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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 2017 og endnu en sæson i Væ-
rum GF’s tegn står for døren. Et år hvor vi på 
trænersiden med vemod siger tak til Dan Zier 
som har stået i spidsen for vores førstehold de 
seneste år. Nogle år hvor vi har gennemgået en 
rivende udvikling. Mange nye spillere er kom-
met til over de seneste år og vi har nu to hold 
udover Oldboys holdet. Sammen med en ener-
gisk bestyrelse er det lykkedes trænerteamet 
med Dan i spidsen at tilføre en masse humør 
og glæde til klubben. Desværre er resultaterne 
ikke fulgt helt med. VGF har altid været den 
sociale klub med fokus på spilleglæde, men 
det er da ikke nogen hemmelighed, at nu vil vi 
også gerne se resultater på banen.

Derfor kommer det helt naturligt at vi siger 
tusind tak til Dan, der nu helliger sig fami-
lie og dommergerning og overlader roret til 
Ricco Rosgaard.

Ricco kommer med ny energi, nye tanker og 
det er måske netop det der skal til forhåbent-
ligt sammen med et par nye spillere, for at vi 
kan have det sjovt og så prøve at rykke op. Så 
jeg håber I alle vil tage godt imod Ricco, som 
vores nye træner.

Heldigvis fortsætter Alex Zier, som andet-
holdstræner, mens Per Vestergaard stadig 
styrer alt omkring bolde, tøj, tape, isposer 
og vanddunkene.

Vi forventer stadig at spille for en udsolgt tri-
bune under vores efterhånden traditionelle 
dobbelt arrangementer, som har været en stor 
succes med grillpølser, en kold øl og social 
hygge. Husk i øvrigt at tage fat i en fra vores 
bestyrelsen, for at blive skrevet op til et sæde 
på tribunen.

Ud over fodbold og aktiviteterne forbundet 
med dette, sker der jo også andre ting i klub-
huset. Frivillige still troligt op for de mange 
børn og unge hver onsdag, når der er Krudt-
ugle, Vores ældste medlemmer mødes hver 

uge til Petanque og Krolf, der spilles badmin-
ton i Jebjerg (i øvrigt på en skole som VGF 
forsøger at holde i gang, trods triste nyheder 
for institutionen derovre) I 2017 forventer jeg i 
øvrigt at vi - med støtte fra Randers Kommune 
- får opført et større og forbedret depot, som 
kan give os den fornødne (og tørre) plads til 
alle vores rekvisitter som benyttes til fodbold, 
krudtugle og dagplejere. Desuden forventer 
jeg at vi sammen med bl.a. Støtteforeningen 
får sat gang i planerne om en bålhytte.

Der er nogle personer som vi sommetider 
glemmer at takke. Sjas, der med stor rutine og 
snorlige streger sørger for at begge vores ba-
ner til enhver tid kan danne rammen om træ-
ning og kamp. Sjas sørger også for at vedlige-
holde en god dialog med Torben Jensens folk 
der klipper vores baner. Et samlet resultat der 
gør at mange modstandere roser vores flotte 
bane 1, som vel godt kan bedømmes som en 
af de bedste i Randers Kommune. en anden 
der gør et kæmpe stykke arbejde, er Helle der 
hver uge sørger for at vores klubhus og om-
klædningsrum altid ser pæne og rene ud. Tak 
til begge!

Jeg vil gerne samtidigt benytte lejligheden til 
at sige tak til alle i Værum GF’s bestyrelse, til 
trænere, ledere og ikke mindst de mange fri-
villige der hjælper os med at markere Værum 
by, som den attraktive by, Som altid er vi dybt 
taknemmelige for støtten fra vores trofaste 
sponsorer. Jeg ser frem til et spændende og 
succesfuldt 2017 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! 
Hans Jørgen Larsen 
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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
Som nævnt andetsteds i klubbladet er vi 
glade for - allerede i efteråret 2016 - at have 
vores nye førsteholdstræner Ricco Rosgaard 
på plads. Det har givet os ro i bestyrelsen 
og blandt spillerne til at fokusere på det rent 
praktiske omkring afslutningsfester, bødekas-
sefest, generalforsamling mm, idet vi havde 
træner og holdledere på plads.
 
