Nytårsappel den 5/2-22

VÆRUM GF

- en forening med mere end 100 år på bagen..!

KLUBBLAD
2022
www.vaerum.net

Skal du holde fest, fødselsdag eller bryllup i

VÆRUM FORSAMLINGSHUS?
Store lyse lokaler med plads til 100-120 personer, med
service og forskellige bord muligheder. Moderne køkkenfaciliteter m. stor opvaskemaskine, køl og frys.
Så skriv en mail med dine ønsker til:
Bestyrelsevf@gmail.com
Eller ring på 28295275.

Udlejningspris:

Weekend + helligdage (kl. 10-09)
1. døgn kr. 3000
Ekstra døgn ½ pris
Hverdage + søndage (man-tors + søn kl. 15-22)
7 timer kr. 750
Du finder Værum Forsamlingshus tæt på Randers og
Langå - i centrum af byen:
Nørgårdsvej 30, 8940 Randers SV
Medlemmer af Værum Forsamlingshus har særlige priser ud over de viste.
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Formandens ord
To år efter Corona’ens start ser det ud til at 2022
skal blive et år hvor VGF kan udfolde sig omkring
det vi er så gode til: en masse fodbold, sportsaktiviteter og sociale arrangementer.
Noget jeg som formand har set frem til med
stor længsel.
De to år vi har gennemgået, vil vi ikke huske
meget fra, udover at det har været utroligt
stærkt af klubbens medlemmer og frivillige,
at vi er kommet igennem strabadserne uden
de store mén. Vi har formået ikke kun at bibeholde vores medlemmer, men faktisk også
at opleve antallet stige en lille smule
Især var det flot at vi med hjælp og støtte fra
både Randers Kommune og en masse frivillige fik stablet en fantastisk Landsbyfestival
på benene i starten af juli. En kæmpe succes
med en masse dejlige mennesker på stadion.
I august lykkedes det os også at stable en
Sommerfest på benene. Stor tak til alle omkring disse arrangementer.

Badminton, gymnastik, Krudtugle, krolf og
petanque fortsætter på programmet og
VGF-bestyrelsen er imponerede over at vi er
138 aktive medlemmer i klubben, hvoraf 59
er tilknyttet fodbolddelen.
Vi kan ikke vente med at komme i gang med
en Corona fri sæson, hvor bl.a. VIP-sæderne
er pudset og klar med nye skilte til alle VIP
Medlemmer. Vi ser frem til et fantastisk år
med aktiviteter på og omkring Værum Stadion og - hvem ved - nye arrangementer i
løbet af året.
Vel mødt!
Hansi

Fodbolden kommer jo som sædvanligt til at
fylde meget i vores lille, men stærke klub.
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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

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
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Fodbold
Velkommen til en ny spændende sæson i Værum GF
Vores fodboldhold har allerede afviklet Nytårsappel sammen med Trænerteamet, og da
der var næsten 30 fremmødte lover det godt
for sæsonen 2022, hvor vi nu spiller i Serie
4 og 5 (efter at Serie 6 kredsene er blevet
afviklet).
Med over 20 til træning de første 3 gange ser
godt ud op mod en lille træningssamling midt
i marts og sæsonstart i april
Sponsor udvalget fortsætter det gode samarbejde med en masse virksomheder, der
støtter os på fantastisk vis– tak til alle for
det.

Old Boys og +55 holdene fortsætter efter
vanlig indendørstræning. Rygterne svirrer
om at årets Old Boys tur går til eksotiske
Mallorca (Hvis holdet da formår at holde sig
i LaLiga J).
Vi håber på et 2022, som uden Corona kan
blive en fantastisk sæson for alle klubbens
medlemmer sammen med alle frivillige og
Værums By’s borgere, der forhåbentligt ikke
har glemt hvor hyggeligt der er på vores dejlige stadion
Trænerteamet og bestyrelsen

Cheftrænerens Hjørne
Efter to sæsoner hvor Corona’en har været en faktor der har drillet os en del,
ser jeg frem til en spændende 2022 sæson hvor vi kan fokusere på fodbolden
og det sociale
Opstarten har været særdeles positiv med
flere end 20 spillere til vores træningssamlinger. Det har været positivt at se en god flok
spiller gå til den med masser af indestængt
energi og gåpåmod.

