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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.  2014 blev et stille år med de faste gode aktiviteter 
som vi har haft i gennem flere år. Dog blev der besluttet at vores advents arrangement skal finde en ny 
form fremover da den ligger for tæt på den årlige julefrokost.  
 Vi har taget hul på et samarbejde med Rubjerg - Gølstrup borgerforening om at bakke op om hin-
andens store arrangementer. Det betød at der var 18 med til vores julefrokost derfra og vi opfordre til at 
bakke op om deres sommerfest som har været en succes gennem flere år. Her ud over vil der blive delt 
relevante aktiviteter mellem de 2 foreninger. Vi håber det kan være med til at styrke begge byer og give en 
større sammenhængskraft i området.  
 2014 blev også året hvor vores borgmester meddelte at der ikke er plads til alle landsbyerne i 
fremtiden. Det er selvfølgelig ikke os han tænker på eller er det? Vi skal selv tage ansvar for vores by’s 
udvikling ellers bliver det til afvikling på sigt. Derfor har alle foreninger i byen været indkaldt til flere 
møder hvor vi prøver at samles om at styrke byen og samarbejde bredt om aktiviteterne. Det har indtil 
videre ført til en fælles hjemmeside www.vittrup-by.dk hvor alle foreninger får deres egen afdeling til at 
vise hvad de laver. En fælles kalender med alle aktiviteterne er der også lavet samt en SMS telefon. Vi ar-
bejder på at lave et fælles blad sammen med VUG så der ikke skal laves 2 blade til de samme mennesker. 
Hvis man har input til denne arbejdsgruppe kan de sendes til vittrup.by@gmail.com 

 2015 er allerede godt i gang, og foråret kæmper med vinter om overtaget. Præsten går på pension, 
Købmanden skifter navn, pølsetyskeren og Vittrup centret fylder 1 år og…. Resten bliver spændende at 
følge med i. Så hvis vi står sammen og trækker i samme retning må den kære borgmester finde en anden 
by at lukke…. 

Af Kristian Sloth 
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Bestyrelsen anno 2015 

Formand: Kristian Sloth, Børglum Klostervej 99      42717126 
Næstformand: Inger Andersen, Engvej 17       20576887 

Kassere: Poul Erik Kammer, Vittruphedevej 187      98996144 

Sekretær: Line Bonnerup-Knudsen, Børglum Klostervej 26   22578766 

Ea Knudsen Vittrup Hedevej 97            61748858 
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FLAG: 

Skal flaget op på legepladsen Så kontakt Bestyrelsen 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 2015 Husstand 150,-   Pensionist 100,-  
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået et medlemskort 
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Indtryk fra Vittrup 
Af Niels Clemmensen 

Det er et stort privilegium at være præst. I forbindelse med de kirkelige handlinger mø-

der præsten mennesker, der befinder sig på et afgørende sted i deres tilværelse. Det 

kan være i den størst tænkelige glæde – eller i den dybeste sorg. Det er under alle 

omstændigheder øjeblikke, de berørte personer aldrig glemmer. Fra disse møder har 

jeg de stærkeste indtryk. Men det siger også sig selv, at jeg ikke kan fortælle det vide-

re.  

Jeg husker fra min ansættelsessamtale med menighedsrådet i efteråret 1991, at en 

sagde, at nu skulle antallet af menighedsrådsmedlemmer sættes ned fra 7 til 6, fordi 

befolkningstallet var faldet til under 1000. I dag er det kun 785. Midt i 1960’erne boede 

der omkring 1700 i sognet. Vittrup er som alle andre landsbyer præget af udviklingen. 

Det er særdeles mærkbart. Det er efterhånden kun de aller ældste, der har levet i den 

gamle landbokultur, selvom vi stadig er mange, der husker den og tænker tilbage på 

den med glæde.  

Jeg havde været præst i Aalborg, inden vi kom hertil. Børnene var små. Den yngste 

kom i dagpleje hos Jytte Hansen, Vittrup, og den ældste begyndte i børnehaveklasse 

på Vrensted skole. Jeg kan huske, jeg tænkte, at når vi kom her til, ville de få lært at 

tale vendelbomål. Men det er lige alt det, at de har lært at 
Fortsætter på side 8 



7 



8 

forstå det. Siden min skoletid er 

det et mindretal, der har vendelbo-

mål som dagligsprog, og de børn, 

der har, laver deres sprog om, når 

de er i skole, ligesom mange for-

ældre og bedsteforældre også gør, 

når de taler med deres børn og 

børnebørn, selvom de bruger dia-

lekten indbyrdes.  

En af de første ting, jeg husker fra 

Vittrup, er indvielsen af tårnuret på 

kirken. Det skete få måneder efter, 

at jeg var kommet. Uret var skæn-

ket af Jørgen Mariegaard, der var nabo til kirken, og hvis far i sin tid havde skænket 

grunden, den er bygget på. En konsulent, der skulle godkende sagen, syntes, et tårnur 

hører hjemme på en bykirke og ikke så langt ude på landet. Men nu var det et ur, Jør-

gen Mariegaard gerne ville skænke, og menighedsrådet støttede ideen.  

Kort efter min ansættelse tog graver Arne Rasmussen mig med rundt på klosterkirkegår-

den. Han viste frem og fortalte, og på et tidspunkt stod vi ved diget mod vest og kiggede 

ud over landskabet, Skøttrup, Løkken og længst væk havet. Så sagde Arne: ”Det her er 

Danmarks flotteste arbejdsplads!” Det har jeg tænkt på mange gange siden, når jeg har 

været på kirkegården, og har tit refereret det, når jeg har vist nogen rundt.  