Det er meget beroligende og derfor stor tak 
til alle der har været med til at få alt på plads.

De 10-20 mand der dukker op til træningen, 
der er godt i gang oven på en veloverstået nyt-
årsappel. Det er stadig med fokus på at have 
det godt sammen at vi mødes, men vi skal alt-
så have det førstehold op i Serie 4. Det er alle 
enige om. Spillere, trænere og ledere.

Samtidigt tror jeg også det hjælper at vi i 
bestyrelsen bakker 100% op om alle de 

aktiviteter vi har i klubben, ikke kun fodbold. 
Selvfølgelig vil vi gerne have forstærkning. 
Kender DU en i familien, en ven eller nabo 
der lige mangler en social hyggestund som 
kan suppleres af en god gang motion, så 
tag fat i ham og send ham til Værum. Jeg 
er sikker på at vi vil tage godt imod ham. 
VIP-Sæderne på tribunen er sædvanen tro 
næsten alle solgte og der kommer forhå-
bentlig en masse folk på stadion i de kom-
mende weekender hvor vi fortsætter vores 
succesfulde dobbelt arrangementer sådan at 
begge hold spiller på samme dag i weeken-
den. Endnu en gang har vores sponsorudvalg 
gjort et fantastisk stykke arbejde, og arbej-
det positivt med vores trofaste sponsorer 
samt - heldigvis - et par nye. VGF ønsker alle 
en god sæson og glæder os til at se jer til 
nogle hyggelige stunder på stadion. 

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 . Fax 86 44 57 91

Alsvej 2A · 8940 Randers SV

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

Vikarbureau
Ring +45 2175 0169

+45 5176 4041
E-mail: lunden1@dlgmail.dk

cvr. 36564563

Badminton
Badminton En af de aktiviteter som Værum 
GF står for og som man måske ikke bemærker 
så meget i bybilledet i Værum, er Badminton. 
Men motionsbadminton’en trives i bedste hen-
seende på Værum/Ørum skole. Vi er glade for 
at kunne tilbyde denne traditionsrige sport til 
vores medlemmer og henover sæsonen svedes 
der på livet løs i den lille hal i Jebjerg. Der er 
vist endda blevet løbet så meget at striberne 
på gulvet er blevet slidt væk. Vi håber vi på 
en eller anden facon kan få ”kridtet op” på ny. 
Eventuelle interesserede nye spillere er vel-
komne til at kontakte undertegnede med hen-
syn til ledige timer, så det er bare med at tage 
ægtefælle eller naboen med 

Vi ses
Kamma Jensen - 86 44 54 57
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Petanque
Ved klubhuset benyttes vores flotte petanquebanen 
jævnligt når både kvinder og mænd spiller det 
traditionsrige spil der i mere end 100 år er blevet 
spillet over hele verden. Hver mandag kl. 19.00 
når der er lyst om aftenen, og når de lyse aftener er 
forbi, spilles det tirsdag kl. 10.00 – så her samles en flok modne 
entusiaster og dyrker det fornøjelige kuglespil. Klubben råder over 
to sæt petanquekugler som kvit og frit kan lånes, hvis nogen ønsker 
at lave et hold og hygge sig med et spil eller to. Der bliver selvfølge-
lig konkurreret i dybeste alvor, men ellers er formålet en god snak, 
måske en lille dram, frisk luft og en varm kop kaffe. 
Har du lyst til at kigge forbi, så kontakt endelig Leif. 

Vi ses!
Leif Sørensen - 21944215

Pentanque folket
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Brødregade 4 – 8900 Randers
Tlf. 86438444 – Mail: randers@japanphoto.
dk

Serie 5     
Træner         
Holdleder

Serie 6
Træner

Oldboys
Holdleder

Kampfordeler

Kridtmester

Ricco Rosgaard    
Per Vestergaard

Alex Zier

Øl-administrator og fodboldtur koordinator 
Niels Jørgen Skjødt

Michael Werner

Bjarne ”Sjas” Nielsen

Trænerstab i Værum GF’s

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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”Hundekunster” en workshop,  
kommer her i Værum

Brug et par forrygende, festlige og fornøjelige timer sammen  
med andre lokale hunde ejere fra i Værum og opland.

