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Formandens beretning: 

I år kan vi heldigvis holde generalforsamlingen til den norma-

le tid, nemlig i slut af januar.  

Men som 2020, har 2021 også været et år præget af Corona. 

Vi har lært begreber som – restrektioner, adgangsbegræns-

ning og forbud. 

Trods dette har vi i Borgerforeningen lykkedes med, at afhol-

de arrangementer. 

Vi har været en tur på Hirtshals Bunkermuseum, en fantastisk 

rundvisning og fortælling, med efterfølgende kaffe og kage på 

Mormors Café. 

Vi var på besøg i Kornets Hus. Det var med en frokost og en 

fortælling om stedet og dets oprindelse samt alt omkring 

kornsorter. 

Desværre har der også været noget, som måtte aflyses - 

Jul i Vittrup Gl. Mejeri, julefrokosten og champagne nytårs-

aften. 

Det er større forsamlinger, på det forkerte tidspunkt p.g.a. co-

ronaen, så ØV. 

Jeg kan ikke snakke om arrangementer uden at nævne Karen 

Jespersen, som efterlod en arv til os. Den nyder vi godt af 

hver gang vi afholder noget. 

Den giver os mulighed for at lave arrangementerne billigere 

eller gratis. 

Det er et stort privilegium, og pengene er ikke brugt endnu. 
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Sidste år fik vi de nye gyngestativer sat op. Betalt af midler fra 

Landsbyforum. 

Derudover har vi vedligeholdt ventesalen og området. 

Tak til alle, som har hjulpet med arbejdet. 

Jeg kan kun sige, at vi får ros mange steder fra for det flotte 

område. 

Sidste år, hvor jeg snakkede om Potentialeplanen for Vittrup, 

havde vi netop mistet midlerne fra Lag Nord (100.000 kr.), 

men de er nu ansøgt om igen, så vi håber og tror på at det lyk-

kes.  

Vi har jo et forretningslokale ved Ventesalen, lige p.t. ”Vittrup 

Retro og Genbrug” Desværre har vi mistet reol-lejere, så der er 

kun 4 tilbage. 

Vi vil dog prøve, om det er muligt at finde nogle flere. 
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Lokalet er også sat til udlejning, men uden held. 

Vi håber på, at få en rimelig udlejning af lokalet, da det bety-

der meget i forhold til udgifterne for bygningens drift. 

Når vi starter på et nyt år, er jeg altid glad og optimistisk, og 

tænker på hvad det nye år vil bringe os. 

Vi har jo allerede diskuteret hvilke arrangementer som kunne 

være aktuelle i det nye år. Men er også altid modtagelige for 

input udefra. Det står jo skrevet i vedtægterne, at foreningens 

formål er, at varetage byens og omegnens interesse samt at 

afholde møder og festlige sammenkomster. Det kan vist ikke 

siges mere klart, kort og 

godt. 

Jeg vil ønske Jer alle et rig-

tig godt nyt år og håber vi 

kan samles til hyggelige ar-

rangementer. 

Formand  
Inger Andersen Løkkensvej 825 9480 Løkken 

mail: vittrupmaler@gmail.com 
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Bestyrelsen 2022 
 

Formand og sekretær: Inger Andersen, 20576887 

Næstformand:       Poul Erik Kammer, 40441715 

Kasserer:       Helle Brogaard, 20496344 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Larsen, 20452053 

Bestyrelsesmedlem: Annette Steen, 20835072 

Supplanter:       Kjeld Pedersen, 21633801 

         Ole Dam, 21866517 

Landsbyforum:      Finn Østergaard, 27163888 

Hjemmeside:       Poul Erik Kammer / Inger Andersen 
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Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og omegn. 

Hvad laver de og hvem er personerne ??? 

Arkivet som man siger i daglig tale er nogle personer som er 

valgt ved Borgerforeningens generalforsamling.     Disse er for 

det næste år Per Lehmann og Jytte Østergård samt underteg-

nede Poul Erik Kammer. 

Vores arbejde består bl.a. i at samle oplysninger om hvad der 

er sket/sker i vores lille by og omegnen.  Det er f.eks at finde 

ud af hvem der har bygget de forskellige huse og ejendomme i 

byen og området, samt hvem de forskellige ejere har været. 

Det er noget af et detektiv arbejde, når man starter med byg-

geår og hvem der har bygget og hvilket håndværksmestre der 

har lavet arbejdet. Men vi har fundet 

forskellige metoder til dette. 

Og hvorfor gør man det, og hvad kan 

det bruges til ????               