Forårets pulje er meget lokal og vi ser især
frem til de 2 kampe mod Langaa. Vi kan godt
tillade os at have ambitioner og jeg har en
klar forventning om at vi kan blande os i den
sjove ende af tabellen i Serie 4.

Det har lykkedes os at få nogle spændende unge kræfter til klubben. De unge vil få
masser af muligheder for at spille på vores
førstehold sammen med de mere rutinerede
spillere. Et mix jeg ser frem til at arbejde med.

Jeg glæder mig til april
Karsten Sveigaard
Førsteholdstræner

5

6

Salg af Wrap-baller
Presning og Wrap af
rund- og minibigballer
Gruppesåning
Alt øvrigt landbrugsarbejde
udføres

v/ Torben Nørgaard
Nørgaardsvej 11 . Værum . 8940 Randers SV
VMTN@mail.dk
Tlf. 40 32 51 65
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Badminton

Badminton

Har du lyst til at
Badminton er en af de aktiviteter som Værum
spille badminton,
GF også har på programmet – det er en aktivier du velkomne til
tet, som man måske ikke bemærker så meget
at kontakte
iBadminton
bybilledet i Værum,
motionsbadminton
er en men
af de
aktiviteter som Værum
G Kamma
F også har på programmet
Jensen med hensyn
trives
i
bedste
henseende.
– det er en aktivitet, som man måske ikke bemærker så meget i bybilledet i
til ledige timer.
Værum, men
trives i bedste henseende.
Badminton
foregårmotionsbadminton
i gymnastiksalen på Langå
Skolen. Ca 15 motionister benytter sig af detBadminton
foregår
i gymnastiksalen på Langå Har
du lyst
til at spille
badminton, er du velKamma
Jensen
te
tilbud gennem
VGF.
Skolen. Der er ca. 15 motionister som be- kommen
86 44 54til57at kontakte Kamma Jensen med
nytter
af også
detteramt
tilbud
GF’s hensyn til ledige timer.
Her
varsig
vi jo
af under
coronaVærum
som modparaply.
spiller
– sæsonen stoppede brat lige før jul,
Kamma Jensen - 86 44 54 57
og vi kom ikke i gang igen. Helt sikkert hvis
Coronavil,
harerjovi været
en modspiller i en lang
corona
klar 01.09.21
periode, men vi fik lov til at køre sæsonen
Det
600under
kr. fornæsten
at havenormale
en badminton2021koster
– 2022
forhold,
bane
en klar
time igen
i en hel
(fra 1.
septemså vi i er
nårsæson
sæsonen
starter
den
ber
til og med april).
01.09.22

Det koster 600 kr. for at have en badmintonbane i en time i en hel sæson (fra 1. september til og med april).
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Petanque
En friluftsaktivitet, som samler 20 – 25 seniorer. De trodser vejrguderne og
møder op - også når vejret ikke viser sig fra sin allerbedste side.
Der spilles petanque hver tirsdag kl. 13.00
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 prøve kræfter med petanque,
kigger du bare forbi eller du kan ringe til Leif.
Leif Sørensen - 21 94 42 15

TØMRER OG SNEDKERFORRETNING LANGÅ
TLF. 86 46 13 25
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Multihytte og legeplads
Vores flotte multihytte og tilhørende legeplads kan
i år fejre 3-års fødselsdag – det bliver i år fejret
lørdag den 07.05.22 – en dag hvor Støtten laver en
rigtig ”legeplads fødselsdag” mere information senere. Det er fantastisk, at se hvordan aktiviteterne
summer omkring området.

Det integrerede område med klubhus, multihytte, legeplads, bordbænkesæt, terrasse,
fliser og hegn, indbyder fortsat dejligt 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.

