Vittrup
Borger og Håndværkerforening
Medlemsblad anno 2014

Nyt fra formanden.
Mens solens stråler varmer jorden op efter en kort men våd vinter sidder jeg og kikker lidt tilbage
på det år der er gået i Vittrup og det der ligger foran. Byen rundede som bekendt 100 år i 2013 og det blev
fejret på bedste vis og med stor opbakning fra byens borgere. Lokalarkivet er kommet godt i gang i deres
nye lokaler og der er blevet bedre mulighed for at grave sig ned i historien om området og dens beboere.
Byen har også fået deres helt egen grillbar da One og Mathias også kendt som ”Pølsetyskeren” har
sat en fin grillbar op på pladsen bag ved ”Min Købmand” At høre på snakken i byen er skepsis gjort til
skamme og mange har mere end én gang nydt af de vel voksne portioner der serveres der. Vi fra borgerforeningen håber det bliver en stor succes og at de får en god og stabil forretning op at køre som er med at
skabe liv i byen.
Vi har i bestyrelsen ikke de store byggeplaner for 2014. Der skal laves lidt på legepladsen og skuret
skal indrettes helt færdigt. Men så satser vi stort på at lave et HØSTBAL i bedste Morten Korch stil til august. Her vil vi gerne have hjælp fra jer til at fylde dagen op med sjove lege og aktiviteter. Der bliver dans
og spillemands musik, god mad, masser af halm og gamle maskiner. Måske endda et raskt slagsmål og
auktion. Idéer modtages meget gerne. Her ud over er der planlagt to busudflugter, en til TV2 FRI huset i
maj/juni måned og en indkøbstur til Tyskland i september. Hertil kommer de faste arrangementer i kalenderen som kan ses andetsteds i bladet.
Selvom bestyrelsen er reduceret til 5 medlemmer håber vi på at kunne fastholde den gode opbakning der er til de ting der sker i byen. Jeg vil her til sidst også nævne den store indsats der er gjort i forbindelse med opstarten af Vittrup Centret og Vittrup mad og naturskole. Det bliver spændende at følge fremover. Glædeligt forår alle sammen.
Af Kristian Sloth
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Bestyrelsen anno 2014
Formand: Kristian Sloth, Børglum Klostervej 99

42717126

Næstformand: Viggo Nielsen, Børglum Klostervej 28

51223720

Kassere: Poul Erik Kammer, Vittruphedevej 187

98996144

Sekretær: Line Bonnerup-Knudsen, Børglum Klostervej 26 22578766
Keld Jakobsen, Lyngbyvej 11

24249799
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FLAG:
Skal flaget op på legepladsen Så kontakt Keld vedr. mærkedage


Borgerforeningens flag kan lejes for kr. 20,- pr. stk.



Lyskæde 30 m. med hvide lys 100 kr. pr. gang

Kontakt formanden for udlevering.
Kontingentpriser 2014: Husstand 120,- Pensionist 80,Medlemsbladet kan efter d. 6. april købes hos Spar Vittrup
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GADEHUSENE I GL. VITTRUP

Aktiviteter for VIBBérne 2014
4. Maj: bål / bålplads, forårs klargøring
af legepladsen + mad over bål
1. Juni: vi besøger fun farm
5. Juli: Cykeltur, med madkurv
22.- 23. August: overnatning
21. September: Drage flyvning
31. Oktober: Roe / græskar ”lygter”
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I min barndom i 1900-1922 lå der
ke huse, som af beboerne blev ka
der længe før husene. Det var de
samledes om morgenen for at dr
Vittrup Hede. [Gaden var oprinde
ring til Børglum Kloster]. Udskiftn
her, men de må være bygget kort
bygget på jord der var lejet på 99
omkring 1910-1920.

De mennesker, der boede her var
gamle. De havde alle tjent deres u
tyende og senere som daglejerealle måder en svunden tid ti. Kun
deres sprog var så fremmeligt elle
der kunne få selv Klaus Rifbjerg e
delse.

