbold, men vi 
skal altid huske hinanden på, at klubben også 
er meget andet end dét. 
For eksempel har gymnastik og badminton 
været på programmet i Værum GF i utallige 
år. Som mange nok ved, står Værum GF for 
Værum Gymnastik Forening. Det var gymna
stikken der startede det hele. I vinterhalvåret 
mødtes byens piger og karle til gymnastik i 
forsamlingshuset. Når man mødtes til hånd
bold om sommeren, var det på en græsmark, 
hvor man kunne spille bold. På VærumØrum 
Skolen i Jebjerg, blev gymnastiksalen senere 
omdrejningspunktet for både gymnastik og 
badminton. Det er næsten 30 år siden skolen 
blev nedlagt som kommuneskole. Siden har 
der været både flygtningecenter og børne
have i bygningen, hvilket dog ikke har hindret  
VGF i at kunne benytte gymnastiksalen. Nu er 
skolens bygninger lukket ned og VGF har fun
det nye lokaler til badminton og gymnastik i 
gymnastiksalen på Langå Skole. Det var med 
lidt kriller i maven, at bestyrelsen takkede ja 
til tilbuddet om at bruge Langå Skole. For ville 
vores ellers trofaste motionister køre “helt” til 
Langå? Eller ville de vælge nogen af de mange 
andre tilbud som findes i foreningerne rundt 
om os? Heldigvis blev alle bekymringer gjort til 
skamme. Der er stadig opbakning til både bad
minton og gymnastik, hvilket vi er rigtig glade 
for i bestyrelsen. Igen i 2018 er der badmin
ton, gymnastik, krolf og petanque på program

met og VGF bestyrelsen er utrolige glade for 
de aktive medlemmer der er i klubben ud over 
de små 40 mand der spiller fodbold. Det giver 
klubben en sund og god bredde. Fodbolden er 
trods alt stadig en stor del af klubbens puls, 
og i år er bestyrelsen utrolig glade for at træ
nerstaben ikke er blevet ændret siden forrige 
år. De to hold vi har, udover Oldboys holdet, 
vil fortsat blive ledet af Ricco Rosgaard som 
førsteholdstræner sammen med Per Vesterga
ard som holdleder, mens Alex Zier fortsætter 
som det vigtige omdrejningspunkt omkring 2. 
holdet. Ricco fik jo førsteholdet op i serie 4 i 
foråret 2017 og konsoliderede det med at blive 
i serie 4 året ud. Der var udfordringer på ve
jen, men de blev alle løst af trænere og spillere 
i skøn forening. Ricco var især stolt over, at 
Værum for første gang vandt Sommerturnerin
gen, således at der nu også står VGF på poka
len. Tribunesæderne er næsten 100% sikkert 
solgt, så vi forventer mennesker på stadion, 
når vi igen arrangere dobbelt arrangementer 
med kampe på hver side af frokost. Vi håber, 
at mange af byens borgere vil kigge forbi til 
en frokost pølse fra grillen. 2018  skulle meget 
gerne blive året, hvor vi får både et større og 
forbedret depot, samt en flot multihytte med 
tilhørende bålplads og legeplads. Der er man
ge jern i ilden og jeg ved, at vi har fortalt om 
disse to tiltag i mange år, men nu skulle det 
snart være på plads. 

Vi glæder os til en spændende sæson, med 
forhåbentlig mange glade mennesker på sta
dion. Jeg vil vanen tro, men også meget beret
tiget, sige tak til alle i Værum GF’s bestyrelse, 
til trænere, ledere og ikke mindst de mange 
frivillige der hjælper os med at markere Væ
rum, som den attraktive by den er. Som altid er 
vi dybt taknemmelige for støtten fra vores tro
faste sponsorer. Jeg ser frem til et spændende 
og succesfuldt 2018 og håber at se jer alle en 
gang imellem, når I forhåbentligt bakker op 
om et af de mange arrangementer der stables 
på benene af de mange ildsjæle, vi har i byen. 
Vi ses! Hansi 
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Stjernholm A/S
Birkemosevej 1  DK-6950 Ringkøbing

Telefon +45 70 20 25 05  Telefax +45 97 32 65 11
E-mail: stjernholm@stjernholm.dk  Web www.stjernholm.dk

• Pladevalsning
• Klip, stans, buk og profilvalsning
• Smedearbejde
• CNC drejning og fræsning
• Fremstilling af hydraulikslanger
• Salgsstativer
• Repr. og salg af landbrugsmaskiner
• Fremstilling af specialmaskiner
• Kiropraktisk udstyr og behandlingsborde
• Laser skærring

86 44 51 22
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Fodbold
Sæsonen  2018 er startet!
Med 27 spillere omklædt til nytårsappel i 
starten af februar, 4 mand på lægterne med 
snotnæse, samt afbud fra yderligere 4 spil
lere, tegner det godt for sæsonen 2018. 