Vi håber, at mange fortsat vil besøge området omkring klubhus og stadion til hyggelige
stunder. Samtidigt forventer vi også, at alle vil
være med til at passe godt på det
Nu håber vi, at vi kan se frem til en hyggelig
tid uden corona – vi ses.
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West Maskinland Reservedele
West Maskinland Reservedele
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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

Næst formand:
Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Shaan Blade
Fodbold:
Thomas Kortbek
Jonas Hedegaard
Martin Hammer
Michael Werner
Kampfordeler:
Dan Zier (ikke medlem af bestyrelsen)
Tribune ansvarlig:
Esben Christensen

VÆRUM GF’S BESTYRELSE:

Sekretær & Web ansvarlig:
Sisse Schaldemose

Formand:
Hans Jørgen Larsen 41 16 46 02

Regnskabsfører:
Thilde Pedersen (ikke medlem af bestyrelsen)

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
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Fælles lys i Værum By
Værum By viste igen, at vi forstår at stå sammen og samles, selv når
udfordringer som Corona rammer det danske samfund – i år holdt vi gang
i lyset fra solen stod op den 31.12.21 og til et godt stykke efter midnat.
Under overskriften ”Sammen skaber vi LYS i
mørket” havde de tre foreninger Værum Forsamlingshus, VGF s Støtteforening og Værum
GF taget initiativ til det, der skulle vise sig at
være fantastisk god ide som fandt sted juleaftensdag og nytårsaftensdag sidste år og det
blev en stor succes.
På det vores efterhånden velkendte samlingspunkt omkring Multihytte og Legeplads på
Værum Stadion ved legepladsen, havde Charlotte Nygaard og Lene Nørgaard fået den gode
ide at starte et lille bål op på bålpladsen ved
solopgang.
Bålet blev efterfølgende holdt ved lige af beboere fra Værum by, hundelufterer og familier fra
hele byen gik forbi pladsen og kunne - uden at
tilsidesætte Corona restriktionerne - mødes i små
grupper og smide et stykke brænde på bålet.
I fællesskabets ånd blev der holdt liv i bålet den
31.12.21 fra solopgang til over midnat.
Folk kiggede forbi, det som hurtigt blev kaldt ”et
lys for fremtiden” og samtidigt sende god energi til det fællesskab, som efterhånden er blevet
en meget vigtig del af vores hverdag i Værum.
Initiativtagerne ville med bål eventen gerne slå
et slag for det fantastiske sammenhold, som vi
har i byen – og at vi med fælles hjælp kan vise
at der er lys for enden af tunnelen. Denne dag
viste byens borgere, at man tænker på hinanden, og med bålets hjælp blev der sendt varme,
lys og håb for fremtiden.
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Mange mødte på den måde både folk de kendte
fra byen, men også nye beboere eller folk fra
”den anden ende af byen” som man måske ikke
ser hver dag
Der er ikke tvivl om at det fælles bål i Værum
tændes igen 31/12 2022 - denne gang med et
stort håb om at vi ikke skal tage hensyn til Corona smittefare og forsamlings restriktioner.
Værum By er i hvert fald gået ind i det nye år
med fortsat håb om et engageret og fællesskab
bringende år.
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Brødregade 4 · 8900 Randers
Brødregade
· 8900 Randers
Tlf. 86438444
· Mail:4randers@japanphoto.dk
Tlf. 86438444 · Mail: randers@japanphoto.dk
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DIN
DIN EKSTERNE
EKSTERNE IT-AFDELING
IT-AFDELING
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Mandehørm
Datoen ligger fast: det er den 18. juni 2022
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 eftermiddagen, men når fodbolden er forbi og klokken nærmer sig
18, bliver børn og kvinder gelejdet til udgangen.

