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

KLUBBLAD 
2021

www.vaerum.net
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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. Vi har også café borde.
Huset er beliggende i en hyggelig landsby 5 km. sydvest for Randers

Priser:
Hele huset incl. rengøring kr. 2.250 

Udlejning: Vivi Larsen, tlf. 28 29 52 75 
www.vaerum.net
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Formandens ord 
Et år er gået, og både spillere og ledere i Væ-
rum GF har oplevet et år i Corona’ens tegn, 
hvor alt er blevet vendt op ned mange gange.
Vi nåede lige at komme i gang og så blev meget 
af foreningslivet lukket ned og mange af vores 
arrangementer har været aflyst, til stor frustra-
tion for os der så gerne vil være sammen med 
holdkammerater og andre fra klubben.
I skrivende stund er det netop blevet meldt 
ud at vi nu må samles op til 25 personer igen, 
og det betyder at vi kan starte med at træne 
mandag 1/3 og 8/3 på Helsted’s Kunststof 
græs, men først holder forsinket nytårs ap-
pel lørdag 13/3. Herefter er der træning på 
Værum Stadion hver tirsdag (stadig uden om-
klædning til at begynde med)

2020 blev et mærkeligt år, som slet ikke pas-
ser ind med Værums tanker om hvordan vi 
skal hygge os rundt om fodbold og andre ak-
tiviteter i klubben.
Alle har forsøgt på bedste vis at eksekvere 
idræt under de forhold der nu har været tilladt 
af Mette og regeringens restriktioner. En stor 
tak til alle i Værum GF for at over holde regler 
og være tålmodige og afventende. Det har ikke 
været nemt.
I perioden er vores førstehold dog rykket i Se-
rie 3, igen meget påvirket af Corona’en, som 
beskrevet andet sted i klubbladet, havde stor 
medvirken til at vi pludselig er en række højere 
oppe. Og meget atypisk er det overhovedet ikke 
blevet fejret, hverken da det skete eller under 
en afslutningsfest – da denne også blev aflyst

Vi har stadig vores serie 6 hold, to Old Boys 
hold, hvor de ”unge” på +30 holdet meget be-
lejligt rykkede ned fra A til B-rækken. En række 
der passer neget bedre til vores hold med en 
anselig gennemsnitsalder. +55 holdet hygger 
sig med 7-mads bold og vandt en del kampe.
Turen i efteråret til en udenlandsk klub blev 
udsat for Old Boys gutterne – også selvfølgelig 
grundt Covid-19
Morten og hans drenge træner videre som al-
tid, Krolf og Petanque spillerne hygger sig på 

bedste vis, under 
restriktionerne og 
har formået at holde 
humøret højt trods 
alt pandemi bøvlet.
Vi har fået nyt tag 
på Værum Klubhus 
og træværket er 
blevet malet – det 
ser rigtig godt ud 
og fuldheder om-
bygningen af vores 
hyggelige samlingssted – Nu mangler vi ”bare” 
at få sat de 160 billeder op. En stor tak til Ran-
ders Kommune omkring forbedringerne.
Det årlige møde, hvor alle byens foreninger 
mødes og fylder aktivitetskalenderen, er blevet 
afholdt online, og kalenderen er fyldt med akti-
viteter for 2021, som det desværre er svært at 
forudsige, bliver afholdt eller ej.

Badminton, gymnastik, krudtugle, krolf og 
petanque fortsætter på programmet og VGF-
bestyrelsen er imponerede over alle de aktive 
medlemmer der er i klubben, ud over de cirka 
50 mand der spiller fodbold. Det giver klubben 
en sund og god bredde.
Vi oplevede dog en meget positiv ting i 2020 
– DBU har udnævnt vores klub som Årets 
Bedste Klub i Region 3, hvilket blev ”fejret” 
med få mennesker i klubhuset, hvor pokal og 
banner blev overrakt til os.