Førsteholdstræner Ricco Rosgaard har ambi
tioner om en placering i toppen af kredsen 
som allerede nu er offentliggjort. Der bliver 
talrige muligheder for at se spændende lo
kalopgør på stadion (eller sågar på udebane 
hvis det kunne friste at støtte holdet hér) 
Vi skal møde hold som Alliancen, Hornbæk, 
Kristrup, Romalt og Vorup og i ingen af DE 
opgør vil nogen af holdene tabe, så der er 
garanti for tætte, dramatiske opgør. Til netop 
DE opgør er det godt at truppen er bred, og 
det er bestemt heller ikke nogen skam til at 
Værums tidligere topscorer, den rutinerede 
Michael Jensen, er tilbage i kampform efter 
to knæ operationer der har holdt ham bort 
fra boldbanerne i 1½ år.

Til nytårs appellen var der fokus på, at vi skal 
se mere end 8 til træning, især hvis vi gerne 
vil ligge i den sjove ende af tabellen. I år er 
det ikke acceptabelt, ikke at melde afbud. Og 
slet ikke i sidste øjeblik. Med nutidens kom
munikationsmuligheder bør det være muligt 
at informere de to trænere, om man kommer 
til træning og kamp. 

Vi skal hygge os sammen, men vi skal også 
respektere hinanden. Derfor håber vi, at i år 
kommer alle til træning mindst een gang om 
ugen, hvor der trænes mandag og torsdag

Desuden er det ambitionen, at vi kan stille 
hold til samtlige kampe og ikke skal ud i at 
betale en bøde på 500 kr. fordi vi ikke kan 
stille hold til en serie 6 kamp

På Oldboys holdet sker der lidt ændringer, i 
det holdets overordnede drivkraft Niels Jør
gen Skjødt trækker sig tilbage som organisa
tor af alle udendørs kampene. Efter mange 

år i denne rolle, hvoraf Skjødt de seneste 
6 år har “truet” med at stoppe, er tiden nu 
kommet til at prioritere anderledes. Skjødt vil 
stadig spille en kamp en gang imellem, men 
vil nu hellige sig planlægningen af den årlige 
Oldboys tur som efter forrige års tur til To
rino i Italien, sandsynligvis her i 2018 går til 
Frankrigs hovedstad, hvor vil hygge os med 
at se Paris SaintGermain. Vores 9. tur :)

Vores oldboys hold skal selvfølgelig ikke 
mangle noget, så i VGF bestyrelsen er vi umå
delige glade for at to af de “unge” på holdet, 
Jonas Hedegaard og Allan Kragh Madsen, er 
klar til at stille på holdet fremadrettet, når 
vi sædvanen tro henover sommeren spiller 
Oldboys kampe onsdag og i vinterhalvåret 
hygger os indendørs den samme ugedag.

Vi ser alle frem til en spændende sæson. 

Træner teamet og bestyrelsen.
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v/ Torben Nørgaard
Nørgaardsvej 11 . Værum . 8940 Randers SV

VMTN@mail.dk 
Tlf. 86 44 57 90 . 40 32 51 65 . 40 34 54 65

Alsvej 2A · 8940 Randers SV

Schølers Auto · Frederiksdalsvej 2A · 8940 Randers SV
Tlf. 60 16 66 05 · Bogholderi 64 64 56 05         

Salg af Wrap-baller

Presning og Wrap af  
rund- og minibigballer

Hegnsklipning med 
skånsom fingerklipper

Alt øvrigt landbrugsarbejde 
udføres
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Badminton
Badminton foregår i gymnastiksalen på Langå 
Skolen. VGF har i mange år haft gymnastiksa
len på VærumØrum skole i Jebjerg, men efter 
den ikke længere er i brug, er badminton  lige 
som gymnastikken - flyttet til Langå.

Cirka 20 ivrige motionister benytter sig pt af 
muligheden for at spille badminton i regi af 
VGF. 

Det koster 600 kr. for at have en badminton
bane i en time i en hel sæson (fra 1. september 
til og med marts).

Har du lyst til at spille badminton, er du vel
kommen til at kontakte Kamma Jensen med 
hensyn til ledige timer.
Vi ses

Kamma Jensen - 86 44 54 57
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Petanque
Året rundt samles en flok modne entusiaster og dyrker 
det fornøjelige kuglespil. I vinterhalvåret kan du møde 
op og spille petanque tirsdag formiddag klokken 
10.00. I sommerhalvåret – så længe det er lyst om 
aftenen – spilles der mandag aften klokken 19.00.

Klubben råder over to sæt petanquekugler som kvit og frit kan 
lånes, hvis nogen ønsker at være med og hygge sig med et spil eller 
to. Der bliver selvfølgelig konkurreret i dybeste alvor, men ellers er 
formålet en god snak, måske en lille dram, frisk luft og en varm kop 
kaffe. 

VGF har et seniorkontingent på 100 kr. om året, som dækker over 
aktiviteter som petanque og krolf.

Har du lyst til at kigge forbi og være en del af fællesskabet, så 
kontakt endelig Leif. 

Vi ses!
Leif Sørensen - 21 94 42 15

Serie 4    
Træner         
Holdleder

Serie 6
Træner

Oldboys
Holdleder

Kampfordeler

Kridtmester

Ricco Rosgaard    
Per Vestergaard

Alex Zier

 
Jonas Hedegaard og Allan Kragh Madsen

Michael Werner

Bjarne ”Sjas” Nielsen

Trænerstab i Værum GF’s
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Brødregade 4 – 8900 Randers
Tlf. 86438444 – Mail: randers@japanphoto.
dk

VGF har sammen med Forsamlingshuset og 
Støtteforeningen en årelang tradition for at 
være medarrangør på fælles, festlige ar
rangementer i Værum. I flere årtier var der 
byfest som strakte sig over flere dage, men 
efterhånden kneb det med interessen for at 
kunne holde byen i fælles aktivitet flere dage 
i træk. De seneste år har der derfor været 
prøvet skiftende arrangementer af. 