NU er det endeligt at mandehørmen tager over.
Her vil der være rigeligt af kød og tilbehør, og
øllene bliver selvfølgelig hentet i en lind strøm
fra køletraileren – det vil sige, at ingen vil hverken sulte eller tørste.
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 arrangeres 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 blevet
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 og ”gamle” fodboldspillere som igennem årene har været en del
af Værum G F
Er du mand og interesseret:
Så kontakt Michael Jensen på 40 97 64 44
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Motionsgymnastik
“Stram op”
18
Krolf

for kvinder og mænd

På området ved fodboldbaner og klubhus lig-

Der spilles krolf hver tirsdag kl. 14.00 og hver

12 huller og bruges året rundt.
Vi mødes hver onsdag aften i vinterhalvåret
fra
kl. er
19.05
(sesom
alle er
tider
på aktivitetskalenKrolf
et spil,
en mellemting
mellem
deren).
golf og kroket. Man spiller med trækugler ligeVisom
indleder
timen
opvarmning
ogskyde
laver
i kroket,
men med
i stedet
for at skulle
derefter
forskellige
for motionsgymkuglen mellem
buer,former
skal kuglen
skydes i hul
nastik:
Små mulige
og store
cirkeltræning,
med færrest
slagbolde,
– præcis
som i golf.
effektlignende træning, træning for mave
Har du
til atog
få skuldre,
en gåturinterval
banen rundt
og
balle
lår,lyst
nakke
træning
samtidig
muligheden for en snak med
og
meget have
andet..
dine naboer fra byen, er der fast mødetid to
omtimen
ugen.afMellem
25-30 seniorer
Vigange
slutter
med udstrækning
ellermøafder
op
–
og
der
spilles
i
alt
slags
vejr
skulle
vi
spænding. En gang om året er der chance for
vihilse
har og
ensige.
gæsteunderviser fra en helt anden
motionsretning for inspiration.

alene
svedt,
der bliver også holdt
en munter
VGF har
et seniorkontingent
på 100
kr. om
tone
–
og
her
er
altid
plads
til
flere.
året, som dækker over aktiviteter som peJeg
(Instruktør)
tanque
og krolf. har grunduddannelse fra
DGI i Motionsgymnastik, Step-styrke, Senior
gymnastik,
Effekt,
nakke skuldre,
og delI 2020 havde
krolf afdelingen
10 årsryg
jubilæum
tager
løbende
i DGI
inspirationsefterud– fejring
af dette
satte
corona en og
stopper
for
dannelseskurser
at sikre atkan
vi vil
er få
med
– men måske og for
forhåbentlig
lov”på
at
holde 11 års
i år i motionsgymnanoderne”
Jegjubilæum
har undervist
stik siden 2006.
Skulle du have lyst til at være med, så tage fat
i Leif
Sørensen
– 21
42 15
eller
forbi
Det
koster
300 kr.
at 94
være
med
påkig
holdet,
og
se
på
for
at
blive
inspireret.
som kører fra begyndelsen af september til
slut marts.

Stram-op
MK motionshold
voksne
i gymnastiksalen
på Langå Skole.
torsdag
formiddag kl. 10.00.
ger vores nuertreetkrolfbaner.
Alle baner erfor
med

Vi er mellem 12 og 15 personer, der får sved
på panden til rytmisk musik. Der bliver ikke

Kontakt: Instruktør Ulla Horsum Andersen på
26 80 84 11 eller kiuha@mail.tele.dk hvis du
har spørgsmål.

- HARIS CEHIC 16
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Krolf
På området ved fodboldbaner og klubhus ligger vores nu tre krolfbaner. Alle
baner er med 12 huller og bruges året rundt.
Der spilles krolf hver tirsdag kl. 14.30 og hver torsdag kl. 10.00.
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 møder
op – og der spilles i alt slags vejr skulle vi
hilse og sige.
VGF har et seniorkontingent på 100 kr. om
året, som dækker over aktiviteter som petanque og krolf.
I 2021 fik afdelingen et æres medlem – Helge Jacobsen, som egentlig var den der kom
med ideen om 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.
Helge Jacobsen - krolf æresmedlem

18

Thor Tribunen på19Værum stadion
– Nu
kommenteret
af Morten
på Twitter
Thor
Tribunen
på Værum
stadionBruuns
– Nu kommenteret
af Morten Bruuns på Twitter