En udnævnelse, der ikke kunne sikres uden 
alle i Værum GF’s bestyrelse, trænere, ledere 
og ikke mindst de mange frivillige der hjælper 
os med at markere Værum, som den attrak-
tive by den er. Som altid er vi dybt taknem-
melige for støtten fra vores trofaste sponsorer. 
Jeg ser frem til et spændende og succesfuldt 
2021, 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 
Nytårsappellen 1. februar 2020, var hvad vi 
mere eller mindre nåede under ”normale for-
hold” i Værum GF’s fodbold regi INDEN pan-
demien tog over 10 dage senere. 

Dog startede vintertræningen godt med man-
ge til træning. Alle var klar på at den skulle 
have fuld gas i foråret, men så satte Corona’en 
desværre ind og lukkede ned for alt fodbold. 
Og der blev ikke spillet meget derefter.

Efter at det faktisk lykkedes at afholde en god 
gang sommerturnering, var der lidt træning 
i benene til efteråret og hvor der heldigvis 
blev givet grønt lys til at efterårsturneringen 
kunne afvikles. 

En fin lokal pulje var sammensat og der var 
mange tætte og spændende opgør, hvilket 
slut stillingen også skulle vise. For da der kun 
manglede én kamp, ville Corona’en igen spille 
med og fik sat en stopper for den sidste runde. 

Det kan vi fodboldelskere godt ærgre os over 
da sidste runde ville have budt på 2 rigtig 
spændende opgør, nemlig Værum - Helsted 
og Alliancen - Bjerregrav. Helsted var sikker 
på at rykke op i serie 3, men de 3 sidste hold 
kunne nå en 2. plads og dermed playoffkam-
pe. Værum lå 2’er med 26 point, Bjerregrav 
og Alliancen delte 3 pladsen med 25 point. Så 
alle 3 hold var tvunget til at vinde for at kunne 
nå anden pladsen. 

Men det hele endte med at DBU afgjorde det 
på skrivebordet og besluttede at alle playoff-

kampe blev aflyst og at alle 2 pladser også 
rykkede i serie 3. Det betød så, at uden at 
spille den sidste kamp, rykkede Værum op i 
Serie 3, hvor vi forhåbentlig er klar til her i 
foråret 2021. Vores førsteholdstræner Karsten 
Sveigaard er i hvert fald mentalt klar til at 
motivere gutterne til at stramme op omkring 
træningen for at blive klar til de udfordringer 
vi 100 % sikkert vil møde i Serie 3

Vi har ikke spillet i Serie 3 siden 2009, så der-
for bliver det med stor glæde at skulle prøve 
kræfter der igen. Og hvem ved, måske kom-
mer der et par nye spillere til klubben for at 
prøve at spille Serie 3 på et førstehold. En til-
gang vi godt kunne trænge til – også for at få 
styrket vores Serie 6 hold, hvor Alex Zier helt 
sikkert godt kunne tænke sig et par sejre

Vi håber på et 2021 uden afbrydelser af tur-
neringen og dermed også sommerturneringen 
som vi ser meget frem til igen at skulle af-
holde hvor alle hold har meddelt at de ønsker 
at deltage igen. 

Niels Jørgen Skjødt er allerede ved at plan-
lægge den årlige Oldboys-tur, som efter for-
rige års 10-års jubilæumstur til Glasgow, 
sandsynligvis går til Dortmund.

Vi ser alle frem til en spændende sæson, 
hvor Mortens drenge ”grønt Hold” holder ved 
mandags træningen og fortsat hygger sig 
gevaldigt. 

Trænerteamet og bestyrelsen.

 Nytårsappel 15.03.21
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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

Salg af Wrap-baller

Presning og Wrap af  
rund- og minibigballer

Hegnsklipning med 
skånsom fingerklipper

Alt øvrigt landbrugsarbejde 
udføres



7

Badminton
Badminton er en af de aktiviteter som Værum 
GF også har på programmet – det er en aktivi-
tet, som man måske ikke bemærker så meget 
i bybilledet i Værum, men motionsbadminton 
trives i bedste henseende. 