Vi håber på, at vi i år kan samle alle  voksne 
som børn, unge som ældre  til en form for 
sommerfestdag på stadion, når vi forhåbent
lig kan fejre indvielsen af en helt ny bålhytte. 
En dag, hvor vi samler det bedste fra de tidli
gere års sommerarrangementer, så som bør
nedyrskue, fælles frokost, små konkurrencer 
og fælles hygge. 

Fælles festlige 
arrangementer Værum vin

 
Køb af Værumvinen er 
en anden måde at give din 
støtte til VGF, Forsamlingshuset og 
Støtteforeningen. Du kan nyde den 
selv, eller du kan bruge den som en 
gave. Vinflasken er forsynet med en 
fin mærkat med Værum logo og byens 
slogan: Landsbyen der lever. Glud Vin 
er vores gode samarbejdspartner og 
leverandør af vinen. Vinen koster 50 
kr. pr. flaske og kan købes hos Thilde 
på Gl. Landevej 1C. Pt. er valget fal
det på en argentinsk vin af mærket 
“Intis”. Hvis du har brug for et større 
parti, er det en god ide at ringe i for
vejen, så vi er sikker på at lageret er 
fyldt op.

Thilde Pedersen - 21 28 87 96

Brødregade 4 · 8900 Randers
Tlf. 86438444 · Mail: randers@japanphoto.dk
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I HINNERUP
ELEKTRIKEREN

NMT SMEDEGAARD
el-service aps STUDSTRUP EL-SERVICE

Tlf. 86 22 15 69 Tlf. 86 98 64 74Tlf. 86 17 43 19

NMT EL-SERVICE
Arresøvej 11A . 8240 Risskov
Tlf. 86 17 43 19 . Fax 86 17 38 75

www.nmt-el.dk
nmt.elservice@mail.dk
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Depotet  som er det rum der ligger inden 
bag omklædningsrummet til højre, når man 
går ind ved kiosken (over mod hegnet til 
Præstegården)  er det rum, hvor Værum 
GF har ekstra bolde, boldpumpe, øl og vand, 
køleskab og fryser, samt en masse andre 
spændende ting, som vi benytter i løbet 
af året til alle de aktiviteter/arrangementer 
som jo trods alt afholdes i klubhuset. 
Rummet blev for mange år siden bygget af 
Randers Kommune ved hjælp af nogle lang
tidsledige, og det har vist ikke været nogen 
hemmelighed, at udførslen ikke helt var i 
overensstemmelse med byggeregulativerne.
Trods det, at rummet er dårligt isoleret, me
get lavt og smalt, har vi altid været glade for 
rummet, og det er i hvert fald blevet brugt 
flittigt i alle årene. For et par år siden blev vi 
i VGF bestyrelsen enige om, at vi var nået til 
et punkt, hvor vi så så meget fugt og begyn

dende råd i depotet, at vi tog fat i Randers 
Kommune for at høre, hvad vi kunne gøre for 
at få det enten repareret, eller endnu bedre, 
udskiftet. Da vi samtidigt med de aktiviteter 
der efterhånden foregår i klubhuset, med 
især Fodbold, Krolf/Petanque, Krudtugle og 
ugentlige dagpleje besøg, havde behov for 
mere plads til alle remedierne, var det po
sitivt at Randers Kommune var med på at 
udskiftet depotet med et nyt og større rum.

Mange tanker, tegninger og møder er blevet 
gennemgået, men nu er vi nået så langt, at 
de endelige tegninger er ude hos lokale tøm
rer, for at vi kan indhente priser. Byggetilla
delsen er ansøgt og der er for en sikkerheds 
skyld mål skel op over mod præstegården. 
Det er derfor meget sandsynligt, at vi får et 
nyt depot bygget hen over sommeren.
Vi skal bruge lokale, frivillige til at tage det 
gamle ned og køre det bort, hvorefter det 
nye depot rum vil blive opført i en højere og 
bredere udgave, med rigtigt fundament og 
mere plads til Sjas’ kridtmaskine mm. Des
uden vil der blive plads til et nyere og større 
køleskab, men en af de bedste ting der vil 
ske, er at vi får lavet en dør ind til depotet 
lige overfor kiosken via omklædningsrum 
#3, så det bliver meget lettere at flytte øl, 
sodavand samt pølser og brød 
Har du lyst til at hjælpe med at bryde det 
gamle depot ned en gang i sommer, så tager 
du bare fat i Formanden  

 

Depot

Depot 
Depotet - som er det rum der ligger inden bag omklædningsrummet til højre når man går ind ved kiosken (over mod hegnet til Præstegården) - er det rum hvor 

