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Medlemsnummer

______________

Nyt fra formanden
Endnu et år er gået, og meget er sket. Når jeg ser tilbage på de
arrangementer som Borgerforeningen har afholdt og de nye tiltag
omkring byen, som vi deltager i sammen med byens øvrige foreninger og Kommunen m.m., så er jeg yderst tilfreds.
Vi havde 5 nye arrangementer sidste år: Spis og syng-sammen
aften, alsangsstævne på legepladsen med kirkekor, besøg på TV2
Nord i Åbybro, vinsmagning, julearrangement
med Kirken og Vittrup Gl. Mejeri.
Vi har fået vores bygning – Ventesalen – renoveret, så den fremstår meget flot.
De øvrige ting, som vi deltager i fra foreningens side er, Løkkensvejens Projekt, Potentialeplanen for Vittrup, Landsbypedelordningen (via Landsbyforum), Landsbydistriktsstrategi og kommuneplan, og til sidst, men ikke mindst Vittrup Skolen – Ny fri Fagskole.
Der skal arbejdes meget inden man kan se et resultat, men det ser
ud til, at noget er ved at blive en realitet.
Jeg tror godt at jeg kan løfte sløret for, at vi har landsbypedelordningen i hus. Det sker i samarbejde med fire andre byer: Vrensted,
Børglum, Em og Nr. Lyngby.
Vittrup Ny Fri Fagskole ser også ud til at blive en realitet. Der har
været en fantastisk opbakning fra by og omegn.
Nu arbejder vi videre med potentialeplanen for Vittrup By, som gerne, på et tidspunkt, skulle ende i noget brugbart og smukt for byen.
Borgerforeningens nye tiltag og arrangementer kan I se mere om i
aktivitetsplanen senere i bladet.
Til slut vil jeg opfordre alle til at tage del i Vittrup by – på den ene
eller den anden måde.
Har I gode ideer, så kom med dem. Vær med i alt hvad der sker og
støt op om DIN by.

Inger Andersen
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Bestyrelsen anno 2017
Formand:

Inger Andersen, 20576887

Næstformand:

Thomas Fisker, 30266397

Kasserer:

Poul Erik Kammer, 40441715

Sekretær:

Finn Østergaard, 27163888
Alice Rasmussen, 22612672

Suppleanter:

Jesper Larsen, 60452053
Helle Brogaard, 20496344

Facebook:

Line Bonderup-Knudsen, 22578766
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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 eller mail—
service.
Send mail til vittrup.by@gmail.com eller SMS til 91 54 60 46

Kontingentpriser :
Husstand 150,00 kr. Husstand - Pensionist 100,00 kr.
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået betalt for medlemskabet.
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BYENS FLAG:
Ved mærkedage vil det være muligt at få hejst byens flag på legepladsen.
Kontakt
Jesper Larsen, 60452053 eller
Poul Erik, 40441715.
Vi flager ved:

Barnedåb

Konfirmation

Bryllup

Kobberbryllup

Sølvbryllup

Guldbryllup

Samt efterfgl. bryllupper

Runde fødselsdage, 50, 60,
70, 75, 80, 85, 90 og efterfølgende.
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Indlæg af Sognepræst Anna Margrethe Saxild:

Vi protesterer stadigvæk?!
Jeg hørte for nogen tid siden et interview, der handlede
om danskernes stigende optagethed af det religiøse. Det er en
tendens der ses i alle aldersgrupper og i alle sociale lag. Og midt i
interviewet kom så denne morsomme bemærkning: ”Ja, hvis Gud
også kan redde 68-erne, så kan han redde hvad som helst!” Jeg er
naturligvis overbevist om, at Gud magter at redde 68generationen, men jeg er også klar over, at han der er kommet på
noget af en opgave. For der har vel næppe været et tidspunkt i
Danmarks historie hvor Gud, Jesus og Helligånd har haft så lille en
agtelse som netop i 68 og årene efter. Dengang var opgøret med
kirken en protest mod samfundet, det religiøse, det traditionelle.

