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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 
Et år mere er fløjet afsted og allerede nu 
ved vi at 2019 bliver et spændende år i 
Værum GF.
Henover vinteren har der været mere akti-
vitet på Værum Stadion end normalt. Efter 
mange års dialog med Randers Kommune 
omkring et nyt, større og tæt depot, blev 
2018 året hvor vores store tålmodighed blev 
belønnet. Det nye depot står nu klart og er 
blevet forsynet med skabe og hylder, således 
at alle der benytter klubhuset kan opbevare 
deres ting i depotet. Det betyder, at vi nu 
ikke har en masse rod i omklædningsrum, 
dommerrum og TV Stue. Dejligt.
Det bliver nu op til hver gruppe at sørge for, at 
der altid er pænt og ryddeligt i depotet, men 
det er jeg sikker på, alle vil være med til.

Værum GF har været glad for samarbejdet 
med Randers Kommune og de involverede 
firmaer der har sikret at depotet er blevet 
opført sikkert og i henhold til tidsplanen. 
Klubhuset har også fået nyt LED lys med sen-
sorer overalt, ligesom der er blevet ryddet op 
og det som trængte til at blive skiftet ud, er 
blevet skiftet. 

Endnu et stort projekt er på vej imod en af-
slutning, idet den flotte Multihytte med tilhø-
rende legeplads og udendørs område er ved 
tage endelig form. Firmaet Lillebjørn har op-
stillet Multihytten og rammerne til legeplad-
sen, og med fabelagtig hjælp fra en masse 
frivillige, samt vores lokale entreprenører 
CDP Freelance og Værum Maskinstation, er 
vi kommet i mål med at få etableret ny grus-
vej, kørt 80 tons faldsand ind på legeplad-
sen, lagt fliser overalt, sat hegn op og gjort 
det hele lækkert og attraktivt.

Redskaberne på legepladsen bliver efter planen 
opstillet i slutningen af marts, hvorefter der bli-
ver meldt ud, hvornår vi sammen med Støtte-
foreningen holder en stor og flot indvielse. Her 
er det ikke nogen hemmelighed, at vi håber på 
at se en masse glade børn og voksne fra byen.

Det er vigtig for mig at påpege, at vi ikke 
kunne gøre dette uden byens fantastiske fri-
villige - stor tak til alle! 
Også en stor tak til de fonde, der har givet 
os den fantastiske støtte på 442.000 kr. som 
hele herligheden koster. ElroFonden, Lands-
bypuljen, Lokale & Anlæg samt Lions Langaa 
har støttet os på fænomenal vis. Tak for det!

Det årlige møde, hvor alle byens foreninger 
mødes og fylder aktivitets kalenderen op, er 
blevet afholdt og det ser som altid ud til, at 
der skal ske en masse i Værum - også i 2019.
Igen i år er der badminton, gymnastik,krudtugle, 
krolf og petanque på programmet og VGF-be-
styrelsen er imponerede over alle de aktive 
medlemmer der er i klubben, ud over de cirka 
40 mand der spiller fodbold. Det giver klubben 
en sund og god bredde.
Sæderne på tribunen er solgt, så vi forven-
ter mennesker på stadion - ikke kun for at 
se fodbold, men også for at få en snak med 
andre gode folk fra byen. Nu hvor Multihyt-
ten og legepladsen bliver en intregreret del 
af stadion og området med terrassen ved 
klubhuset, håber vi på at mange af byens 
borgere vil kigge forbi til en frokost pølse fra 
grillen. mens ungerne leger på legepladsen. 
Vi kan jo altid søge læ i Multihytten, hvis 
regn og blæst skulle drille.
Jeg er nødt til at gentage et par linjer fra for-
riges års klubblad, idet jeg gerne vil sige 1000 
tak til alle i Værum GF’s bestyrelse, til træ-
nere, ledere og ikke mindst de mange frivil-
lige der hjælper os med at markere Værum, 
som den attraktive by den er. Som altid er vi 
dybt taknemmelige for støtten fra vores trofa-
ste sponsorer. Jeg ser frem til et spændende 
og succesfuldt 2019 og håber at se jer alle 
en gang imellem på Værum Stadions helt nye 
fællesområde, 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 2019 er spar-
ket i gang, og startede 
med en god gang nyt-
årsappel med op mod 
30 spillere, der trods 
en smule sne, fik en 
god gang fodbold i de 
vinterlamme ben, og 
efterfølgende fik en 
varm gang hjemmela-
vet suppe leveret fra 
vores sponsor Frede-
riksberg Kødforsyning. 