Værum GF har ekstra bolde, boldpumpe, øl og vand, køleskab og fryser samt en masse andre spændende 
ting som vi benytter i løbet af året og alle de aktiviteter/arrangementer som jo trods alt afholdes i klubhuset.  
Rummet blev bygget for mange år siden af Randers Kommune ved hjælp af nogle langtidsledige, og det har 
vist ikke været nogen hemmelighed at udførslen ikke helt var i overensstemmelse med byggeregulativerne. 
Trods det at rummet er dårligt isoleret, meget lavt og smalt har vi altid været glade for rummet og det er i 
hvert fald blevet brugt flittigt i alle årene. For et par år siden blev vi i VGF bestyrelsen enige om at vi var nået 
til et punkt hvor vi så så meget fugt og begyndende råd i depotet at vi tog fat i Randers Kommune for at 
høre hvad vi kunne gøre for at få det enten repareret eller endnu bedre udskiftet. Da vi samtidigt med de 
aktiviteter der efterhånden foregår i klubhuset med især Fodbold, Krolf/Petanque, Krudtugle og ugentlige 
dagpleje besøg havde behov for mere plads til alle remedierne var det positivt at Randers Kommune var med 
på at udskiftet depotet med et nyt og større rum. 
 
Mange tanker, tegninger og møder er blevet gennemgået, men nu er vi nået så langt at de endelige 
tegninger er ude hos lokale tømrer for at vi kan indhente priser, byggetilladelsen er ansøgt og der er målt 
skel op for en sikkerheds skyld over mod Præsteboligen Det er derfor meget sandsynligt at vi får et nyt depot 
bygget op hen over sommeren. 
Vi skal bruge lokale frivillige til at tage det gamle ned og køre det bort, hvorefter det nye depot rum vil blive 
opført i en højere og bredere udgave med rigtigt fundament og mere plads til Sjas’ kridtmaskine mm. 
Desuden vil der blive plads til et nyere og større køleskab, men en af de bedste ting der vil ske, er at vi får 
lavet en dør ind til depotet lige overfor kiosken via omklædningsrum #3, så det bliver meget lettere at flytte 
øl, sodavand samt pølser og brød J 
Har du lyst til at hjælpe med at bryde det gamle depot ned en gang i sommer, så tager du bare fat i 
Formanden   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
THOR Tribunen 
 
20. april 2013 blev den første kamp spillet med tilskuere på den 
dengang netop opførte THOR Tribune på Værum Stadion hvor der er 
plads til 42 tilskuere. Med tilskud fra LAG Randers og via stor hjælp fra 
byens frivillige fik vi opstillet den flotte tribune og med det koncept vi 
fik stablet på benene dengang har det vist sig at været et yderst 
vigtigt aktiv for Værum GF i bestræbelserne på at fortsætte 
målsætningen om at vi vil være en social fodboldklub, der gerne vil 
vinde kampe, men ikke på bekostning af at vi har det godt og 
hyggeligt sammen. 
 
Tribune koordinater Esben har netop meddelt at vi for 6 år i træk har 
100% udsolgt på tribunen, så igen er der 42 personer i Værum der 
støtter op pm dette initiativ, hvor man betaler 300 kr. for et VIP sæde 
med sit navn eller logo på ryglænet og derved er sikret en siddeplads, 
men også – og måske for nogen mere vigtigt – får en gratis pølse og 
øl med når man kommer til fodbold på Værum Stadion. Dette har 
bidraget til flere tilskuere på stadion, en bedre stemning og i øvrigt et 
øget salg i vores lille kiosk. 
 
Det er ikke alle 42 tilskuere der kommer hver gang og vi vil meget 
gerne opfordre alle til at besøge stadion i det mindste et par gange i 
løbet af sæsonen. Vi ved at alle har travlt i det daglige, men det 
kunne være sjovt hvis vi kunne samle størstedelen af VIP folkene til 
en god dag på stadion.  
 
Kunne du godt tænke dig at købe et VIP Sæde skal du bare tage fat i 
Esben (29 25 00 68) 
Håber vi ses. 
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THOR Tribunen

20. april 2013 blev den første kamp spillet 
med tilskuere på den dengang netop opførte 
THOR Tribune på Værum Stadion, hvor der 
er plads til 42 tilskuere. Med tilskud fra LAG 
Randers og via stor hjælp fra byens frivillige, 
fik vi opstillet den flotte tribune og med det 
koncept vi fik stablet på benene dengang, 
har det vist sig at været et yderst vigtigt 
aktiv for Værum GF i bestræbelserne på at 
fortsætte målsætningen om, at vi vil være 
en social fodboldklub, der gerne vil vinde 
kampe, men ikke på bekostning af, at vi ikke 
har det godt og hyggeligt sammen.

Tribune koordinater Esben har netop med
delt, at vi for 6 år i træk har 100% udsolgt 
på tribunen, så igen er der 42 personer i Væ
rum der støtter op om dette initiativ, hvor 
man betaler 300 kr. for et VIP sæde med 
sit navn eller logo på ryglænet og derved er 

sikret en siddeplads, men også – og måske 
for nogen mere vigtigt – får en gratis pølse 
og øl med, når man kommer til fodbold på 
Værum Stadion. Dette har bidraget til flere 
tilskuere på stadion, en bedre stemning og i 
øvrigt et øget salg i vores lille kiosk.

Det er ikke alle 42 tilskuere der kommer hver 
gang og vi vil meget gerne opfordre alle til at 
besøge stadion, i det mindste et par gange i 
løbet af sæsonen. Vi ved, at alle har travlt i 
det daglige, men det kunne være sjovt, hvis 
vi kunne samle størstedelen af VIP folkene 
til en god dag på stadion. 