De fleste hunde elsker, at glæde deres fører. Tit giver det en stor  
opmærksomhed fra børn, familie og barnlige sjæle, at optræde lidt i det  

små med sin hund, og hunden elsker det.
 

I denne workshop skal vi udveksle ”Hundekunster” Du viser dine bedste  
hundekunster og ser andres hundekunster til din inspiration til nye og  

fornøjelige timer med din hund. Du må gerne komme og se på selv om du ikke 
har hund. Eksempler på en hundekunst: Giv pote, spring gennem hulahopring, 
rul rundt, spil død og så videre. Gå bare i gang med at træne, vi glæder os til 

at se kunsten. Nærmere oplysninger og info om tilmelding følger.

Det hele foregår på VGFs træningsbane – klubhuset er åbent, så der vil være 
mulighed for køb af kaffe/the og kage, øl og vand m.m.

Mvh Ulla og Værum G F

Så sker der noget nyt 
– onsdag den 07.06. 2017 kl. 19.00 

 Sponsoreret af:
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I mange år har der været sommerfest i Væ-
rum. En stolt tradition som alle frivillige i 
byen støttede op omkring, med Værum GF, 
Forsamlingshuset og ”Støtten” som primus 
motor. Arrangementet varede som regel 4 
dage, og startede onsdag aften med at nog-
le få mænd stillede teltet op ved klubhuset 
onsdag aften. Den gang en ”sur pligt” der 
SKULLE overstås. Torsdag var der så arran-
geret noget om aftenen, måske banko eller 
lignende. Fredag kunne der være børne-
diskotek om aftenen, mens de voksne var 
forment adgang til teltet men måtte sidde 
udenfor og nyde en forfriskning. Lørdag 
var den store dag – her var der fælles mor-
genkaffe, børne dyreskue, ringridning for 
mange år siden, støvlekast, vandplasker, 
hoppepude, fodbold og til sidst en stor fest. 
Søndag gik ofte med oprydning

Alt i alt nogle gode dag, men ofte oplevede 
vi at det var de samme mennesker der kom 
alle 4 dage, og det var mindst halvdelen af 
dem der var frivillige på projekt Festugen, 
så det begyndte til sidst at blive en smule 
energiforladt og demotiverende at planlæg-
ge disse dage i flere måneder, efterfølgende 
have maget travlt mens arrangementet stod 
på for til sidst at rydde op. Dejligt var det 
at se at der trods alt KOM folk på stadion 
selvom det ikke var mange, ligesom det var 
sparsomt hvad de tre foreninger kunne få ud 
af arrangementet rent økonomisk.

På et tidspunkt blev onsdagens telt opstil-
ling lavet om til et sjovt indslag hvor vi in-
viterede mænd fra byen med til at hjælpe, 
og efterfølgende solgte pølser fra grillen og 
delte en øl eller to efterfølgende. Værums 
motorcykelklub ”Dræbersneglene” kiggede 
forbi efter deres onsdags tur og pludselig var 
de første ”mandeaftener” en realitet.

Dette sammenholdt med nogle møder hvor 
festudvalget var ved at løbe tør for ideer til 

sommerfestens afvikling, blev reelt start-
skuddet til den moderne ”sommerfest” der 
nu arrangeres i Værum. Udvalget diskute-
rede hvad der kunne gøres og vi endte med 
at finde ud af at vi var løbet tør for ideer og 
skulle tænke NYT. Pludselig blev det forslået 
– vi holder da en ”Mandeaften”, en ”Tøseaf-
ten” og en ”Børnedag”

Og sådan blev det.
Mandeaften, eller ”Mandehørm” som det 
hurtigt kom til at hede afvikles på en lørdag 
mens der spilles fodbold. Eftermiddagen spil-
les der to fodboldkampe, med VIP loge 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, så bliver børn og kvin-
der gelejdet til udgangen. NU er det den en-
delige mandehørm tager over. Hele eftermid-
dagen 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 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