Morten Christensens ungdomshold “Grønt Hold” 
har også holdt nytårsappel, og de 8 drenge er 
klar til endnu en gang at få pulsen op.

Seniorerne har i februar trænet en gang om 
ugen på Ulvehøjs kunststofgræs. (noget der 
blev arrangeret for at være sikker på at have 
et sted at træne, HVIS nu ikke foråret havde 
sat ind allerede midt i februar.)Begge hold 
træner frem til sæsonstart i april, hvor vores 
førstehold jo spiller i Serie 4 og andetholdet 
spiller i Serie 6. Noget vi nok bliver glade for, 
idet vi må erkende at turen i Serie 5 forrige 
halvsæson ikke var spor sjovt.

Det bliver en udfordring for Old Boys der me-
get mod deres vilje er blevet tvangsoprykket 
til A-rækken, hvilket uvilkårligt giver nogle 
hårde kampe, hvor vores OB’ere med en gen-
nemsnitsalder i 40-50’erne ikke altid har en 
chance mod hold med en langt lavere alder. 

Bestyrelsen er utrolig glade for at trænersta-
ben er uændret, idet efteråret med Karsten 
Sveigaard som cheftræner for førsteholdet er 
gået fantastisk og har givet en super god stem-
ning både på og udenfor banen. De to hold 
vi har udover Oldboys holdet, vil fortsat blive 
ledet af Karsten Sveigaard som førsteholdstræ-
ner sammen med Per Vestergaard som holdle-
der, mens Alex Zier fortsætter som det vigtige 
omdrejningspunkt omkring 2. holdet. 

I år håber vi, at den gode sociale stemning og 
et forhåbentligt bedre fremmøde til træning 
vil resultere i en par god halv-sæsoner. 

Igen år bliver den største udfordring nok at 
samle mere end 8 mand til træning, men der 
er blevet taget initiativ til et pointsystem, som 
forhåbentligt vil øge interessen for at møde 
op og “drille” hinanden i bestræbelserne på at 
vinde pointhøsten, og den tilhørende præmie.

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 tirsdag og torsdag.

På Oldboys-holdet fortsætter Jonas Hede-
gaard og Allan Kragh Madsen med at drive 
kampene. Niels Jørgen Skjødt er allerede ved 
at planlægge den årlige Oldboys-tur, som i 
år bliver en 10-års jubilæumstur til Glasgow. 
Hver onsdag har spillerne mødt op i hallen 
på Paderup gymnasium, for at smide et par 
ti’ere i ølkassen, samt selvfølgelig at få trænet 
lidt. En super hyggelig aften, hvor alle nyder 
den gode stemning som er helt unik, når man 
tænker på, at vi har spillere fra 30 år til start 
60’erne.

Vi ser alle frem til en spændende sæson. 
Trænerteamet 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 er en af de aktiviteter som Værum 
G F også har på programmet – det er nok en 
aktivitet, som man måske ikke bemærker så 
meget i bybilledet i Værum, men motions-
badminton trives i bedste henseende. 

Badminton foregår i gymnastiksalen på 
Langå Skolen. Ca 15 motionister benytter sig 
af dette tilbud gennem VGF. 

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

Har du lyst til at 
spille badminton, 
er du velkomne til 
at kontakte Kam-
ma Jensen med 
hensyn til ledige 
timer.

Kamma Jensen 
- 86 44 54 57



8

Petanque
En friluftsaktivitet, som samler 20-25 seniorer. De 
trodser vejrguderne og møder op - også når vejret 
ikke viser sig fra sin allerbedste side. 

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 senior kontingent 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 Leif. 

Leif Sørensen - 21 94 42 15
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Endelig! Efter mange års møder, debatteren 
og planlægning, kan vi nu se lyset for enden 
af tunnelen.

Vores flote Multihytte og tilhørende legeplads 
er 85% færdig, og det forventes, at når dette 
klubblad udgives, vil alt være klar til indvielse 
i starten af april. Dato tilkommer, og alle vil 
blive inviteret.

Efter 6 års skriverier og - hold nu fast - op 
mod 500 e-mails, er vi nu så tæt på målet 
som aldrig før. Det har været en lang proces, 
men sammen er Støtteforeningen, VGF og 
en masse frivillige kommet i mål med det 
endelige resultat, som jeg synes, vi kan være 
meget stolte af.

Støtteforeningen og VGF har ikke kunnet 
gøre dette uden stor støtte fra forskel-
lige fonde, og jeg vil gerne takke for den 
fantastiske støtte fra de 4 fonde: ElroFonden 
(224.000 kr.), Landsbypuljen (100.000 kr.), 
Lokale & Anlæg (89.000 kr.) samt Lions 
Langaa (20.000 kr.)

