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Formandens beretning:
Året 2020, har været et mærkeligt år. Det gælder nok for os alle.
Fra start, hvor coronaen gjorde sit indtog, blev vi alle ængstelige
over,
hvad der ville ske i fremtiden.
Først blev det hurtigt godt efter nedlukning, men kun for igen at
blusse op. Kun fremtiden kan vise hvor godt vi klarer os, og forhåbentlig får
vaccinationer, som virker.
Med dette sagt, har vi trods alt her i Vittrup haft et fornuftigt år.
Naturligvis har vi måtte aflyse nogle arrangementer.
Vi afholdte et besøg på Cirkusgården i sommer, som var en dejlig
oplevelse.
Børnene i børnehaven fik dog deres juleslikpose, selv om vi ikke
kunne komme i kirke og tænde juletræet. Vi håber, at det alt sammen bliver bedre i år.
Vi har så til gengæld brugt meget tid på ventesalens område. Den
sidste finish på grunden ved siden af er blevet lavet. Der er kommet bark på bedene, og der er blevet lagt nye fliser i cykelskuret.
Nedløb er gravet ned og ført i en faskine på havesiden.
Tak til bestyrelsen og alle Jer som har taget del i dette.
Det er dejligt, at så mange vil hjælpe til.
Vi har fået midler til et nyt gyngestativ, som skal sættes op her i
foråret.
Det glæder jeg mig til. Det gamle var efterhånden totalt råddent.
Så jeg håber på, at byens børn og andre kan få fornøjelse af det.
Potentialeplanen for Vittrup skrev jeg om sidste år, men nu går vi i
gang.
Først sker der noget foran Skummesalen og senere på hjørnet
mod syd.
3

Vi har alle glædet os rigtig meget til at komme i gang.
Vi har stadigvæk gang i forretningslokalet i Ventesalen: Vittrup Retro og Genbrug.
Så længe vi har nogle, som vil leje reoler i butikken, holder vi
åbent.
I år har vi planlagt arrangementer, som vi forhåbentlig kan afholdes.
Der vil ikke være sat dato på, da det i nuværende situation vil være
umuligt.
Jeg ønsker Jer alle et dejligt 2021, med håb om, at vi kan mødes
lidt mere.

Formand Inger Andersen
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Bestyrelsen (gentagelse fra 2020)
da der grundet corona-sitiationen ikke
har været afholdt generalforsamling i år
Formand:

Inger Andersen, 20576887

Næstformand:

Helle Brogaard, 20496344

Kasserer:

Poul Erik Kammer, 40441715

Sekretær:

Jesper Larsen, 60452053
Annette Steen, 20835072

Suppleanter:

Finn Østergaard, 27163888

Hjemmeside;

Inger Andersen / Poul Erik Kammer

Kontingentpriser :
Husstand 150,00 kr. Husstand - Pensionist 100,00 kr.
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået betalt for medlemskabet.
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Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn
Covid-19 har også præget året i Lokalarkivet, da det jo kun i en
ganske kort periode har været muligt at vi kunne mødes der. Lidt
er der dog sket. Bente Kjærgaard, Poul Erik Kammer og undertegnede har været på kursus i brugen af registreringsprogrammet Arkibas. Trods nedlukning er der blevet arbejdet hjemme med registrering af især billeder og avisudklip. Det må nok forventes at der
går nogle år før alt er registreret, og du kan sidde hjemme og søge
frem hvad arkivet indeholder. Du kan prøve at søge efter navn,
adresse, titel eller noget fjerde på www.arkiv.dk og vælge Lokalhistorisk arkiv for Vittrup og Omegn. Du skal dog være opmærksom
på at du i mange tilfælde skal på arkivet for at se billedet eller arkivaliet, da der er mange love og tilforordninger som forhindrer os i
at offentliggøre det på nettet.
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Vi har desuden en aftale med Vittrup Fri Fagskole om at de skal
lave en afblænding af vinduerne ud til gaden, da arkivalierne ikke
må få lys. Det er planen at det bliver med en form for opslagstavler, så vi kan lave små udstillinger med kopier af billeder og arkivalier. Det ligger så også stille, da eleverne er hjemsendt, men vi håber det bliver færdigt inden sommerferien.
Foruden Bente, Poul Erik og jeg lægger
Jytte Østergaard og Anette Steen Jensen
mange timers frivilligt arbejde i arkivet.
Stor tak til dem.