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

Her var vi jo også ramt af corona som mod-
spiller – sæsonen stoppede brat lige før jul, 
og vi kom ikke i gang igen. Helt sikkert hvis 
corona vil, er vi klar 01.09.21 

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

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

Kamma Jensen - 
86 44 54 57
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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. 

•  I vinterhalvåret kan du møde op og spille petanque 
tirsdag kl. 12.30 

• I sommerhalvåret spilles der mandag aften klokken 19.00.
• Alle tidspunkter fremgår af VGFs aktivitetskalender

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. Her har sæsonen 2020 også været præget at 
corona regler, men nu er vi klar.

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
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Vores flotte multihytte og tilhørende lege-
plads kan i år fejre 2-års fødselsdag og det 
er fantastisk at se hvordan aktiviteterne 
summer omkring området – også til trods 
for Corona situationen. Hele tiden har der 
været fokus på forsamlingsforbuddet og der 
har været sikret behørig afstand når folk er 
mødtes på området.

Det integrerede område med klubhus, mul-
tihytte, legeplads, bordbænkesæt, terrasse, 
fliser og hegn, indbyder fortsat dejligt til so-
cial hygge. Både når børn og forældre benyt-
ter legepladsen, men også når der er fodbold 
på stadion, grillen er tændt og der skal nydes 
VIP-platter med en øl eller en sodavand.

Værum Hundelufter Forening har fået opstil-
let et ”hundehus” som klubhus (Det gamle 
Pandekagehus fra Rådhuspladsen som er 
doneret af Lions Klub, Langå), og samhørig-
heden med området ved VGF Klubhus har 
bevist sig at fungere perfekt

Vi håber, at mange fortsat vil besøge områ-
det omkring klubhus og stadion til hyggelige 
stunder. Samtidigt forventer vi også, at alle 
vil være med til at passe godt på det.

Multihytte og legeplads
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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

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
 Michael Werner  
Kampfordeler: Dan Zier  
(ikke medlem af bestyrelsen)  
Tribune ansvarlig:  
 Esben Christensen

Sekretær & Web ansvarlig:  
 Pia Pehrsson 

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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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. 
Disse to specielle dage viste byens borgere, 
at man tænker på hinanden, og med bålets 
hjælp blev der sendt varme, lys og håb for 
fremtiden, i en tid der nemt kan gå hen og 
blive en smule grå og trist - selv hen over 
højtiderne.

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 både den 24/12 og 31/12 2021 
- denne gang med et stort håb om at vi ikke 
skal tage hensyn til Corona smittefare og for-
samlings restriktioner.

Værum By er i hvert fald gået ind i det nye år 
med fortsat håb om et engageret og fælles-
skab bringende år.

Fælles lys i Værum By
Værum By viste i højtiden omkring jul og 
nytår igen at vi forstår at stå sammen og 
samles, selv når udfordringer som Corona 
rammer det danske samfund.

Under overskriften „Sammen skaber vi LYS i 
mørket” havde de tre foreninger Værum For-
samlingshus, VGF Støtteforening og Værum 
GF taget initiativ til det der skulle vise sig 
at være fantastisk god ide som fandt sted 
juleaftensdag og nytårsaftensdag

På det vores efterhånden velkendte sam-
lingspunkt 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 bål-
pladsen ved solopgang.

Bålet blev efterfølgende holdt ved lige af be-
boere fra Værum by. Hundelufterer og fami-
lier 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 
begge disse højtidsdage 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.
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Brødregade 4 · 8900 Randers
Tlf. 86438444 · Mail: randers@japanphoto.dk
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DIN EKSTERNE IT-AFDELING



15

Mandehørm
Datoen ligger fast: det er den 12.juni 21 (hvis 
coronaen vil)

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 gelej-
det til udgangen.