Mange vil måske 
stille spørgsmål ved, 
hvordan kan det koste 
så meget at stille en 
“bette træhytte og 
nogle legeredskaber 
op”, men man skal 
huske på, at alt skal 
være certificeret og 
EU godkendt, når en 
legeplads skal benyt-
tes af offentligheden. 
Selv fald-sandet på 
legepladsområdet er 
certificeret.
Samtidigt kan det 
nævnes, at vi har lagt 
370 m2 fliser, tilrettet 
vejen og lagt stabil-
grus på hele vejen. 

Der er lavet lys med sensorer ved gangstien 
fra P-pladsen op til klubhuset, og der er lagt 
nyt ral på P-pladsen.

Det hele for at gøre helheden komplet, så 
alle kan nyde det når de kommer på Værum 
Stadion.

Vi har nu et stort, integreret område med 
klubhus, multihytte, legeplads, bordbænkesæt, 
terrasse, fliser og hegn, som indbyder til social 
hygge, både når børn og forældre benytter 
legepladsen, men også når der er fodbold på 
stadion, grillen er tændt og der skal nydes VIP-
platter med en øl eller en sodavand.

Det er vores store drøm, at vi får mange 
flere på stadion til disse hyggelige stunder. 
Håber I alle vil være med til at benytte 
området, og samtidigt også være med til at 
passe godt på det.

Multihytte og legeplads
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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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PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Værum klubhus
Ved Kirken 3, Værum,  
8940 Randers SV

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@gmail.com

www.vaerum.net
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tegreret med udendørsområdet med en flot 
fliserampe op til dørene.

Der er blevet sat udvendig hegn op i begge 
ender af depotet, over mod vores gode nabo 
Hanne, som i hele processen har været flek-
sibel og hjælpsom med at stille en del af sin 
store have til rådighed, så vi kunne komme 
til, både da der skulle fældes træer, rives 
ned, køres beton og sættes op. 

Det bliver nu op til de respektive brugere af 
depotet at holde det ryddeligt og pænt. 

Depot
Depotet er færdigt. Opført af Randers Kom-
mune og TobByg i skøn forening. 

Først skulle det gamle depot tømmes og ri-
ves ned, sorteres og smides på losseplad-
sen, hvilket gik fantastisk. 9 frivillige mødte 
op og vi fik en god dag med god stemning og 
afsluttende pølser på grillen.

Efterfølgende tog Randers Kommune og 
entreprenøren over, og det flotte depot tog 
form henover vinteren, og stod klar til ind-
flytning her i februar.

Indvendig er der ble-
vet sat hylder op, køle-
skabene er blevet flyt-
tet på plads, ligesom 
alle de ting og sager 
vi har haft stående 
midlertidigt i TV-stuen 
er blevet fordelt på de 
nye hyldemeter.

Og det dejlige er at der 
stadig er mere plads. 
Selv den udvendige del 
af depotet, som nok 
bliver bedst kendt som 
“Sjas’ Skur” er blevet 
større og med plads til 
både kridtmaskine OG 
krolf spillernes “kølle-
vogn”. Det hele flot in-

Betal med Mobilepay 
Får du lyst til en grillpølse og noget koldt at 
drikke, når du kan høre at der er kamp på 
stadion? Får ungerne lyst til snolder eller en 
sodavand, når der er åbent i klubhuset? Skal 
børnene have lov til at købe lidt slik, når de 
er i Krudtuglen?

Kontanter - eller mangel på samme - er in-
gen hindring! I klubhuset kan du betale med 
Mobilepay. 

Kontingenter kan også betales via Mobilepay 
på 92 561. Husk at skrive, hvad du betaler for. 
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Brødregade 4 · 8900 Randers
Tlf. 86438444 · Mail: randers@japanphoto.dk
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DIN EKSTERNE IT-AFDELING
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Mandehørm
Datoen ligger fast: 22. juni 2019

Mandehørm afvikles på en lørdag mens der 
spilles fodbold. Hele eftermiddagen spilles der 
2-3 fodboldkampe, med VIP-pølser på grillen, 
og kolde øl i det – forhåbentlige – gode vejr. 
Kvinder og børn er velkomne om eftermidda-
gen, men når fodbolden er forbi og klokken 
nærmer sig 18, bliver børn og kvinder ge-
lejdet til udgangen. NU er det den endelige 
mandehørm tager over. Hele eftermiddagen 
har der været helstegt pattegris over bålet, og 
øllene bliver selvfølgelig hentet i en lind strøm 
fra køletraileren, der er arrangeret til dagen.