Janne Jacobsen
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Lyngbyvej 2
Vi har familie fra Løkken og er gennem mange år kommet meget i
Nørre Lyngby. Vi har gode venner her på egnen og i efteråret købte vi ejendommen på Lyngbyvej 2. Vi har fået søde og hjælpsomme naboer og glæder os til at bo her fast.
Til at begynde med indretter vi et værksted/atelier til Stephen Freiheit, som er fotograf og billedkunstner. Han arbejder for tiden sammen med Vendsyssels Historiske Museum om en kunstudstilling,
der åbner til foråret/sommeren.
Lotte Hayes arbejder som regional udviklingskonsulent for Røde
Kors og Thomas Kurek har drevet Café Agnes H i Kerteminde.
Foreløbig planlægger vi en sommerudstilling i en af længerne her
på ejendommen, som bliver åben for alle og derudover er vi i gang
med at undersøge mulighederne for at indrette en gårdbutik. Vi går
også med tanker om salg af genbrugs- og retro ting. Derudover
tænker vi at afholde dagsmøder og forskellige kunst kurser.
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Vi har en række værelser, som vi sætter i stand og i første runde
vil bruge til at give venner og venners venner mulighed for sommerophold hos os.
Vi får en hjemmeside op at køre indenfor de næste par måneder,
her vil man kunne følge med i aktiviteter og nye tiltag på stedet. Du
kan læse mere på www.rartsted.dk Her er det også muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Man kan også altid kontakte os på mail
info@rartsted.dk
Mange hilsener fra Lyngbyvej 2
Thomas, Lotte og Stephen
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www.event-park.dk
Lidt historie om Vittrup og Borgerforeningen.
Når jeg kommer til at tænke på de godt 70 år jeg har boet i Vittrup
er der virkelig sket meget og mange nye beboere er heldigvis kommet til. For at de nye beboere kan vide lidt af hvad der sket gennem årene i Vittrup prøver jeg hermed at give jer lidt indblik i dette.
Nogle huse er i denne periode blevet fjernet og andre er heldigvis
blevet renoveret kraftigt, så de i dag er ukendelige fra dengang.
Derfor synes jeg hermed, at jeg vil fortælle lidt om hvordan Vittrup
Borgerforening er opstået og hvad der skete de første år. Jeg kan
selvfølgelig kun huske meget lidt af det. Min viden kommer fra
hvad jeg har fået fortalt og hvad jeg har læst i de gamle protokoller.
Borgerforening blev
startet helt tilbage i
marts 1933 af 3 personer som stod for
indkaldelse til stiftende generalforsamling.
Disse 3 personer var
Smedemester Niels
Chr. Sørensen, Uddeler Albert Arildsen
og Mejeribestyrer
Chr Nielsen.
Der blev på denne
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Hvis du vil følge med i hvad
der sker, og hvornår det
sker i Vittrup, så har man
mulighed for at melde sig til
SMS—service
SMS til 91 54 60 46

Konfirmander i Vittrup
11. september 2021
Agnes Aagren Bæk
Magne Bæk Pedersen
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generalforsamling nedsat en bestyrelse på 7 medlemmer af diverse håndværkere og handlende
samt gårdejere fra området.
Kontingent til Borgerforeningen
var 1,- kr. pr medlem, og iflg protokollen skulle midlerne indsættes
på en konto i Løkken Sparekasse.
En af de første opgaver den nye
og første bestyrelse havde var at
finde et areal til en sports/
legeplads. Den første plads var et
lejet areal fra Vittrup Kirkevej 45.
Men man havde et ønske om at
købe et areal et sted, her var der 2
muligheder. I september 1942 var
bestyrelsen samlet for at kikke på
2 tilbud på at købe et areal til
sports/legeplads. Det ene areal lå
ved banen, der hvor der i dag er
pensionist boliger, her var der
12
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2364 m2 til en pris på 450,- kr. Det andet areal var fra ejendommen ”Landlyst”, i dag Tove og Henning Knudsen, her var der 4137
m2 til en pris af 2450,- kr. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til købet, hvor man vælger at købe fra ejendommen ”Landlyst”.
Noget jeg også læser i protokollen er, at der opstilles en lysmast
ved Sports og legepladsen. Det var Peder Toft der udførte arbejdet for den store sum af 25,- kr. og så står der bag efter - betalingens erlæggelse er lige meget. Det forstår jeg således at dette var
sponseret af Peder Toft. Men så kunne pladsen jo også udlejes til
idrætsforeningen for 55,- kr. (Det er nok pr år.) Nogle af de første indtægtsgivende arrangementer jeg læser i de gamle protokoller er bl.a. Foreningsballer og Høstfest, men det ser ud til at være
sammen med Husmandsforningen.
Der står også i et referat fra 1935 at man
behandlede et tilbud
fra Bestyrer Olsen
Rubjerg Elektricitetsværk om gadelys i
”stationsbyen” 7 lamper for 338,- kr. I dag
får vi ikke skiftet 1 pære for dette beløb.
Nu ser jeg pludselig i
protokollen at der ikke
er skrevet noget fra