NU er det endeligt at mandehørmen tager 
over. Hele eftermiddagen har der været hel-
stegt pattegris over bålet, og øllene bliver 
selvfølgelig hentet i en lind strøm fra køle-
traileren, der er arrangeret til dagen.

Mellem 50 og 60 mænd plejer at tilmelde sig 
arrangementet, der naturligt blev holdt i klub-
huset 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 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.

Er du mand og interesseret: 
Så kontakt Michael Jensen på 40 97 64 44
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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 kl. 19.05 (se alle tider på aktivitetskalen-
deren). Vi indleder timen med opvarmning og 
laver derefter forskellige former for motions-
gymnastik: Små og store bolde, cirkeltræning, 
effektlignende træning, træning for mave bal-
le lår, nakke og skuldre, interval træning og 
meget andet.. 

Vi slutter timen af med udstrækning eller af-
spænding. En gang om året har vi en gæste-
underviser fra en helt anden motionsretning 
for inspiration.

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

I 2019 og 2020 (trods Corona) prøvede vi et 
alternativ til den hedengangne sommerfest i 
Værum. En solskinsdag på stadion, med aktivi-
teter, konkurrencer, loppemarked og hygge for 
store og små.

I år gentager vi succesen lørdag den 28. aug. 21 

Aktiviteterne for dagen er endnu ikke fastlagt, 
men tre faste punkter ligger helt sikkert fast:

•  Seniorerne i VGF vil stille an med morgen-
kaffe og rundstykker

• VGF sørger for frokost
•  Der arrangeres noget nemt fællesspisning 

om aftenen.
Og det der ligger fast, kan jo altid justeres 
lidt ☺

I 2020 blev det en fantastisk dag med høj 
sol, godt humør og masser af børn og voksne 
på vores dejlige areal omkring Multihytte og 

Klubhus. Havetraktor træk, Kålbowling, lop-
pemarked med mere var blandt de hyggelige 
indslag på dagens program og Peter Vildmand 
i forsamlingshuset torsdagen forinden.

Så vi er klar i gen i år - reserver datoen i din 
kalender. Jo flere der kommer, jo større succes. 

Hold øje med hjemmesiden vaerum.net og 
Værums Facebook-side for nærmere informa-
tioner når vi kommer til august. 

Med venlig hilsen Værum Forsamlingshus, 
Værum GF og Støtteforeningen for VGF

Motionsgymnastik “Stram op” for kvinder og mænd

Sommerfest i Værum

ikke alene svedt, der bliver også holdt en mun-
ter tone – og her er altid plads til flere. 
Jeg (Instruktør) har grunduddannelse fra DGI 
i Motionsgymnastik, Step-styrke, Senior gym-
nastik, Effekt, nakke skuldre, ryg og deltager 
løbende i DGI inspirations- og efteruddannel-
seskurser for at sikre at vi er med ”på no-
derne” 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. Her håber vi så at corona, ikke igen til 
den nye sæson vil være med på holdet.

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 nu tre krolfbaner. Alle baner 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 25-30 seniorer mø-
der op – og der spilles i alt slags vejr skulle vi 
hilse og sige.

Der spilles krolf hver tirsdag kl. 14.00 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.

I 2020 havde krolf afdelingen 10 års jubilæum 
– fejring af dette satte corona en stopper for 
– men måske og forhåbentlig kan vil få lov at 
holde 11 års jubilæum i år

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

Thor Tribunen på Værum stadion – Nu kommenteret 
af Morten Bruun på Twitter 
Thor tribune, som blev indviet ved sæson start 
i 2013, er fortsat en kæmpe succes - vi er her 
i skrivende stund ikke startet med at tilbyde 
VIP sæder. Lige så snart corona restriktioner, 
siger der må komme tilskuere på stadion er vi 
klar - og vi er sikker på der nok skal blive ud-
solgt og mange mennesker på stadion, også 
fordi vi nu spiller i serie 3

I 2020 skete der noget sjovt, idet tidligere 
landsholdsspiller Morten Bruun nærmest i  
desperation over ikke at kunne komme på stadi-
on og speake til Superliga Kampe, fandt på at 
man på Twitter kunne sende ham billeder og 
beskrivelser fra alle stadions i hele Danmark.