Mellem 50 og 60 mænd plejer at tilmelde 
sig arrangementet, 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 arrange-
res forskellige 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. Vi håber meget på at se 
dig, din nabo og venner fra byen.
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Stram-op er et MK motionshold for voksne på 
Langå Skole i drengens gymnastiksal.

Vi mødes hver onsdag aften i vinterhalvåret 
fra syv til otte. Vi indleder timen med opvarm-
ning og laver derefter forskellige former for 
motionsgymnastik: Små og store bolde, cir-
keltræning, effektlignende træning, træning 
for mave balle lår, nakke og skuldre, interval 
træning o.m.a. 

Vi slutter timen af med udstrækning eller af-
spænding.

En gang om året har vi en gæsteunderviser fra 
en helt anden motionsretning for inspiration.

Eniig lagde bredbånd ud i Værum i somme-
ren 2018. Klubhuset er også tilmeldt og der er 
wifi i huset via bredbåndsforbindelse. Koden 
til netværket hænger i klubhuset. 

Motionsgymnastik “Stram op” for kvinder og mænd

Bredbånd i Klubhuset

I 2019 er vi 12 deltagere der får sved på pan-
den til rytmisk musik. Der bliver ikke alene 
svedt, der bliver også holdt en munter tone.

Jeg (Instruktør) har grunduddannelse fra DGI i 
Motionsgymnastik, Step-styrke, Senior gymna-
stik, Effekt, nakke skuldre, ryg og deltager lø-
bende i DGI inspirations- og efteruddannelses-
kurser for at sikre at vi er med ”på noderne” Jeg 
har undervist i motionsgymnastik siden 2006.

Det koster 300 kr. at være med på holdet, som 
kører fra begyndelsen af september til slut marts.
Kontakt Instruktør Ulla Horsum Andersen på 
26 80 84 11 eller kiuha@mail.tele.dk hvis du 
har spørgsmål.
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Motionsgymnastik “Stram op” for kvinder og mænd
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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 ligesom 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 25-30 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 tage fat 
i Leif Sørensen – 21 94 42 15 eller kig forbi 
og se på for at blive inspireret.

Krolf
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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

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
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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 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 Støttefor-
eningen 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 medlemskab, kan du sende en sms til Vivi Larsen på 28 29 52 75. 

Krudtuglen
Krudtuglen er mødested for alle børn og 
unge i Værum og omegn. Der samles 20-25 
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.  
Mobiltelefoner og tablets er no-go når man 
er til klubaften. Som ungerne selv siger, 
“hvis vi sidder med vores mobiltelefoner, så 
kan vi jo lige så godt sidder derhjemme”. 

Krudtuglen drives af 5-6 ildsjæle der hver 
onsdag står for aktiviteterne i det summen-
de klubhus. Der spilles spil og laves kreative 
aktiviteter. Sæsonen slutter gerne af med en 
tur i svømmehallen. 

Der kan købes snolder og sodavand i 
kiosken.

Det koster 75,- kr pr. halve sæson i 
Krudtuglen.

Krudtugle-teamet

Krudtuglen - hyggeklub for byens børn
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NYBORGVEJ - 8940 RANDERS SV - TLF. 86 42 38 22
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Dilettanten er et af de arrangementer som 
Værum Forsamlingshus og VGF er fælles om 
at stable på benene. Der øves ihærdigt fra 
nytår og frem til forestillingen i marts. 

Forestillingen vises to gange på scenen i 
forsamlingshuset - torsdag og lørdag. Hvis 
nogen undre sig over, hvorfor torsdagen al-
tid går under betegnelsen “generalprøve”, 
er forklaringen, at man ikke betaler afgift til 
forlaget og forfatteren af stykket til general-
prøven. Kun til de “rigtige” opførelser. 

Ud over at spille forestillingen to gange i 
forsamlingshuset, så får beboerne på pleje-
hjemmet Kildevang i Langå også del i mor-

skaben. Hele holdet bag dilettanten drager 
nemlig til Kildevang en hverdagsaften og 
spiller stykket for beboerne.

Har du selv lyst til at være en del af det fest-
lige hold på scenen, er der altid plads til nye 
talenter. Ud over dem der træder op på de 
skrå brædder, er der også brug for sufflør, 
scenemester, sminkør og instruktør. 

Vil du være med, er du velkommen til at  
kontakte instruktør Thilde Pedersen på  
21 28 87 96.
 