14

15

1938 og til 1942 den tid mener jeg foreningen lå stille. (Det har jeg
engang hørt rygterne fortælle).
Ser også et referat at kontingentet for et år var sat op til 3,- kr. Dette var 1944. Læser også i et referat fra generalforsamlingen i
1953 der var kassebeholdningen 880,37 kr.
I 1947 blev der arbejdet med at få fortov i byen. Der var indhentet
2 tilbud, begge omkring ca. 10000,- kr. for fortov på Stationsvej og
Børglum Klostervej til jernbanen. Tilbuddene var fra Thomas Tpft
og cementstøber Christensen, det fremgår ikke hvem der fik arbejdet. ”Stationsvej” er det vi i dag kender som Trekanten.
Indtægterne i perioden op gennem 50erne ser ud til at være andespil - basar og foreningsballer m.m..
Der læses også i protokollen, at man 1963 startede en renovationsordning. Det var Søren Østergård fra Engvej og Peter Hansen
Vittrup Hede der var vores første skraldemænd. Jeg husker det
tydeligt, det hele blev aflæsset i et par huller på venstre side af Vittrup Hedevej. Mellem nr. 17 og 37.
I 1963 kom der en ny og yngre bestyrelse til i Borgerforeningen.
Det var navne som Knud Steen - Niels E. Andersen - Børge Vejen og Chr Toft. Dette blev starten på at holde nogle store sommerfester med tivoli. Her var der optræden af navne som bl.a.
Grethe Sønck - Rachel Rastenni - Ketty Bødtger - Richard
Ragnvald - Bjørn
Tidman - Gustav
Winckler og Poul Erik
Krogen. Det var tider
hvor der blev tjent lidt
penge til Borgerforeningen.
Det resulterede så i,
at man i 1965 havde
økonomi til at bygge
det vi i dag kalder
ventesalen. Vittrup
var også heldig da
man skulle i gang
med dette byggeri, for
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der var på Vittrup Hede en ældre mand ved navn Frederik Stagsted der donerede 5000,- kr til byggeriet. (5000,-kr var mange
penge den gang).
I 1976/77 kom der en tilbygning til huset. Det er der vi i dag har
Genbrugsbutik. Det var Løkken Sparekasse som manglede et lokale. Her tilbød de at betale byggeudgifter mod de sad næsten gratis til leje der i 20 år. Dette lejemål kørte så frem til 2010. Derefter
har der været forskellige lejere i huset, som de fleste af jer vel kan
huske.
Dette var et lille billede af Vittrup Borgerforening de første ca. 35
år. Hvem ved om der kommer en fortsættelse engang.
Mvh Poul Erik Kammer
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HOLD FEST PÅ LYKKESHOLMGAARD
- Hold dejlige fester med venner og familie med fra 45 til 100 personer.
- En helt fantastisk kok der sørger for at der er lækker mad og nok til alle ganer.
- Super hyggeligt udeområde med siddepladser til mere end 54.
- Grillhus i haven hvor det er muligt at grille både burgere, gris eller lam.
- Romantiske og hyggelige kroge med bl.a. udepejse og pavillon.
- Mulighed for overnatning for 25 personer på gården og op til 50 personer i
nærområdet. Vi sørger for transport imellem disse steder.
- Hold forlænget weekend med jeres venner og familie i dette skønne område.
Kontakt Ann Bouisset, Lyngby Torp 84, 9480 Løkken, tel: 53710065, ann@bouisset.com
lykkesholmgaard.com
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Aktiviteter for 2021:
Dato ?