Thor Tribunen som blev indviet ved sæsonstart i 2013, er fortsat en kæmpe
Thor tribune,
som blevsom
indviet
vedde
sæson
startår, at vi får alle sæder solgt, lige godt og
succes
- vi håber,
alle
andre
i 2013, er fortsat en kæmpe succes - vi er her
vel
(det tyder
allerede)
- så
vi har grund til at forvente mange folk på
i skrivende
stundgodt
ikke startet
med at
tilbyde
stadion
i
2022
–
vores
førstehold
spiller
VIP sæder. Lige så snart corona restriktioner, nu i serie 4.
siger der må komme tilskuere på stadion er vi
- og
vi er der
sikker
på der
nok skal
udI klar
2020
skete
noget
sjovt,
idet blive
tidligere
solgt og mange mennesker
på stadion,
også i
landsholdsspiller
Morten Bruun
nærmest
fordi vi nu spiller
serie at
3 kunne komme på
desperation
over i ikke

stadion og speake til Superliga Kampe, fandt
I 2020 skete der noget sjovt, idet tidligere
på at man på Twitter kunne sende ham billandsholdsspiller Morten nærmest i desperaleder og beskrivelser fra alle stadions i hele
tion over ikke at kunne komme på stadion og
Danmark.
speake til Superliga Kampe, fandt på at man
Noget
der blev
fulgt
op på,
også
fra Værum,
på Twitter
kunne
sende
ham
billeder
og behvor
især fratribunen
blevi hele
kommenteret
skrivelser
alle stadions
Danmark. af
mange. Sjovt at komme på landkortet i denne
specielle
Noget
der situation.
blev fuldt op på, også fra VæDen
ligetribunen
med i klubbladet
igen, bare
rum,tager
hvor viisær
blev kommenteret
af
fordi
det Sjovt
var lidt
sjovt. på landkortet i denne
mange.
at komme
specielle situation

Frederiksberg
Kødforsyning
Smørrebrød • Pølseborde
Pålægsfade • Receptioner

Bøsbrovej 3B, 8940 Randers SV

86 42 98 41
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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

24 45 09 69
savfoeren@mail.dk
savfoereren@mail.dk
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Krudtuglen
Der er krudtugle aftener i ulige uger fra kl. 18.30 i VGFs klubhus
med start den 14.09.22
Krudtuglen er mødested for alle børn og
unge i Værum og omegn. Der samles 15-20
børn hver anden 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 sidde derhjemme”.

Krudtuglen drives af 5-6 ildsjæle der hver
onsdag står for aktiviteterne i det summende 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 at deltage
i Krudtuglen.
Hvis man vil vide lidt mere om krudtuglen,
kontakt Frank på tlf. 23269604 eller Thilde på
tlf. 21 28 87 96

VGF’s Støtteforening
VGF’s Støtteforening – eller ”Støtten” som den hedder i daglig tale – er en aktiv
hjælper til aktiviteterne omkring VGF. Støtteforeningen har til formål at støtte
op om de aktiviteter der har med byens 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 og julehygge, er nogen af de årlige tilbagevendende aktiviteter
som Støtteforeningen står for, og i år laver
de så legepladsens fødselsdag den 07.05.22

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 VGFs fortsatte
eksistens, selvom du måske ikke selv spiller
fodbold eller går til gymnastik. 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 Hanne Broch på tlf. 20 47 66 80.
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Fastelavn i Værum
I Værum har vi indtil nu holdt en rigtig gammel tradition ved lige – nemlig at
holde fastelavn.
I Værum har vi indtil nu holdt en rigtig gammel
tradition ved lige – nemlig at holde fastelavn.
Det er børn fra 3. klasse og opefter der arrangerer fastelavn, med lidt hjælp fra deres
forældre.
Vi har jo et par år ikke kunne afholde fastelavn på grund af corona, så efter 2 år kan
der jo godt være nogen, som ikke helt ved
hvad det er, det går ud på – så nu prøver vi
at offentliggøre det her.

Alle fastelavns soldater får så en del af overskuddet når de har gået med på hele turen.
Vi håber på, at når vi kommer til fastelavn
2023, så har vi alle klar.
Vil du vide mere, så må du gerne kontakte
Stinne Flarup på tlf. 30701199
Hilsen fra fastelavnsudvalget – et selvstændigt udvalg i Værum.