Pigerne tog samme fremgangsmåde i brug, 
og med udgangspunkt i at deres arrange-
ment skulle afvikles i forsamlingshuset har 
der været samlet mellem 25 og 35 piger/kvin-
der til lækker mad og god vin. Naturligvis er 
mænd forment adgang og rygtet vil vide at 
alle mænd får det glatte lag på denne aften 

Sommerfesten i Værum har udviklet sig
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(hvorimod mændene jo KUN taler om fodbold 
til Mandehørm ) Der arrangeres forskelligt 
underholdning, så som linedans, foredrag og 
dans, mens temaet har vekslet fra vinsmag-
ning, kinesisk aften, øl smagning og ”Kom så 
grim som du kan” aften.

Eftersigende nogle dejlige aftener  hvor pi-
gerne morer sig til de lyse timer

Børnene glemmer vi jo aldrig i Værum. Støt-
ten tager sig af Børnedagen, som – helt na-
turligt – arrangeres sammen med de frivillige 
fra ”Krudtuglen” som via vinterens onsdags 
arrangementer kender børnene bedre en no-
gen i byen. Normalt samles en stor flok børn 
og knap så mange forældre til en aktiv dag i 
klubhuset, hvor der lægges vægt på fysiske 
udfoldelser udendørs. Der laves snobrød over 
bålet, og der arrangeres konkurrencer og 
hygge hele dagen. Bl.a. er børnene en gang 
blevet introduceret for børnelage fra de gamle 
dage – noget som vakte stor interesse, for de 
unge mennesker som jo ikke kendte til at trille 
med hulahopring, sjippe og hoppe i eleastik, 
samt kaste med bolde til hinanden.

Det er nogle dejlige timer på græsområdet 
omkring klubhuset - dagen afsluttes som re-
gel med mad over bål.

Så den traditionelle gamle byfest over 4-5 
dage har udviklet sig til 3 enkeltstående ar-
rangementer som har givet fornyet energi og 
samler flere folk på de enkelte dage. Det skal 
heller ikke være nogen hennelighed at det 
økonomiske udbytte er mere fordelagtigt nu.

Vi har nogle gange også koblet en ”voksen” 
aften til som til disse arrangementer – her er 
der ikke noget fastlagt, men det betyder jo 
ikke at der ikke kommer et eller andet – vi 
får se.

Man kan vel godt sige at det koncept, som 
de mange frivillige har stablet på benene 
over de seneste par år, har udviklet sig til en 
række arrangementer som er kommet for at 
blive - for et stykke tid i hvert fald.

Til information, ved vi allerede nu at du kan 
sætte et kryds i kalenderen på disse dage:

Mandhørm 17. juni
Tøseaften 15. sept.
Børnedag 03. sept.

Vi vil blive umådeligt glade hvis endnu flere 
folk vil kigge forbi.

Åben by 2016
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NYBORGVEJ - 8940 RANDERS SV - TLF. 86 42 38 22

Vores aktive gymnaster er igen i gang på 

Værum/Ørum skole i Jebjerg. Hver onsdag i 
vinter halvåret mødes en flok damer og mænd 
til motionsgymnastik hvor der strammes op 
på livet løs. Alle der har lyst kan deltage i den 
dejlige gymnastik der varer ca. en time. Som 
det jo nok er gået op for de fleste, skal der 
også hygges, så der er altid plads til lidt snak. 
Mød op og se om det ikke er noget for dig, vi 
starter igen den 6. september 2016 kl. 19.05 
Har du en drøm om at blive strammet yderlige 
op er det bare med at melde sig til.