Noget der blev fuldt op på, også fra Væ-
rum, hvor især tribunen blev kommenteret af 
mange. Sjovt at komme på landkortet i denne  
specielle situation
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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
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 til at skabe det økonomiske  

fundament for aktiviteterne for børn, så yder medlemmerne i Støtteforeningen også prak-
tisk 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 be-
boere kan glædes over. Det traditionsrige Sct. Hans i Bjerreskoven og julehygge, er nogen 

af de årlige 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 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. 

Krudtuglen
Nu laver vi lidt om på vores klubaftener – når 
vi starter klubben op igen til september, vil 
det blive med klubaften kun hver anden ons-
dag – i ulige uger. Til gengæld vil vi starte en 
halv time før, altså kl. 18.30.

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 sidder derhjemme”. 
Krudtuglen drives af 5-6 ildsjæle der hver 
onsdag står for aktiviteterne i det summende 
klubhus. Der spilles spil og laves kreative akti-

viteter. 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
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DBU har valgt Værums som årets klub i DBU 
Region 3. En hæder som vi er meget stolte af 
på vegne af bestyrelsen og alle vores med-
lemmer og frivillige.

PÅ DBU's hjemmeside står der:
Værum GF er det perfekte eksempel på, hvor-
dan en idrætsforening afholder en landsby fra 
at lukke ned. I Værum findes der hverken fol-
keskole eller indkøbsmuligheder – og alligevel 
er der fuld gang i fodboldklubben Værum GF.

For syv år siden besluttede bestyrelsen sig 
for, at klubben skulle udvikles i stedet for at 
blive afviklet. Der skulle være fokus på det 
sociale, og ikke så meget på det sportslige. 
Det betød mange, konkrete ideer – og der var 
handling bag ideerne. Herunder er bare et ud-
drag af alt, hvad der er lykkedes for ildsjælene 
at realisere i Værum GF:
•  Sommerturneringen, Sparkron Cup, for 6 se-

niorhold med op i mod 150-200 spillere
•  Tribune med plads til 42 tilskuere, der næ-

sten altid er fyldt
•  VIP-billet med øl og stadionplatte til trofaste 

tilskuere for 300 kr.
•  Renovering af klubhus og udearealer herun-

der en multihytte og en legeplads via fonds-
ansøgning

•  Succesfuldt samarbejde med Randers Kom-
mune som bl.a. har ført til et nyrenoveret 
klubhus både indvendigt og udvendigt og 
udendørs området

Et samlingspunkt
De ni bestyrelsesmedlemmer mødes fire gan-
ge om året og planlægger et år frem og med 
en hjælpegruppe på 35-40 personer, som er 
med til at føre ideerne ud i livet, er klubben 
blevet et omdrejningspunkt uden lige.

Selvom klubben ikke har ungdomshold til-
meldt nogen turnering, har der alligevel været 
mulighed for at spille fodbold hver mandag de 
sidste tre-fire år for drenge i 15-års alderen. I 
de sidste snart 30 år har der yderligere været 
mulighed for unge mennesker komme ned i 
’Krudtuglen’ i vinterhalvåret. Her samles ca. 
25 unge hver onsdag med de frivillige.

Lige nu har Værum GF 4 seniorhold i Serie 3 
og 6, samt Old Boy og +55 rækkerne. 

Man kunne blive ved med at skrive om Værum 
GF’s initiativer. Sikkert er det dog, at de i 2020 
er Årets Fodboldklub i Region 3. Med hæde-
ren følger et diplom, en pokal og et banner.