Det er jo for, at man frem over kan fin-

de historien bag vores by og omegn.    
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Det er jo et godt opslag at have frem over for vores efterkom-

mere   -  børn og børnebørn m.m..  Der kommer efterhånden 

også flere tilflyttere her til vores by og omegn, jeg ved flere til-

flyttere er meget interesseret i vores område. Så kan registre-

ring på Arkiv.dk være et godt opslag for bl.a., at finde historien 

bag jeres hus og måske nabohusene eller andre bygninger i 

byen. 

Arkiv.dk er ikke kun en database for Vittrup, det er en lands-

dækkende database. Så du kan søge på forskellige      ting  -  

huse  -  adresser  -  personer  m.m. over hele landet.  Man skal 

jo huske det er frivillige og ulønnede  personer der sidder og 

laver at arbejdet, så der går jo en rum tid med arbejdet Jeg vil 

nærmest sige vi aldrig bliver færdig, for der sker jo ting om-

kring os hver eneste dag. 

Når i går ind på Arkiv.dk og i vil søge i Vittrup, vil det være en 
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god ide og gå ind på ”udvidet 

søgning”  og derefter gå ned på 

”Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup 

og omegn”. Så undgår i at få en 

masse ting frem fra andre dele 

af landet.  Vil du have hjælp så 

ring mig bare op, jeg tror vi kla-

rer det igennem telefonen.  

Jeg synes faktisk vi har fået stor 

interesse for vores Arkiv. Det 

mærker jeg ved, at vi tit får be-

søg når vi  har åbent.  Vi er også 

heldige der er  3   -   4  stykker 

ud over bestyrelsen der tilbyder 

deres hjælp.  Det er bl.a. en dame som stammer her fra byen, 

men i dag bor en anden stor by her i Vendsyssel.  Det er bl.a. 

en stor hjælp når vi skal sætte navne på 

gamle skole- og konfirmations billeder.  

Går du og har interesse for vores arbejde, 

så kontakt os endelig, måske du også ken-

der nogen af de personer vi har billeder 

af. Det kan jo fint være hjemme arbejde 

dersom det passer dig bedst og du bruger 

kun den tid du kan afse til det.  Jo bedre vi SMS service 

91 54 60 46 
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får vores forarbejde lavet jo bedre bliver det materialer som 

kommer på nettet. 

Så kom endelig og besøge os.  Vi gir kaffe.  Vi bor Løkkensvej 

829  Vittrup  (Bag rutebil holdepladsen). 

MVH 

Poul Erik  -  Jytte  -  Per 
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Vittrup Fri Fagskole -  Anno 2022 
 

Fagskolen står stadig og nu med endnu stærkere rødder. 

Endnu et år er gået og skolen har fortsat god vind i sejlene og 
god søgning. 

Mange unge mennesker har efter de 4 år skolen har eksisteret, 
været igennem skolens 
virke. 

Vi er meget stolte af alle 
de elever som vi har 
sendt videre gennem 
tiden. Sidst har vi sendt 
en flok afsted til både 
HF, EUD Business, EUD 
Gastro, EUD Byg, FGU, 
STU og Mesterlære-
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plads. 

Vi oplever at vores elever generelt klarer sig godt ude i verden 
og har udviklet sig og efter hvad vi hører, fortsætte deres rejse 
mod de mål de har sat sig. 

Billedet i toppen stammer fra sidste skoledag sommeren 2021, 
hvor vi oplevede en fantastisk stemning og glæde ved at kunne 
afslutte et skoleår, som har haft mange afbrydelser og bekym-
ringer. Vi husker tilbage på afslutningen som en stor forløsning 
og festdag.  

I denne vinter, har vi arbejdet med at ombygge et klasseværel-
se til 3 elevværelser som vi fra 1. Februar har kunnet tage i 
brug. Stor tak til en lille gruppe frivillige som har hjulpet os rig-
tig meget med det praktiske arbejde. 

I løbet af foråret 2022 kommer vi til at overtage ejendommen 
på Vittrup Kirkevej 59.  Det er planen at foråret skal bruges til 
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at shine stuehu-
set lidt op, sådan 
vi fra 1. august 
kan have 4 ele-
ver boende i hu-
set. Eleverne skal 
bo i huset, og ha-
ve støtte og 
guidning i at bo 
for sig selv. Det 
kan være at læg-

ge et budget, husførsel, rengøring, indkøb osv. Eleverne skal gå 
på skolen i dagtimerne.  

Det er vores håb, at vi med dette tilbud, kan klargøre denne 
målgruppe af eleverne til at kunne klare sig endnu bedre, efter 
de stopper på skolen. 

Det er fortsat skolens og bestyrelsens mål, at vi er åbne for 
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Vittrup by og omegn, kan benytte skolen til diverse møder og 
arrangementer.  

