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Nyt fra formanden 

Ja, så gik år 2017 også – og det har været et aktivt år for os alle i 

bestyrelsen. Vi sagde ja til at deltage i Vittrupskolens opstart, dvs. 

med arbejdstimer og lidt økonomisk, som vi mener at kunne for-

svare. Jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen for den store op-

bakning omkring arbejdet med Vittrup Fri Fagskole. 

Igen i det forløbne år har der været nye tiltag m.h.t. arrangemen-

ter: 

En spis sammen aften med foredrag af Anders Bilgram om hans 

tur omkring nordpolen i åben båd. 

Vi har været på bjesk-tur med Peter Mortensen og se på urter. 

Der har været rundvisning på Åbybro mejeri. God is og gamle biler. 

Vinsmagning med Alletiders Vin fra Hjørring. 

Og ikke mindst jul i Vittrup Gl. Mejeri med ca. 100 deltagere. 

 

I år sker der nye ting, som vi glæder os til at præsentere: 

Vi har i 2017 fået midler fra Landsbyforum. De går til en luft/luft 

varmepumpe til Lokalarkivet, nye flag til byens flagstænger, og nye 

rør som flagstængerne skal stå i. 

Der vil igen i løbet af året være aktiviteter og ture både i og uden 

for Vittrup.  

I 2017 har Borgerforeningen arvet efter Karen Jespersen. Karen 

Jespersen testamenterede sin formue til Hjørring Kommune 

(plejehjemmet), Vittrup Børnehave og Vittrup Borgerforening. 

Det er vi taknemlig for og vi vil sørge for at arven bliver brugt efter 

Karen Jespersens ønske. Midlerne må ikke bruges til drift, men de 

skal bruges til udflugter og sammenkomster. 

 

Jeg kan kun sige, at vi glæder os til at tage fat på et nyt år, og hå-

ber på, at der kommer input fra Jer.  

 

   Inger Andersen 
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Bestyrelsen anno 2018 

 

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 

 

Kontingentpriser : 

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



6 

 

BYENS FLAG: 

Ved mærkedage vil det være mu-
ligt at få hejst byens flag på lege-
pladsen.  
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 efter-
følgende. 
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Fri Fagskole – hvad er dog det for en størrelse? 

I Danmark findes 12 Frie Fagskoler, der alle har forskellige profiler 

og indhold. Bøgevangsskolen i Vejle er for STU (særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse), og på Tronsø Fri Fagskole handler det me-

get om eliteridning.  Derfor er det meget svært at svare på det ind-

ledende spørgsmål, for de frie fagskoler er meget forskellige.   

Men det at skolerne har mulighed for at planlægge så forskelligt 

indhold, er også en stor fordel, da det mangfoldiggør udbuddene, 

og dermed give de unge flere muligheder for at finde en skole, 

som fanger deres interesse. 

På Vittrupskolen har vi valgt at fokusere på at få arbejdstøjet på og 

beskidte hænder. 

Nærmere beskrevet har vi tre linjer: Landbrug, husdyr og heste, 

Håndværk og erhverv og Mad og service. 

Som en del af undervisningen på de tre linjer implementerer vi fag 

som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt.  Hvis ele-

ven har mulighed for og lyst til det, kan han/hun vælge at gå til prø-

Vittrup- 

skolen 

Fri Fagskole 
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ve i dansk/matematik og dermed få chancen for at opnå de ad-

gangsgivende karakterer til erhvervsuddannelserne. 

Ud over alt det faglige har vi fokus på livsmestring, innovation og 

digitalisering.  

Livsmestring er et vigtigt begreb i dagens Danmark. Mange unge 

mennesker er vokset op uden trygge rammer og måske uden for-

ældre til at skabe den opdragelse, udvikling og opbakning et barn 

har brug for. Det forestiller vi os ikke, at vi kan genopbygge med et 

år på Vittrupskolen, men vores mål er at skabe en sti for den unge, 

hvor på han/hun kan starte vejen til et meningsfyldt og stabilt liv. 

For at virkeliggøre den praktiske del af et ophold på Vittrupskolen 

arrangerer vi praktik til alle eleverne. Praktik via Vittrupskolen er 

ikke som en traditionel praktik, hvor eleven ofte er i en virksomhed 

i en uge eller to. Praktik via Vittrupskolen tilrettelægger vi efter den 

unges kompetencer og motivation. En praktik kan tilrettelægges 

som en ugentlig praktikdag, eller en formiddag. Praktikken vil ofte 

strække sig over et længerevarende periode, således praktikvær-

ten og eleven kan skabe relationer. Via praktik kan eleven oplæres 

i nogle faste funktioner……... Det giver eleven en tilknytnings til 
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stedet, og et godt ind-

blik i det at være til-

knyttet arbejdsmarke-

det.  

Status på skolen er, at 

vi fra den 29/1 har 10 

elever indskrevet.   Da 

planen er, at vi til au-

gust skal starte med 

minimum 35 elever, har 

vi ikke mulighed for at 

læne os tilbage, så derfor bruger jeg hovedparten af min tid på at 

sælge ideen om skolen til jobcentre, uu-centre og andre skoler/

institutioner. 