Tag fat i Gymnastikleder  
Ulla H. Andersen – 26 80 84 11

Motionsgymnastik for damer og mænd “Stram op”
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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 
Næst formand: Michael Jensen 
Kasserer:  
Thilde Pedersen 
Fodbold: Thomas Kortbek 
 Jonas Hedegaard 
 Martin Hammer  
Kampfordeler: Michael Werner 
Tribune ansvarlig:  
 Esben Christensen

IT/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
 
Vores efterhånden 6 år gamle Krolfbane med 
12 huller bruges flittigt af vores senior med-
lemmer. Banen har vist sig at være yderst 
brugbar i bestræbelserne på at få en lille ud-
fordrende gåtur og en god snak, mens der 
trilles med trækuglerne. Mellem 25 og 30 
seniorer spiller hver tirsdag kl. 14.30 og hver 
torsdag formiddag kl. 10.00 – og der spilles i 
alt slags vejr skulle vi hilse og sige 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.
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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 startede den 29.09.88,  med en 
ide om at lave et fristed for børn og unge 
i Værum et par timer om ugen. Vi kan vist 
ikke komme uden om at det er og bliver en 

kæmpe succes. Klubben eksisterer i bedste 
velgående og er trods nye fagre tider stadig 
et populært samlingssted for børn og unge 
i byen og omegn. Klubben har mellem 20 
og 25 medlemmer, og drives af 5-6 ildsjæle 
der hver onsdag står for aktiviteterne i det 
summende klubhus. Mobiltelefoner og com-
putere er ikke tilladt i klubben, men det er 
heller ikke noget problem for de unge men-
nesker, idet de spiller bordtennis, skak, bob 
og mange andre spil på livet løs. Når vejret 
tillader det er lyset på stadion tændt og det 
kan altid giver røde kinder at løbe en tur over 
græsset Der kan købes snolder og sodavand 
i kiosken. Altså et sted med den tanke det 
var, da klubben startede – et fristed.

Krudtugle-teamet.
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savfoereren@mail.dk

VGF’s Støtteforening
Værum GF er utrolig glade for den aktive hjælp Støtteforeningen byder ind  
med år efter år. Ved at arrangere bl.a. årets Sct. Hans aften i Bjerreskoven  

inkl. kondibingo og hekseafbrænding på bålet, loppemarked, ”Åben-By” arrangement  
og ved at deltage i det praktiske omkring f.eks. Værum-dagen og julehygge  

skaber Støtteforeningen ikke kun social glæde i byen, men der skabes også et  
økonomisk fundament for de forskellige initiativer der hvert år dukker op i det innovative 
fællesskab der er i Værum og omegn. Støtteforeningen støtter Værum GF med alt hvad 

der har med børn at gøre, og vi er utrolig glade for at man næsten aldrig går forgæves når 
der rettes henvendelse til støtteforeningen for at få hjælp til et projekt eller en opgave. 

Støtteforeningen er - mens dette klubblad trykkes - i færd med at indhente tilbud på en ny 
stor bålhytte som Værum, By meget sandsynligt får tilskud til fra ElroFonden. Det er vores 

forventning at bålhytten kan benyttes af både dagplejere i byen, onsdagens krudtugle, 
gæster der kommer forbi og selvfølgelig til vores mange arrangementer på stadion.

Vil du vide mere om Støtteforeningen, så tag fat i  
Vivi Larsen - 86 44 52 75

                            
Når nu I alle begynder at kigge på den nye aktivitetskalender,  
vil det måske undre nogen der ikke står dilettant nogen steder  

– det er ikke fordi vi har glemt det, og det er heller ikke fordi  
vi ikke skal have dilettant når vi kommer til foråret 2018  

– vi fast lægger først datoerne, når Værum forsamlingshus ved om  
Randers egnsteater har lyst til at besøge Værum.  

Den oplysning har forsamlingshuset lige først i november,  
og herefter offentlig gør vi en dilettantdato – i mellemtiden holder  

Anders Toft gryden i kog, læser stykker og samler skuespillere  
– så glæd jer, når datoen er klar er dilettantholdet klar.

Med venlig hilsen   
Værum Forsamlingshus og Værum G F

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 er det fjerde år Værum G F  som-
merturnering ugerne 30 og 31, med start 29. 
juli og heldigvis har Dan Zier sagt ja til fort-
sat at være primus motor på arrangementet. 
Mange af de trofaste hold har allerede meldt 
deres ankomst. Vi glæder os til at tage imod 
dem alle og trods det at VGF bestræber sig 
på at være gæstfrie værter, vil det ikke over-
raske hvis Værumgutterne kæmper til sidste 
sveddråbe for at “VGF” graveret på pokalen.
FSI brød i 2016 Kristrups sejrsstime under 
sommerturneringen, og fik sit navn indgrave-

ret på den store pokal Endnu en gang efter 
en veloverstået, spændende og ganske vel-
spillet turnering. Tillykke til FSI. 