Årets fodboldklub 2020
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FESTMENUER · FEST- OG MØDELOKALER · MAD UD AF HUSET
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Værum GF har siden 2014 været vært ved 
sommerturneringen Sparkron 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
Det lykkedes os – trods Corona - at gennem-
føre turneringen i 2020 også, da der heldigvis 
blev lempet lidt på nogle af restriktionerne så 
der kunne spilles sommerbold i Værum som de 
tidligere år. 
Som nævnt er turneringen blevet ret eftertrag-
tet 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 delta-
gelse. Ja, vi er faktisk i den heldige situation at 
der er flere hold der ønsker at deltage, så der nu 
er venteliste til Sparkron Cup i Værum GF. 
Dette års deltagere var følgende hold, Kri-
strup, Bjerregrav, Alliancen, DB, Langå og 
Værum, og efter en masse spændende kam-

pe, blev finalen et tæt opgør mellem Allian-
cen og DB, hvor sidstnævnte endte med at 
trække det længste strå og dermed fik deres 
navn på den eftertragtede pokal. 
Det er ellers Kristrup der har hevet trofæet 
hjem flest gange med 3 styk siden 2014.
Nu lades der op til ikke kun et par fantastiske 
dage, hvor 6 hold mødes og spiller drabelige 
kampe, men også nogle dage hvor man for-
håbentligt kan mødes uden de største Coro-
na restriktioner, og nyde en kold øl sammen 
bagefter. 
Vi glæder os til at tage imod holdene igen, og 
jeg er sikker på at vores gutter og trænersta-
ben 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.
I øvrigt en stor tak til Dan Zier der i alle årene 
har været primus motor for at få den store 
succes afholdt 

Sparkron Cup (VGF’s Sommerturnering)
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Køb af Værum-vinen er en anden måde at 
give din støtte til Værum G F og Værum For-
samlingshus. Du kan nyde den selv, eller du 
kan bruge den som en gave. Vinflasken er for-
synet med en fin mærkat med Værum logo og 
byens slogan: Landsbyen der lever.

Historien er, at 3 kvinder fra henholdsvis Væ-
rum 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 Sydafri-
kansk vin vi havde på programmet indtil år 
2015. Her skiftede vi så til ”Intis” fra Argen-
tina og lige nu byder vi på ”Inspiracion de Os-
borne” fra Spanien.

Glud Vin er vores gode samarbejdspart-
ner 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, 
”Inspiracion de Osborne” vi kører med.  

Du kan få både rødvin, hvidvin og rosé

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

Værum vin
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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 2021

”SAVFØREREN”, VÆRUM

FL AUTOMATIC, HASLUND

CARS BY HASAGER 

FREDERIKSBERG KØDFORSYNING, 
VORUP

ROYAL UNIBREW A/S

SPAREKASSEN DJURSLAND

VÆRUM MASKINSTATION,

V/TORBEN NØRGAARD

”HOS ANNE MARIE”, RANDERS

LANGÅ/LAURBJERG EL-TEKNIK

CDP FREELANCE

STJERNHOLM A/S

LUNDEMOSE BYG APS

VÆRUM FORSAMLINGSHUS

HAPPY DOG, VÆRUM

PHOTOCARE

JO PLAST

RANDERS KØLETEKNIK

GLUD VIN

TOBBYG

RANDERS BILGLAS

JENS EGSGAARD

RANDERS GULVSERVICE

SYSTEMCENTER

NR REVISION

BUCHS AS

RYTTER MASKINER

TECHRAS

HORNBÆK BAGERI

RØDKJÆR BILER

RENNOMMÉ TAG

VÆRUM MENIGHEDSRÅD

VÆRUM FOLKEDANSERE

VGF’S STØTTEFORENING

VÆRUM VANDVÆRK

HOVEDSPONSOR
SPAREKASSEN KRONJYLLAND

XL BYG, VORUP

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!