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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Som forsvarende titel-indehavere, var det 
med stor forventning, at Værum‘s serie 4 
hold stillede op til Sparkron Cup 2018. Den 
pokal skulle vi holde ved, men sådan gik det 
slet ikke. Trods energien fra vores nye træ-
ner Karsten Sveigaard, var heldet ikke med 
gutterne fra VGF, som desværre måtte tage 
til takke med en lidt trist sidsteplads.

Det ødelagde dog ikke stemningen henover 
de 4 dage som denne traditionsrige turnering 
varer.

En par fantastisk dage, hvor 6 hold mødes og 
spiller drabelige kampe, men også forstår at 
nyde en kold øl sammen bagefter. Det blev 
Langå Serie 4 der vandt finalen med deres 
egne kammerater fra Serie 5. Flot af Langå. 

Værum GF er klar til at tage i mod 5 hold 
igen her i 2019 til den efterhånden tradi-
tionsrige turnering der udmunder i 4 dage 
på stadion med spændende lokalfodbold, 
pølser på  grillen, en øl og masser af fodbold-
snak på tværs af alle klubber. 

Vi glæder os til at tage imod holdene igen 
og jeg er sikker på at vores gutter og træ-
nerstaben vil gøre alt for at tilbageerobre 
pokalen i 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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Værum vin
 
Køb af Værum-vinen 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 byen slogan: Landsbyen der lever.

Glud Vin er vores gode samarbejdspartner og 
leverandør af vinen. Vinen koster 50 kr. pr. fla-
ske og kan købes hos Thilde på Gl. Landevej 
1C. I år er det en spansk vin, “inspiracion de 
Osborne”. Du kan få både rødvin og hvidvin. 

Hvis du har brug for et større parti, er det en 
god ide at ringe i forvejen, så vi er sikker på 
at lageret er fyldt op.

Historien er, at 3 personer fra henholdsvis 
 Værum Forsamlingshus, VGFs støtteforening 
og Værum GF ud at det blå, fik den geniale ide 
at, Værum By skulle have sin egen vin.

Det hele startede i 2007 hvor det var en Syd-
afrikansk vin vi havde på programmet indtil år 
2015, her skiftede vi så til ”Intis” fra Argentina 
og lige nu er det jo som skrevet ”Inspiracion 
de osborne” fra Spanien.

Vi håber vi kan skrive på denne historie 
 mange år fremad.

Thilde Pedersen - 21 28 87 96
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www.mf-jv.dk

Murerfirma
Jakob Vinther ApS

 6014 6217
jv@mf-jv.dk

DIN LOKALE MURER I ROMALT

Kopi: Handelsagent, Svend Hjortshøj - 135

Dansk Service:
under Tel.: 80 01 87 01
gratis linie! fra fastnet eller

Deres ordre nr.:
67 - 522361 / 482278

Hamburg, d. 06.02.2008

Berendsohn AG, Alte Sülldorfer Landstr. 400, D-22559 Hamburg

Tekstkorrektur
En service fra Berendsohn AG

Mange tak for Deres ordre.
Er teksten rigtig ?

Randers Gulvservice
Kenneth Knudsen
Bogensevej 2 B
8900 RANDERS
DÄNEMARK

Tel. 004940 81909 133
Fax: 0049 40 8195 7115
e-mail: apedersen@berendsohn.com

Tekstkorrektur
En service fra Berendsohn AG

Skulle vi ikke høre fra Dem inden: 15.02.2008 forstår vi dette som Deres indforståelse, - og alt efter
valgt produkt når leverancen frem til Dem ca. 4-6 uger efter denne dato ("00"-termin) / henholdsvis
sendes svarende til leveringstermin iflg. ordre

bedes ændret som vist korrekt som vist
Underskrift

482278-010 /hb

Farvenuancen i færdigt tryk kan afvige fra her viste udkast

DIGI-MAGNET med digitaltryk



Tak
Til vore sponsorer
for støtten til sæsonen 2019

”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

DIT LOKALE TØMRERFIRMA

TOBBYG

JAKOB WINTER

RANDERS BILGLAS

JENS EGSGAARD

RANDERS GULVSERVICE

SYSTEMCENTER

NR REVISION

BUCHS AS

VÆRUM MENIGHEDSRÅD

VÆRUM FOLKEDANSERE

VGF’S STØTTEFORENING

VÆRUM VANDVÆRK

HOVEDSPONSOR
SPAREKASSEN KRONJYLLAND

XL BYG, VORUP

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!