Generalforsamling for 2021
Udsat p.g.a. corona (var planlagt til den 25. januar)

17. april:

Affaldsindsamling i Vittrup by og omegn
(landsindsamling)

Dato ?

Besøg på Hirtshals Bunkermuseum

Dato?

Besøg i Kornets Hus, Guldagervej (Aurion)

Dato?

Spis sammen aften

26. november Jul i Vittrup Gl. Mejeri
Gudstjeneste i Vittrup Kirke efterfulgt af gløgg og
æbleskiver, afsluttet med at tænde byens juletræ.
27. november Julefrokost i Skummesalen
31. december Nytårs champagne
Kl. 24.00 er Borgerforeningen vært med
champagne på legepladsen.
2022
Ultimo januar Borgerforeningens generalforsamling
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Vittrup Fri Fagskole - Anno 2021
Sneen har dækket både skolegården og tagene på Vittrup Fri Fagskole. Det trækker lidt ind af sprækkerne og fyret får sin daglige tur
at Filip, der flittigt sammen med Brian rydder sne og holder gejsten
oppe i de stille omgivelser.
Men trods kulde og sne lever
Vittrup-ånden varm og flittigt
med at omstille sig og sikre
trivsel og læring ude hos de
ansatte, ledelse og alle eleverne med både virtuelle og
fysiske møder på covid sikre
platforme. Ikke mindst kan vi
lune os på, at sidste års resultat kan finansiere at vi får tæt-

Løkkensvej 825 9480 Løkken
mail: vittrupmaler@gmail.com
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net skodder og tiltrængte forbedringer i bygningerne. F.eks. Opgradering af toiletter, fitness og klublokale til VUG, udskiftning af
ovn og reparation af fryserum i køkkenet, indretning af gokartværksted og skater-rampe, samt vinduer og døre rundt omkring.
Afslutningen på skoleåret 2019/20, blev en underlig størrelse,
grundet nedlukning og strenge retningslinjer, men vi mærkede tydeligt at eleverne havde savnet skolen og en struktureret hverdag,
da de kom retur i maj måned.
Det var meget glædeligt at vi kunne lave en god og hyggelig afslutning med 32 elever.
Det var mindst lige så glædeligt, at vi kunne starte skolen i august
med fuldt hus. Faktisk var vi overbooket, og måtte indkvartere elever i mit gamle kontor. Men det vi er mest stolte af, er faktisk at vi
gennem hele efteråret har kunne fastholde eleverne i vores positive og lærerige miljø. Vi har indtil nu, kun haft ganske få elever,
som ikke greb chancen eller er sendt videre til uddannelse eller
job.
Derfor kan vi stadig melde
om fuldt hus. Optaget til
det kommende skoleår
går lidt langsomt, men
med de omstændigheder
vi pt er underlagt, er det
ikke overraskende og forstanderen har stadig ro i
maven.
Det er fortsat skolens og
bestyrelsens mål, at vi i
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SMS service
91 54 60 46
fremtiden kan komme til at holde nogle arrangementer på skolen,
for hele skolekredsen og alle vores trofaste venner og naboer.
Desværre er alt dette sat på pause, og de traditioner vi allerede
har løbet i gang, som fx Kim Larsen mindekoncert i uge 43, og et
stort musikarrangement for 6-7 skoler i januar måned er alle aflyst,
men ikke glemt.
Det er bestyrelsen og ledelsens store håb at vi ikke igen i år, skal
lave online generalforsamling. Denne bliver afholdt den 29. april,
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men realistisk set, må vi nok indse at det hænger i en tynd tråd.
Selvom Corona situationen har gjort (og sikkert fortsætter lidt endnu) at alting er meget svært, kan det ikke slå, hverken elever, ansatte, ledelse eller bestyrelsen ud af kurs.
Vittrup Fri Fagskole er kommet for at blive og det kan en pandemi
ikke ændre på.
Vi ønsker alle i borgerforeningen og Vittrup by
og omegn et godt nytår
og vi glæder os til vi kan
ses.
De bedste hilsner
Forstander
Casper Nellemann
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