Børn fra 3. kl. og opefter mødes kl. 09.00
i maskinhuset hos Lene og Torben på Nørgårdsvej 9 – her slår de så katten af tønden,
når det er forbi får de flotte skrårem og huer
på, en fane og en raslebøsse i hånden, og
så går turen rundt i Værum og omegn, hvor
man samler penge ind for at kunne holde
fest for de mindre børn om eftermiddagen i
Værum forsamlingshus.
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Sparekassen Djursland Cup
(VGF’s Sommerturnering)
Værum GF har siden 2014 været vært ved
sommerturneringen Sparkron Cup, som i år
har fået navnet Sparekassen Djursland Cup
og den er efterhånden blevet utrolig eftertragtet, især af de nærmeste naboklubber,
som jo også er lokalrivaler – hvilket bestemt
gør turneringen endnu mere spændende

Vi glæder os til at tage imod holdene igen, og
jeg er sikker på at vores gutter og trænerstaben
vil gøre alt for at tilbageerobre pokalen i år.

Som nævnt er turneringen blevet ret eftertragtet og de 6 hold der deltager i det indeværende år får tilbudt at deltage igen året
efter. Her viser det sig der ret hurtigt bliver
sagt ja tak til deltagelse. Ja, vi er faktisk i
den heldige situation at der er flere hold der
ønsker at deltage, så der nu er venteliste til
Sparekassen Djursland Cup i Værum GF.

I øvrigt en stor tak til Dan Zier der i alle
årene har været primus motor for at få
den store succes afholdt og tak til
Sparekassen Djursland for at være
økonomisk medspiller.

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

Nu lades der op til nogle fantastiske dage,
hvor 6 hold mødes og spiller drabelige kampe,
men også nogle dage hvor man forhåbentligt kan mødes og hygge sig,
og nyde en kold øl sammen
bagefter.
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Værum vin
Køb af Værum-vinen er en anden måde at
give din støtte til Værum G F og Værum Forsamlingshus. 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.
Historien er, at 3 kvinder fra henholdsvis
Værum Forsamlingshus, VGF’s støtteforening
og Værum GF ud at det blå, fik den geniale
ide at, Værum by skulle have sin egen vin.
Det startede i 2007, hvor det var en Sydafrikansk vin vi havde på programmet indtil år
2015. Her skiftede vi så til ”Intis” fra Argentina, så til ”Inspiracion de Osborne” fra Spanien, og nu byder vi på Curious fra Spanien.
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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. I år er det en spansk vin, Curious vi
kører med. Du kan få både rødvin og hvidvin.
Hvis du har brug for et større parti, er det en
god ide at ringe eller sende en sms i forvejen,
så vi er sikker på at lageret er fyldt op.
Vi håber, vi kan skrive på denne historie mange
år fremover.
Thilde Pedersen - 21 28 87 96
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Tak

til VGF’s sponsorer
for støtten i sæsonen 2022

Hovedsponsorer:

XL Byg, Vorup
Sparekassen Kronjylland
”Savføreren”, Værum
FL Automatic, Haslund
Frederiksberg kødforsyning,
Vorup
Royal Unibrew A/S
Sparekassen Djursland
Værum Maskinstation,
v/Torben Nørgaard
”Hos Anne Marie”, Randers
Langå/Laurbjerg El-Teknik
CDP Freelance
Lundemose Byg ApS
Værum Forsamlingshus
Happy Dog, Værum
Photocare
JO Plast
Randers Køleteknik
Glud Vin
Tobbyg

Randers Bilglas
Advokatfirmaet Egsgaard
Randers Gulvservice
SystemCenter Randers
NR Revision
Rytter Maskiner
Techras
Hornbæk Bageri
Rødkjær Biler
Rennommé Tag
MSJ Montage
Hos Mormor
Ecograf Gruppen A/S
Værum Menighedsråd
Værum Folkedansere
VGF’s Støtteforening
Værum Vandværk

Støt VGF’s sponsorer – de støtter os!