Politiske idealer spillede fallit og noget nyt kom til
I årene derefter skete der det, at de guddommeliggjorte politiske
idealer spillede fallit. Det kunne ikke lade sig gøre, at opnå det rene samfund med lige vilkår og lige rettigheder til alle. Menneskers
drøm om hæder og magt kom på tværs og ideologierne faldt fra
hinanden. (Fortsættes side 8)
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Selvom den oprindelige dagsorden var både god og næstekærlig,
så kunne den ikke holde til at møde virkelighedens verden.
Så gik der et par årtier, hvor folk nærmest var ligeglade med både
ideologier og religiøsitet, man havde andre ting at bekymre sig om:
oliekrise og kartoffelkur. Men i 90érne skete der noget. Mange
søgte nu efter en åndelighed i deres liv, det spirituelle, det personlige kom mere og mere i centrum. Tv er altid en god indikator for,
hvad der rører sig. Og de første Tv-programmer om emnet handlede om overnaturlige fænomener, åndernes magt og flere andre i
samme stil. Men i de seneste år er det blevet legitimt at gå endnu
tættere på, nu handler det om Gud, den kristne Gud. I har sikkert
også lagt mærke til, hvordan flere film og udsendelser nu har religiøse temaer på programmet.

Kirken som protestbevægelse!
Faktisk var den oprindelige kirke en protestbevægelse og flere
gange op gennem historien, har kirken også været ramme for forandring og protest – ikke mindst ved reformationen. Men en protest kommer jo aldrig ovenfra, det er ikke magthaverne, der kommer i tanke om at lave protest mod sig selv, det er en bevægelse
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nede fra. Ligesom dengang den første kirke
blev samlingspunkt for
dem, der ville og troede
på en anden idé end
den, der var fremherskende i samfundet.
Og ud af de forsamlinger begyndte en ny religion, en ny samfundsorden og en ny identitet
for det enkelte menneske. Derfor kan kirken i dag også kun blive et samlingspunkt, hvis
flere synes, at det er en god ide og har lyst til at samles om kirken
og bruge den stigende interesse for det åndelige til at mødes dér.
Et samlingspunkt har jo både en social dimension, en oplysende
dimension og naturligvis i kirkens tilfælde en åndelig dimension.
(Fortsættes side 10)
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Kirkens vigtigste opgave er, at få gjort kristendommen nærværende og betydningsfuldt i menneskers liv og det indebærer ofte en
protest mod det, der ikke fungerer i livet og som giver flere og flere
stress, angst og en oplevelse af ikke at slå til eller af ikke at være
noget værd. I kirken kan vi samles om at sige noget andet til hinanden, fordi det vi samles om er
fællesskab, kærlighed, nærvær
og omsorg og altid i relation til
andre og til Gud. Om kirken skal
være traditionel eller en protestbevægelse kan i første omgang
synes at være præstens dilemma, men i sidste ende er det jo
en fælles opgave for os alle!
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Historien om:
Den Gamle Station. Trekanten 8-Vittrup
I skrivende stund er den Gamle Station I Vittrup, Trekanten 8, blevet 104 år. Bygget i
1913. Fungeret som station til 1963, 50 år som
station, derefter privatbolig. Stationen i Vittrup og
andre stationer under
Hjørring Privatbaner er
tegnet af den navnkundige arkitekt Sylvius Knutzen (1870-1939).
(fortsættes side 12)
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Forsat:
Bygningerne er alle opført i røde teglsten og med tilsvarende tag.
Det er enkle og velproportionerede huse med kraftige gesimser og
som en særlig specialitet: altid med hvidkalkede hjørnekvadring.
Stationen har haft forskellige private ejere. Vi har boet her siden
1980, altså i 37 år. De 220 m2 bolig er vedligeholdt og nogle steder tilbageført til det oprindelige fra 1913. Således er stuen gulv
restaureret med de oprindelige fliser (Ølands marmorsten). Ligesom taget er fornyet med nye teglsten i gammel stil. Rygning i
håndlavet tegl.
Til ejendommen hører et grundstykke på
10.000 m2 og en lille
dam med sin egen
historie.
Birte Kjelgaard &
Torben G. Christensen.
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Aktiviteter for 2017:
22. marts:

Spis sammen aften efterfulgt af foredrag.
Anders Bilgram kommer og fortæller om hans tur
omkring nordpolen i åben båd, hvor han var ekspeditionens leder.
Max 80 personer. Pris: 120,00 kr. (80,00 kr. for
foredrag uden spisning)
Tilmelding senest 13. marts.
Tilmelding til Alice Rasmussen, 22612672
eller Thomas Fisker, 30266397.