Kunne du godt tænke dig at købe et VIP 
sæde skal du bare tage fat i Esben 
(29 25 00 68)

Håber vi ses.

Depot 
Depotet - som er det rum der ligger inden bag omklædningsrummet til højre når man går ind ved kiosken (over mod hegnet til Præstegården) - er det rum hvor 

Værum GF har ekstra bolde, boldpumpe, øl og vand, køleskab og fryser samt en masse andre spændende 
ting som vi benytter i løbet af året og alle de aktiviteter/arrangementer som jo trods alt afholdes i klubhuset.  
Rummet blev bygget for mange år siden af Randers Kommune ved hjælp af nogle langtidsledige, og det har 
vist ikke været nogen hemmelighed at udførslen ikke helt var i overensstemmelse med byggeregulativerne. 
Trods det at rummet er dårligt isoleret, meget lavt og smalt har vi altid været glade for rummet og det er i 
hvert fald blevet brugt flittigt i alle årene. For et par år siden blev vi i VGF bestyrelsen enige om at vi var nået 
til et punkt hvor vi så så meget fugt og begyndende råd i depotet at vi tog fat i Randers Kommune for at 
høre hvad vi kunne gøre for at få det enten repareret eller endnu bedre udskiftet. Da vi samtidigt med de 
aktiviteter der efterhånden foregår i klubhuset med især Fodbold, Krolf/Petanque, Krudtugle og ugentlige 
dagpleje besøg havde behov for mere plads til alle remedierne var det positivt at Randers Kommune var med 
på at udskiftet depotet med et nyt og større rum. 
 
Mange tanker, tegninger og møder er blevet gennemgået, men nu er vi nået så langt at de endelige 
tegninger er ude hos lokale tømrer for at vi kan indhente priser, byggetilladelsen er ansøgt og der er målt 
skel op for en sikkerheds skyld over mod Præsteboligen Det er derfor meget sandsynligt at vi får et nyt depot 
bygget op hen over sommeren. 
Vi skal bruge lokale frivillige til at tage det gamle ned og køre det bort, hvorefter det nye depot rum vil blive 
opført i en højere og bredere udgave med rigtigt fundament og mere plads til Sjas’ kridtmaskine mm. 
Desuden vil der blive plads til et nyere og større køleskab, men en af de bedste ting der vil ske, er at vi får 
lavet en dør ind til depotet lige overfor kiosken via omklædningsrum #3, så det bliver meget lettere at flytte 
øl, sodavand samt pølser og brød J 
Har du lyst til at hjælpe med at bryde det gamle depot ned en gang i sommer, så tager du bare fat i 
Formanden   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
THOR Tribunen 
 
20. april 2013 blev den første kamp spillet med tilskuere på den 
dengang netop opførte THOR Tribune på Værum Stadion hvor der er 
plads til 42 tilskuere. Med tilskud fra LAG Randers og via stor hjælp fra 
byens frivillige fik vi opstillet den flotte tribune og med det koncept vi 
fik stablet på benene dengang har det vist sig at været et yderst 
vigtigt aktiv for Værum GF i bestræbelserne på at fortsætte 
målsætningen om at vi vil være en social fodboldklub, der gerne vil 
vinde kampe, men ikke på bekostning af at vi har det godt og 
hyggeligt sammen. 
 
Tribune koordinater Esben har netop meddelt at vi for 6 år i træk har 
100% udsolgt på tribunen, så igen er der 42 personer i Værum der 
støtter op pm dette initiativ, hvor man betaler 300 kr. for et VIP sæde 
med sit navn eller logo på ryglænet og derved er sikret en siddeplads, 
men også – og måske for nogen mere vigtigt – får en gratis pølse og 
øl med når man kommer til fodbold på Værum Stadion. Dette har 
bidraget til flere tilskuere på stadion, en bedre stemning og i øvrigt et 
øget salg i vores lille kiosk. 
 
Det er ikke alle 42 tilskuere der kommer hver gang og vi vil meget 
gerne opfordre alle til at besøge stadion i det mindste et par gange i 
løbet af sæsonen. Vi ved at alle har travlt i det daglige, men det 
kunne være sjovt hvis vi kunne samle størstedelen af VIP folkene til 
en god dag på stadion.  
 
Kunne du godt tænke dig at købe et VIP Sæde skal du bare tage fat i 
Esben (29 25 00 68) 
Håber vi ses. 
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NYBORGVEJ - 8940 RANDERS SV - TLF. 86 42 38 22

VGF tilbyder motionsgymnastik i form af 
“stram op”. Det foregår i gymnastiksalen på 
Langå Skole hver onsdag i vinterhalvåret. VGF 
har i mange år haft gymnastiksalen på Væ
rumØrum skole i Jebjerg, men efter den ikke 
længere er i brug, er gymnastik  lige som 
badminton - flyttet til Langå.

Motionsgymnastikken er for både mænd og 
kvinder. Det skal indrømmes at kvinderne er 
i overtal på holdet, så hvis der sidder nogen 
modige mænd derude, som har lyst til at være 
med, skal i være meget velkommen. Ud over 
at få “strammet op” bliver der også strukket 
ud. Alt sammen til gavn for kroppen og sindet. 