Har du lyst til godt fodbold og hygge, så er 
det med at komme hen på stadion og nyde 
det gode vejr.

Sommerturnering – et tiltag som ser ud til at 
blive en tradition
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Værum vin
 
Første søndag i advent 2007 lancerede Væ-
rum by sin egen vin. Vi sad en aften 3 per-
soner, Hanne G. fra forsamlingshuset, Hanne 
S. fra støtteforeningen og Thilde fra gymna-
stikforeningen (også kaldet HTH Gruppen) og 
snakkede om mange ting og pludselig som ud 
af den blå luft, kom ideen - Værum skulle da 
have sin egen vin. Eftersom vi nok var klar 
over, at vi ikke selv kunne producere den, ret-
tede vi henvendelse til Glud Vin i Randers og 
de har virkelig været med på ideen - vi fik en 
rigtig god rødvin i tilbud, og det har udviklet 
sig til et fantastisk samarbejde - tak til Glud 
Vin. En flaske Værum Vin koster kr. 50,00 pr. 
flaske, og overskuddet deles af de tre forenin-
ger som står bag ideen. I 2007 var et luftfoto 
af Værum By, i 2008 var det kirken der pry-
dede de røde dråber. Siden har det været et 
andet luftfoto af Værum der kunne betragtes 
på vinen. I 2015 var det et foto af klokkestab-

len som blev opført ved kirken 15. oktober 
2010 – efter 2015 startede en ny epoke, der 
var lidt snak om, at vi måske skulle prøve at 
finde et nyt mærke vin. Vi lavede en sjov lille 
vin smagning i klubhuset og her fandt vi et 
nyt mærke ”Intis” fra Argentina. Prisen er sta-
dig kr. 50,00. Husk at Værum vinen kan købes 
på Gl. Landevej 1C. Vi kan forsikre at lageret 
aldrig løber tør, men hvis man skal bruge et 
større parti, må der gerne ringes et par dage 
i forvejen.

Thilde Pedersen - 21 28 87 96
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Yoga i Værum G F
Her i skrivende stund er vi noget usikker på hvornår  

Værum G Fs yogahold startet op igen – vi har jo med succes haft  
et yogahold siden september 2015, men vi ved ikke helt hvornår  

vores yoga instruktør er klar igen – hvis hun bliver klar,  
og det håber og tror vi på.

Vi vil bede jer der kunne være interesseret i yoga, at følge med  
på vores hjemmeside vaerum.net og på Værums facebookgruppe.

Vi håber både for Mettes, men også for VGFs skyld at der  
igen kommer et yoga hold.

Hvis nogen skal bruge yderlige oplysninger, er I velkommen til  
at kontakte Thilde på tlf. 21288796

www.buchs.dk

Hos BUCHS går rådgivere, kreative AD’ere og grafiske designere hånd i hånd

med en veltrimmet maskinpark, der håndterer offsettryk, digitaltryk og færdiggørelse.

Gennemprøvede systemer til farvestyring sikrer ensartethed i produktionen

mens online korrektur, bestilling og dokument-redigering effektiviserer

kommunikationen mellem kunderne og os.

På webområdet arbejder vi med både

kommercielle og open source

CMS-systemer og specialprogrammering

- herunder også integration mellem

forskellige platforme som for eksempel

ERP-systemer, websites og online

kataloger og rapporter.



Tak
Til vore sponsorer
for støtten til sæsonen 2017

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

EWELINA
J O PLAST

NMT EL-SERVICE
VÆTH ENTREPRENØREN
RANDERS KØLETEKNIK

BUCHS AS

VÆRUM MENIGHEDSRÅD
VÆRUM FOLKEDANSERE
VGF’S STØTTEFORENING

VÆRUM VANDVÆRK

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!