8. april:

Påskefrokost i Skummesalen

6. Maj:

Lav din egen bjesk
Peter Mortensen tager dig med ud i naturen
og viser hvor du kan finde urter til din egen bjesk.
Pris: Der vil komme et mindre deltagergebyr.
Tilmelding til Poul Erik Kammer, 40441715
eller til Alice Rasmussen, 22612672

12. august:

Sommerfest i Rubjerg
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26. august:

Rundvisning på Åbybro mejeri (Ryå is)
Rundvisning kl. 1400. Pris: 35,00 pr. person.
Min. 10 personer max. 40 personer. Samkørsel.
Mulighed for at købe frokost før rundvisning og /
eller kaffe og kage efter rundvisning.
Tilmelding senest 13. august.
Tilmelding til Thomas Fisker, 30266397.
eller Alice Rasmussen, 22612672

6. Oktober:

Vinsmagning i Skummesalen
”Alle tiders vin” fra Hjørring disker op med lidt for
skelligt.
Tilmelding til Finn Østergaard, 27163888
eller til Inger Andersen, 20576887

25. november: Julefrokost i Skummesalen
1. december: Jul i Vittrup Gl. Mejeri
Gudstjeneste i Vittrup kirke efterfulgt af gløgg og
æbleskiver , afsluttet med at tænde byens juletræ.
Tilmelding til Inger Andersen, 20576887
eller Poul Erik Kammer, 40441715
Aktivitetskalender fortsættes på næste side…...

Hvis man ønsker
at bruge grillen
ved bålpladsen
er man mere end
velkommen til at
kontakte bestyrelsen for at få
den låst ud af
skuret.
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31. december: Nytårs champagne
Kl. 2400 er Borgerforeningen vært med
champagne på legepladsen.

2018.
29. Januar:

Borgerforeningens generalforsamling
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Nyt fra Vittrup Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivet har i forbindelse med salget af Børglum Præstegård, fået
overdraget alle konfirmandbillederne der har hængt i konfirmandstuen.
Billederne strækker sig fra 1945 til og med 2015. Da vi ikke råder
over så meget vægplads, skal billederne ud af rammerne, og sættes i album.
Børglum Arkiv har overdraget alt deres materiale til Vrå Arkiv, der
har til huse i Uhrenholts gård. Vi var derfor heldige, at konfirmandbillederne fik lov til at blive
i det gamle Børglum
Sogn.
Skulle der blandt læserne,
være en der kunne være
interesseret i at
"aframme" de mange fotos, vil vi meget gerne høre fra Jer.
Vi kan kontaktes på tlf.:
Ove - 41395604
Jesper - 60452053
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SMS service
91 54 60 46

Hej Vittrup.
Jeg hedder Lone, og jeg har skrevet lejekontakt på lejemålet i byens lokale i "den gamle bank", og vil inden påske åbne butikken
”Svanen - Antik og Genbrug”. Jeg har arbejdet som sygeplejerske i
næsten 30 år og har nu valgt at prøve kræfter med noget nyt og så
har det været nærliggende, at gøre min hobby, gennem mange år,
til min levevej.
Jeg har i mange år gået på skattejagt efter guldklumper" (smykker,
glas, ældre legetøj, tasker, keramik, lamper og meget andet), og
elsker at finde specielle, anderledes og gode ting og har i den forbindelse mødt mange fantastiske dejlige mennesker med den
samme interesse som mig . (Fortsættes side 19)

18

Jeg finder det altid spændende at
udveksle historier
og jeg håber nu,
at komme til at
udveksle nye historier med jer.
”Svanen - Antik
og Genbrug” regner med at holde
åben fredag, lørdag og søndag
og når jeg ellers
er der.
I højsæsonen og i ferieperioderne vil jeg holde åbent
flere dage.
Håber I kigger forbi og hilser på.
Med venlig hilsen
Lone Højsleth
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