Vi har allerede mange arrangementer med fx Lions Club, Føde-
vare Vendsyssel, Borgerforeningen, VUG, Vandværket osv. 

Skolens elever og ansatte er fortsat meget involveret i nærmil-
jøet, og fx har de lavet mad til borgerforeningens fællesspis-
ning (hver for sig), vi laver nu mad til børnene i børnehaven 
hver torsdag, som vi kommer i børnehaven og serverer. 

Det er en stor fornøjelse at se vores elever, stolte og glade for 
at hjælpe andre og udføre et meningsfuldt stykke arbejde. 

Vi ønsker borgerforeningen og Vittrup by og omegn et godt 
nytår. Vi glæder os til vi ses i 2022. 

 

De bedste hilsner 

Forstander 

Casper Nellemann 
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 Aktiviteter for 2022: 

 

2. april:  Affaldsindsamling i Vittrup by og omegn 

   (landsindsamling) Kl. 10 - 12 

Ultimo april: Spis-sammen-aften i Skummesalen 

   Med ? (surprise) 

Primo juni: Besøg på Bangsbo Museum, Frederikshavn 

August  Guidet tur i Løkken 

Oktober:  Ølsmagning 

25. november Jul i Vittrup Gl. Mejeri 

   Gudstjeneste i Vittrup Kirke efterfulgt af gløgg 

   og æbleskiver, afsluttet med at tænde byens  

   juletræ. 

26. november Julefrokost i Skummesalen 

31. december Nytårs champagne 

   Kl. 24.00 er Borgerforeningen vært med 

   champagne på legepladsen. 

 

                          2023 

30. januar Borgerforeningens generalforsamling  
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Det du ikke tænker på 

om Vittrup Borgerforening 

Hvad er Vittrup Borgerforening egentlig 

for en størrelse. Hvad laver de i bestyrelsen. 

Hvad betyder det for mig – jeg bor her jo bare. 

Bestyrelsen har til formål, at varetage byens og om omegnens 

interesser. 

Den afholder møder for at planlægge arrangementer i årets 

løb, og evt. fornyelser/istandsættelser på byens legeplads/

ventesal m.m. 

Alt dette kræver planlægning, så det går der meget tid med. 
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Men for dig, som gerne vil gi’ en hånd med, behøver du ikke at 

vente på en invitation. 

Går du forbi området ved ventesalen, og kan se, at der træn-

ger til at blive fejet fliser, revet blade sammen, måske fjerne 

ukrudt o.s.v., så er du velkommen til – bare at gå i gang. 

Du er også altid velkommen til at komme med forslag. 

Det kan være til arrangementer, eller andre ideer, som du 

brænder inde med. 

HUSK: Vi står sammen om Vittrup by og Omegn. 

Bestyrelsen 
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 Her har vi så et Ar-

kiv billede fra 

1948.  Som de fleste 

af jer kan se er 

det jo det vi i dag 

kalder Saksagers 

hus, det ligger Tre-

kanten 3.  Nu er der 

jo mange tilflyttere til byen, så hvem der ikke ved det var Saks-

ager lidt antikhandler og i butikken var der brødudsalg i star-

ten, men på det sidste kunne man kun købe øl og cigaretter 

m.m.  Men i mine barneår var der både bageri og Cafe samt 

festsal,  hvor der blev holdt mange fester som fødselsdage - 

bryllup - sølvbryllup  m.m. samt  baller.  Det var dengang, nu 

har vi Skummesalen" til disse ting.  Der er ikke sket mange om-
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forandringer på bygningen  fra 1948 og til nu,  selv om billedet 

er over 70 år gammel.   

Poul Erik Kammer, Lokalhistorisk Arkiv. 
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Kontingentpriser : 

Husstand 150,00 kr.  Husstand - Pensionist 100,00 kr. 
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået betalt for med-
lemskabet.  

Her finder du information om og fra Vittrup By 

Hjemmeside: www.vittrup-by.dk 

Borgerforening: Kalender, medlemsblade, bestyrelse, spon-

sorer, galleri. 

Sponsorer: For rigtig mange af vores annoncører, kan du 

trykke på annoncen og nå direkte til deres hjemmeside og 

se hvad de kan tilbyde. Lokalhistorisk arkiv 

Lokale sider: Vittrup Gl. Mejeri, Skummesalen, Vittrup Fri 

Fagskole 

 

Facebook: Vittrup By 

Her bliver offentliggjort 

de ting, som sker her 

og nu. 

Hvorfor vi har flaget 

oppe. 

Diverse arrangementer 

i foreningerne. 

http://www.vittrup-by.dk
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