Det koster 300, kr at være med på gymna
stikholdet for en hel sæson (fra 1. september 
til og med marts).
 
Tag fat i Gymnastikleder  
Ulla H. Andersen – 26 80 84 11

Motionsgymnastik for kvinder og mænd “Stram op”
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Motionsgymnastik for kvinder og mænd “Stram op”

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Værum klubhus
86 44 54 52

Gymnastik: Ulla H. Andersen
26 80 84 11

Badminton: Kamma Jensen
86 44 54 57

Krolf & Petanque: Leif Sørensen
21 94 42 15

Krudtuglen: Frank Toft Sørensen
23 26 96 04

VÆRUM GF'S BESTYRELSE: 
Formand:  Hans Jørgen Larsen   

41 16 46 02 
Næst formand: Michael Jensen 
Kasserer:  
Thilde Pedersen 
Fodbold: Thomas Kortbek 
 Jonas Hedegaard 
 Martin Hammer  
Kampfordeler: Michael Werner 
Tribune ansvarlig:  
 Esben Christensen

Web ansvarlig og sekretær:  
 Pia Pehrson 

Cdp Freelance
Stort eller småt  Cdp Freelance gør det godt..!

Carsten Dolberg Poulsen
Landskab & belægning
Gl. Landevej 8, Værum 8940 Randers SV 

Diverse opgaver vedr. hus & have udføres 
samt freelance opgaver for erhvervsdrivende

21 78 91 45
cdp.dolsen@sol.dk 

www.vaerum.net
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Installation, reparation og service af:
• Varmepumper
• Klimaanlæg
• Køle- og fryseanlæg
• EDB- og serverkøl
• Aircondition
• Jordvarmeanlæg mm.

Randers Køleteknik
Møllevangsvej 62
8940 Randers SV
www.randerskt.dk
info@randerskt.dk

86447131

Krolf
 
På området ved fodboldbaner og klubhus lig
ger vores Krolfbane. Banen er med 12 huller 
og bruges året rundt. Krolf er et spil som er en 
mellemting mellem golf og kroket. Man spiller 
med trækugler lige som i kroket, men i stedet 
for at skulle skyde kuglen mellem buer, skal 
kuglen skydes i hul med færrest mulige slag 
præcis som i golf. 

Har du lyst til at få en gåtur banen rundt og 
samtidig have muligheden for en snak med 
dine naboer fra byen, er der fast mødetid to 
gange om ugen. Mellem 2530 seniorer mø
der op – og der spilles i alt slags vejr skulle vi 
hilse og sige

Der spilles krolf hver tirsdag kl. 14.30 og hver 
torsdag formiddag kl. 10.00. 

VGF har et seniorkontingent på 100 kr. om 
året, som dækker over aktiviteter som pe
tanque og krolf.

Skulle du have lyst til at være med, så tag fat 
i Leif Sørensen – 21 94 42 15 eller kig forbi og 
se på for at blive inspireret.
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Bøsbrovej 3B, 8940 Randers SV

86 42 98 41

Frederiksberg
Kødforsyning

Smørrebrød • Pølseborde
Pålægsfade • Receptioner
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savfoereren@mail.dk

Krudtuglen
Krudtuglen er mødested for alle børn og 
unge i Værum og omegn. I år fejrer Krudt
uglen 30 års jubilæum og der samles stadig 
2025 børn hver onsdag i vinterhalvåret, når 
der er mødeaften i klubhuset.

På tværs af forskellige skoler og klasser, kan 
de lokale børn mødes og lære hinanden at 
kende gennem Krudtuglens aktiviteter. Mo
biltelefoner og tablets er nogo når man er 
til klubaften. Som ungerne selv siger, “hvis vi 
sidder med vores mobiltelefoner, så kan vi jo 
lige så godt sidde derhjemme”. 

Krudtuglen drives af 56 ildsjæle der hver 
onsdag står for aktiviteterne i det summen
de klubhus. Der spilles spil og laves kreative 
aktiviteter. Sidste nye er hockeystave  og en 
hel sæk ispinde, som skal omsættes til noget 
fantasifuldt. Når vejret tillader det er lyset 
på stadion tændt og det kan altid giver røde 
kinder at løbe en tur over græsset. Sæsonen 
slutter gerne af med en tur i svømmehallen. 

Der kan købes snolder og sodavand i kio
sken. Det koster 75, kr pr. halve sæson i 
Krudtuglen.

Krudtugle-teamet.

Krudtugle aften i klubhus uden strøm
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savfoereren@mail.dk

VGF’s Støtteforening
“Støtten” er en aktiv hjælper til aktiviteterne omkring VGF. Støtteforeningen har  

til formål at støtte op om de aktiviteter der har med børn at gøre. Ud over at være  
med til at skabe det økonomiske fundament for aktiviteterne for børn, så yder  

medlemmerne i Støtteforeningen også praktisk hjælp til de forskellige aktiviteter i VGF.
Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en del udgifter forbundet med at holde hjulene 

kørende i VGF. Her er Støtteforeningen en vigtig bidragsyder. 