I de første år var der somme tider nogle, når vi talte om foreningslivet, der beklagende 

sagde, at i Børglum kan alt lade sig gøre, men i Vittrup…  

Men Vittrup kom snart godt med, og der er opstået et værdifuldt sammenhold, som væk-

ker beundring. Først var der Efterskolen, som det ikke bare lykkedes at få op at stå, 

men som kom til at blomstre under forstander Torben Christensens kyndige ledelse i et 

frugtbart samarbejde med Benny Stenkær, der var formand for bestyrelsen. I en årræk-

ke havde jeg den 

glæde at sidde i 

bestyrelsen. Mø-

derne havde et 

fast punkt, der 

hed orientering 

ved forstanderen 

– herunder orien-
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tering om elevsituationen. Efter nyt-

år var skolen som regel fyldt op fra 

næste skoleår med lang venteliste 

og halvt fyldt op til det næstfølgende 

skoleår. Der var altid elever skrevet 

op 4-5 år frem i tiden.  

Nu havde man jo vist, at kræfterne 

er stærke, når man står sammen. 

Det næste projekt var Mejeriet, som 

blev til en velfungerende daginstitu-

tion. Derefter kom Skummesalen 

også som et resultat af forenede 

kræfter. Og da efterskolen måtte 

lukke, var der igen en kreds, der trådte sammen og støttede de nye ideer om Vittrup 

Centeret.  

I en årrække havde kirken et samarbejde med efterskolen, borgerforeningen og VUG 

om et årligt foredragsarrangement. Det var næsten altid en succes og nogen gange og-

så en publikumssucces. Det største arrangement var en aften med Johannes Mølleha-

ve. Han er en ganske lille mand og måtte stå på en ølkasse. Han havde forsamlingens 

fulde opmærksomhed hele aftenen. Ordene kom ud af munden på ham i en hastig 

strøm, og han havde ikke et stykke papir i hånden. Folk kom langvejs fra for at høre 

ham. Jeg husker, jeg talte med nogle fra Sindal.  

En anden gang havde vi en fin aften med Naser Khader. Tidligere indenrigsminister og 

borgmester i Århus, Thorkild Simonsen, har også været her. Hans hjem er i Rubjerg, så 

han er næsten lokal. Der har også været rigtig gode aftener med mindre kendte fore-

dragsholdere, men uden at man kan kalde det en publikumsucces. Udfordringen var at 

finde foredragsholdere, som var kendte, og som samtidig kunne 
Fortsætter på side 10 
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tale til de voksne og efterskolens elever. 

Kirken og Borgerforeningen har gennem mange år lavet et arrangement i fællesskab i 

forbindelse med advent. Tidligere var det et aftenarrangement med gudstjeneste og 

efterfølgende sammenkomst. De senere år har det været et eftermiddagsarrrange-

ment, som mest er tilrettelagt for børn og med efterfølgende sammenkomst i Skum-

mesalen – hvis ikke lige det falder sammen med den store julefrokost i hallen! Den ju-

lefrokost er et fornøjeligt og hyggeligt arrangement, som det er vigtigt at fastholde af 

hensyn til sammenholdet i byen.  

Så længe sammenholdet er der, vil Vittrup også i fremtiden være attraktiv – trods al 

tale om udkant.  

 

Afskeds Gudstjeneste For Niels Clemmensen bliver: 

 Søndag d. 16. August i Børglum Klosterkirke.  

Efterfølgende reception på Vittrup Centret.  

Alle er velkommen! 
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Aktiviteter for 2015 

11.. April Påskefrokost i skummesalen 

23. juni Sankt Hans og fællesspisning på legepladsen 

  8. august. Sommerfest i Rubjerg 

17. november, Besøg på tv2 nord i Åbybro 

28. november, Julefrokost i skummesalen 

31. december, nytårs champagne 

25. Januar 2016, Generalforsamling i skummesalen 
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Vibbérne 2015 

 Overnatning / udebiograf på legepladsen i Juli / August 

 Besøg på Family Farm Fun Park i Juni 

Datoer meldes ud på SMS / Mail senere. Ellers Bakker 

Vibbérne op om VUG´s aktiviteter hen over forår / Sommer 

 

Hvil man ønsker at bruge 

Grill til bålpladsen er man 

mere end velkommen til at 

kontakte bestyrelsen for at få 

den låst ud af skuret. 
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SMS service:  

Vittrup har fået sin helt egen SMS telefon. Her er 

der mulighed for at få besked når der sker noget i 

byen. Har man et arrangement som skal sendes ud 

til byens borgere kan man henvende sig til Kristian 

Sloth som så kan sende beskeden rundt. 

 

Nyhedsbrev: 

Ca. 4 gange om året vil vi sende et nyhedsbrev ud på mail med 

info fra alle foreningerne. Dette kan tilmeldes på vores hjemme-

side. Der vil blive lavet er trykt eksemplar der kan hentes hos 

Købmanden. 

 

Kalender: 

På hjemmesiden er der en arrangements kalender hvor alle kan 

komme med informationer til. De skal sendes til  

vittrup.by@gmail.com så bliver de lagt op i kalenderen hurtigst 

muligt. 
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