En udvalgt Histori

På den anden side af den lille jord
lejet grund. Hendes familie forho

P

r nord for gårdene i Gl. Vittrup en rækaldt Gadehusene. Gaden havde været
et sted kreaturerne i fællesskabets tid
ives på græsning i Overdrevet på
eligt en del af den gamle vej fra Hjørningskortet fra 1807 viser ingen huse
t tid efter, for de fleste af dem var
9 år og lejemålet var ved at løbe ud

r, som jeg husker dem, ved at være
udkomme på egnens herregårde som
både mænd og kvinder. De hørte på
n på et område var de foran deres tid:
er gammeldags, at det havde gloser
eller Bent Haller til at blegne af misun-

ie om MUNK MARIANE

dvej boede Munk Mariane også på
old kan jeg gøre rede for. Hvis tallene
passer, skulle Mariane være over 80 år
gammel, da jeg begynder at huske hende og det kan jeg knap nok forstå. Det
er nu heller ikke altid man kan stole på
de gamle tællinger og navnlig ikke, når
det drejer sig om tilflyttere. De havde
nok ikke noget flyttebevis med, så der
kan være husket forkert med alderen.
Lærer Ole Hovaldt, der foretog tællingen har nok ikke regnet den slags folk
for så meget.
Marianes mand døde ret ung og så
måtte hun ernære sig og sine børn ved
at gå på arbejde på Børglum Kloster og
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Aktiviteter for 2014
5. April Påskefrokost i skummesalen
15. juni Heldags tur til TV2 FRI huset
23. juni Sankt Hans og fællesspisning på legepladsen
16. august. HØSTBAL, ved ridehallen
25. oktober, Indkøbstur til Tyskland
29. november, Julefrokost i skummesalen
30. november, Adventshygge, juletræ og risengrød
31. december, nytårs champagne
26. Januar 2015, Generalforsamling i skummesalen
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Christiansdal. Hun var ikke kun malkekone men hjalp også til i marken. Jeg husker hun en gang
fortalte mor om hvor drøjt det var at tage kålroer op med håndkraft. Det var koldt og rimet og
roerne sad meget fast. Dagen var på 10-11 timer. Selv om det var mørkt morgen og aften skulle de alligevel hænge i. Den gang lærte vi at skrå og vi vidste alle, at hun var glad for det. Daglønnen var lille, så det kneb med at få råd til at købe, så det hændte nok at disse koner var
over den farlige alder, tjente til en kardus skrå ved at yde de mandlige kolleger, daglejere og
herregårdsbørster, den tjeneste som kun kvinder kan yde. Disse herrer var i grunden ikke bedre end vore dages narkohajer. De begyndte med at give skrå i ny og næ, når så ofret var tilvænnet ville de have betaling. Dette er ikke noget jeg har hørt Mariane tale om, det har jeg
luret mig til ved at lytte, når forældre og naboer talte sammen. Den slags måtte vi børn jo ikke
vide noget om. Denne trang til skrå blev ved med at forfølge Mariane, også da hun blev gammel. Hun forsøgte at skjule den men alle vidste det og morede sig i stilhed over det. En gang
vor nabo, fars broder Mads, pløjede nord for sin gård kom Mariane
hen til ham og sagde: ”Goe Maes a
håer såent en tajpin, ka do int ji
mø a got ro for æ” ”Jov”. Mads var
altid hjælpsom. ”Do ska fuel di
muj mæ fløe, å så sæt dæ tæt op
æ kakelovn, fløen koger, så hjælper æ. Der er osse non der tår i
stur mujful såltsyre, de ska osse ka
hjælp.” ”Så dør a da Maes”, sagde
Mariane. ”Ja det ka da nok
hæej,men tajpinen goer æwer, å
de var jo de do will.” ”A stoer o
tenker på, hves a no fæeki gu skro,
truwer do så int de ku æ te å
dryw.” ”Nå de er en skro do will
ha, de ku do ha såe straks, i ster
for å sto der å sluer.” Og så fik
Mariane en god skrå og begge var
glade.
Også i mit hjem var Marianes last
en kilde til morskab. Hun og Antjesten fik alderdomspenge, far sad i
sognerådet og det var hos ham
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pengene skulle udbetales. I begyndelsen 4 kr. om måneden, det var jo krigstid og dyrtid, så det
steg til 8 kr. om måneden. Selv det var lidt at leve for, for Mariane købte altid en kardusskrå,
når hun fik pengene. Hun sagde til købmanden hun skulle have den til Anton. Købmanden vidste godt at far ikke skråede, men røggrovskåren tobak, men han roste Mariane for at gå ærinder for far. En kardus kunne ikke slå til i en hel måned, og så måtte hun på besøg. Så kom hun
meget stille og lukkede døren til dagligstuen op, for at se om der var nogen i stuen. Var den
tom greb hun en stor håndfuld af fars tobak, der stod på rygebordet og var der tid til det, tog
hun også en håndfuld udkrasning i skuffen under bordet. Så først var hun parat til at gå ud til
mor i køkkenet. Vi børn havde vor fornøjelse af at stå og kigge i døre vi holdt på klem.
”Resten af historien om Munk Marianne kan læses på Hjemmesiden sammen med de
øvrige beretninger om ”Gadehusene”. De kan også findes på tryk i Lokal arkivet i Vittrup”
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