Da Værum ikke har nogen beboerforening, er det de tre foreninger Forsamlingshuset, 
VGF og Støtteforeningen som er primus motor bag mange af de sociale aktiviteter, vi som 

beboere kan glædes over. Det traditionsrige Sct. Hans i Bjerreskoven er en af de årligt 
tilbagevendende aktiviteter som Støtteforeningen står for. 

Som medlem af Støtteforeningen er du med til at støtte aktiviteterne i både  
Støtteforeningen og VGF. På den måde kan du være med til at bakke op omkring  

VGF’s fortsatte eksistens, selvom du måske ikke selv spiller fodbold eller går til gymnastik. 
Det koster 50, kr. årligt at være medlem af Støtteforeningen. Du har også mulighed for at 

være en del af bestyrelsen og tage aktivt del i de forskellige arrangementer.

Er du endnu ikke medlem af Støtteforeningen, men har lyst til at støtte op  
med et medlemsskab, kan du sende en sms til Vivi Larsen på 28 29 52 75. 

Efter et år på pause, er der atter dilettant i Værum Forsamlingshus i 2018.  
Det er dejligt, at der kan holdes fast i den over 100 år gamle tradition.  

Dilettanten er et af de arrangementer som Værum Forsamlingshus og VGF er  
fælles om at stable på benene. 

Forestillingen vises to gange. Torsdag og lørdag. Hvis nogen undre sig over, hvorfor 
torsdagen altid går under betegnelsen “generalprøve”, så er det såre simpelt. Man 
betaler ikke afgift til forlaget og forfatteren af stykket til generalprøven. Kun til de 

“rigtige” opførelser. 

Ud over at spille forestillingen to gange i forsamlingshuset, får beboerne på  
plejehjemmet Kildevang i Langå også del i morskaben. Hele holdet bag dilettanten 

drager nemlig til Kildevang en hverdagsaften og spiller stykket for beboerne. 

Har du lyst til at være en del af det festlige hold på scenen, er Anders Toft altid klar til 
at tage nye talenter ind. 

 
Værum Forsamlingshus og Værum GF

Dilettant i Værum
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KALSTRUP'S AUTOVÆRKESTED

· Service eftersyn
· Klargøring til syn
· Motorstyring
· Autohjælp

· Autolakering
· Glasskader
· Dæk/fælge
· Undervognsbehandling

Randersvej 20, 8870 Langå · Tlf. 86 46 12 22
kalstrupsauto@kalstrupsauto.dk · www.kalstrupsauto.dk

 

FESTMENUER · FEST- OG MØDELOKALER · MAD UD AF HUSET
TA’SELV BORD · FROKOSTMENUER · PLATTER · BUFFET
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i 2017 da Sparkron Cup pokalen for 4. år i 
træk skulle uddeles ved sommerturneringen 
i Værum, var det for første gang Værum GF’s 
tur til at række pokalen mod himlen efter en 
spændende uge med masser af godt fod
boldspil, intense nærkampe og en spænden
de finale, hvor Værum med Ricco Rosgaard 
som træner, kunne trække det længste strå 
og juble på den 4. spilledag i turneringen der 
strækker sig over en hel uge med 9 kampe i 
alt for de 6 hold.

Her i 2018 er der selvfølgelig allerede in
viteret 5 hold til at besøge Værum igen til 
en ny spændende uge, hvor fodbold og det 
sociale er i højsædet. Turneringen vil kunne 
fejre sit 5. års jubilæum og er efterhånden 
kommet for at blive. En dejlig udvikling på 
den ide Dan Zier bragte til klubben i 2014, 

hvor det egentlig mere var en snak om der 
overhovedet ville være fodbold i Værum ved 
årsskiftet. Nu har udviklingen taget en dej
lig, positiv retning. Flere spillere i klubben, 
oprykning til Serie 4 og en tilbagevendende, 
efterhånden traditionsrig turnering, der ud
munder i 4 dage med fodbold, pølser på gril
len, en øl og masser af fodboldsnak på tværs 
af klubberne. 

Vi glæder os til at tage imod holdende igen 
og jeg er sikker på at gutterne vil gøre alt for 
at pokalen bliver i Værum dette år.

Så hold øje med kampprogrammet og smut 
en tur hen på stadion og vær med til en god 
fodboldoplevelse.

Sparkron Cup (VGF’s Sommerturnering)
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Mandehørm
 
Mandeaften, eller ”Mandehørm” som det hur
tigt er kommet til at hedde afvikles lørdag 
den 9 juni mens der spilles fodbold. Efter
middagen spilles der tre fodboldkampe, med 
VIPloge pølser på grillen, og kolde øl i det – 
forhåbentlige – gode vejr. Kvinder og børn er 
velkomne om eftermiddagen, men når fodbol
den er forbi og klokken nærmer sig 18, bliver 
børn og kvinder gelejdet til udgangen. NU er 
det, at den endelige mandehørm tager over. 
Hele eftermiddagen har der været helstegt 
pattegris over bålet, og øllene bliver selvføl
gelig hentet i en lind strøm fra den køletrailer 
der er arrangeret til dagen.

Mellem 50 og 60 mænd har tilmeldt sig arran
gementet, der naturligt blev holdt i Klubhuset, 
og aftenen emmer af snak fra gamle dage, 
sjove historier og vittigheder fra den sjove 
side af bæltestedet. Der arrangeres forskel

lige konkurrencer, der hamres søm i, ligesom 
der altid ligger en bold fremme til dem der kan 
jonglere med sådan én og lige vil blære sig. 

En god social dag, som efterhånden er ble
vet en fast tradition som de færreste mænd i 
byen vil gå glip af.
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Multihytten
 
Vi har efterhånden hørt meget om den 
kombinerede bål og multihytte som har 
været på tegnebrættet længe, men nu skulle 
der meget gerne snart ske noget. Det kom
munale bureaukrati har trukket processen i 
langdrag, men også andre faktorer har spillet 
ind. Jeg kan se i stakken af emails at vi skrev 
med LAGRanders omkring en bålhytte helt 
tilbage i 2013, men det trak i langdrag og 
det endte med at vi benyttede LAG midler til 
vores succesfulde tribune. 

Efterfølgende var der et super godt initiativ, 
hvor frivillige fik fremskaffet, adskilt og leve
ret en brugt hytte fra en skole, hvor den ikke 
skulle bruges mere. Der blev arbejdet hårdt 
på at få den skilt ad og transporteret til Væ
rum Stadion, hvor den desværre ligger endnu 
og ser en smule trist ud. Der gik desværre 
lidt diskussionsklub i det, idet der var forskel
lige meninger om, hvorvidt Værum havde 
behov for “mere” end blot denne hytte og da 
vi samtidigt fik fornemmelsen af, at Elrofon
den var klar med en anseelig sum penge til 
et større bålhyttekoncept, blev det aftalt, at 
vi ikke ville samle den brugte bålhytte. På et 
møde med Jebjerg og Væth, blev det på et 
tidspunkt aftalt, at Væth by gerne ville over
tage den gamle hytte, men lige nu er den 
løsning vist også gået i glemmebogen. På et 
tidspunkt skal den gamle hytte fjernes. Tak 
til alle der var med til dette store arbejde, 
som desværre ikke førte til noget konkret på 
Værum Stadium denne gang.

Med Elrofonden i ryggen, gik bålhytteud
valget, som består af Vivi, Henrik og Hansi, 
i gang med at indhente tilbud fra to leve
randører på et koncept bestående af en 
multihytte med bænke og borde stor nok 
til ca. 2025 siddende gæster, en bålplads, 
et læhegn, opbevaringsplads til dagplejer
nes udendørs legetøj, samt en professionel 
anlagt legeplads med 56 redskaber til 
børn. Hele dette arrangement skal placeres 
ved flagstangen på Værum stadion og er 

som sådan forhåndsgodkendt af Randers 
Kommune. Ansøgnings processen ER i gang 
og det er meget glædeligt, at både Elrofon
den og Landsbypuljen har givet grønt lys 
for deres andel af et tilskud med hver DKK 
100.000. Ansøgningen hos Lokale og Anlæg 
er ikke blevet behandlet endnu, men vi har 
en forventning om, at vi måske også kan 
modtage et tilskud fra denne side. Elrofon
den har storsindet accepteret at spæde op 
til den endelige pris, som er blevet reduceret 
ved at Værum GF og Støtteforeningen (for
håbentligt sammen med en masse frivillige 
fra byen) udfører en stor del af arbejdet med 
at klargøre til opstillingen af hele arrange
mentet, samt efterfølgende færdiggørelse af 
området ved og omkring Multihytten. Lige nu 
venter vi på det sidste tilskud, hvorefter der 
skal evalueres og sammensættes en mere 
specifik leveringsplan, men det er stadig 
muligt at Værum by får opstillet en flot multi-
hytte udført i dejlige naturmaterialer inden 
nytår. Det er i øvrigt planlagt, at der vil blive 
afholdt en endagsbyfest for alle i Værum By 
og omegne, den dag vi kan tage Multihytten 
og det omkringliggende område i brug. Mere 
om det senere

Er der nogen der læser dette, der brænder 
for at hjælpe med det praktiske når vi skal til 
at i gang, hører vi selvfølgelig gerne fra jer.  



Tak
Til vore sponsorer
for støtten til sæsonen 2018

HOVEDSPONSOR
SPAREKASSEN KRONJYLLAND

XL BYG, VORUP

”SAVFØREREN”, VÆRUM
FL AUTOMATIC, HASLUND

AUTOMESTER, SCHØLERS AUTO
FREDERIKSBERG KØDFORSYNING, VORUP

ROYAL UNIBREW A/S
LANGÅ SPAREKASSE

KALSTRUP AUTOVÆRKSTED
VÆRUM MASKINSTATION, V/TORBEN NØRGAARD

”HOS ANNE MARIE”, RANDERS
LANGÅ/LAURBJERG EL-TEKNIK

CDP FREELANCE
STJERNHOLM

HASLUND BYGGEFIRMA A/S
VÆRUM FORSAMLINGSHUS

HAPPY DOG, VÆRUM
PHOTOCARE

J O PLAST
NMT EL-SERVICE

RANDERS KØLETEKNIK
GLUD VIN

DIN KØRESKOLE
DIT LOKALE TØMRERFIRMA

BUCHS AS

VÆRUM MENIGHEDSRÅD
VÆRUM FOLKEDANSERE
VGF’S STØTTEFORENING

VÆRUM VANDVÆRK

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!