Af nye tiltag arbejder vi stadig på at afklare, om der er elevgrund-

lag for en fiskerilinje i samarbejde med Hirtshals fiskeriforening og 

Thyborøn fiskeriskole. Nyeste tiltag er, at vi hurtigst muligt ansæt-

ter en person, som har erfaring med mennesker med autisme, 
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OCD, angst etc. Denne person kommer til at yde støtte til en grup-

pe på op til otte elever, som kommunerne visiterer til pladserne.  

Jeg har store forhåbninger for de tiltag, vi arbejder på. Motivatio-

nen for de nye tiltag bunder i, at vi skal have de 35 elever i hus, og 

derfor må vi sprede vores indsats så meget, som vi kan, inden for 

de rammer vi har besluttet os for skolen skal have. 

Det glæder mig meget, at det er lykkedes os at komme så langt 

med skolen, som vi er nået indtil nu. Det giver mig motivation og 

tro på, vi kan gå hele vejen og få Vittrupskolen Fri Fagskole etable-

ret, og dermed skabe den skole, som vi alle drømmer om. 

Med fortsat fælles hjælp og støtte kan vi gå hele vejen. 

 

Vittrupskolen bliver det stabile fyrtårn i området, og jeg er stolt og 

beæret over at spille min rolle i historien. 

 

Venlig Hilsen 

Forstander  

Casper Nellemann 

www.event-park.dk 
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Nyt fra Vittrup Lokalarkiv: 

 

Lokalhistorisk arkiv for Vittrup og Omegn er et lille arkiv som dæk-

ker et lille geografisk område, hvor der er mange små foreninger. 

Med alle disse foreninger drevet af frivillige kan det være svært at 

få frivillige nok til at få indsamlet alt interessant materiale, samt at 

få det registreret og korrekt opbevaret – for slet ikke at tale om fast 

åbningstid. Det har vores arkiv efter hånden lidt under i en del år, 

og da der i samme tidsrum er sket stor udvikling indenfor registre-

ring og digitalisering står vi overfor at alt indsamlet materiale på 

arkivet skal registreres. 

 

Derfor hvis du har lyst til eller interesse i at hjælpe med at arkivere 

og registrere er du velkommen til at kontakte mig så vi kan aftale 

hvad og hvordan. 
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Sidste år var vi så heldige at modtage konfirmandbilleder for mere 

end 65 år samt synsprotokoller og andre spændende effekter i for-

bindelse med salget af Børglum Præstegård. Alle billeder er nu 

scannet og i skrivende stund mangler kun få at blive registreret. 

Dog mangler der at blive sat navne på rigtig mange ansigter. Kan 

du hjælpe må du meget gerne kontakte mig. Alt det registrerede 

kan du se på www.arkiv.dk men fra 1970 og frem er det kun be-

skrivelser uden billede. 

 

Vi har også fået Tage Sørensens store samling af lokalhistorisk 

materiale til Vittrup. Det drejer sig om adskillige flyttekasser som vi 

også skal have registreret så vi kan få et overblik over hvad sam-

lingen indeholder. 

 

For efterhånden en hel del år siden lavede pensionerede murer-

mester Arne Pedersen et stort arbejde med at fotografere og ind-

samle oplysninger om byens ejendomme. Billederne og oplysnin-

gerne trænger til en opdatering, og i forbindelse hermed kan antal-

http://www.arkiv.dk/
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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. 

let af ejendomme udvides samtidig med at de bliver registreret i 

arkibas, så de kan fremsøges på www.arkiv.dk 

 

Privat har jeg en samling af lejlighedssange. Både sange jeg selv 

har samlet, men også sange jeg har arvet fra min mor og min far-

mor – og jeg tænker det kunne være meget morsomt om arkivet 

kunne få en stor samling. Selvom lejlighedssange ikke er in nu til 

dags, fortæller mange af dem lidt om de mennesker som de om-

handler, og er dermed også historie. 

Som nævnt på Borgerforeningens generalforsamling er der blevet 

installeret en varmepumpe i arkivet så det er muligt at sidde der og 

arbejde i nogle timer. Grundet dette og i forbindelse med at vi har 

fået tre brugte arkivskabe mere har vi flyttet rundt, og synes selv at 

vi har fået et hyggeligt lokale. Desværre er solen meget hård og 

falmer vores billeder og bøger, så det er nødvendigt at få solfilm 

på de store vinduer ud til Løkkensvej. Det er ikke vores eneste ud-

fordring da vi indtil videre ikke har mulighed for at komme på inter-

nettet på arkivet, men der er sendt en ansøgning til Hjørring Kom-

mune for at søge om adgang via deres trådløse net. Om det er 

muligt og om vi i så fald får adgang kan vi kun håbe på. 

 

http://www.arkiv.dk/
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Som noget nyt er der oprettet en profil på Facebook – Lokalhisto-

risk arkiv for Vittrup og Omegn. Der er der mulighed for at holde 

sig opdateret med de ting som foregår på arkivet og måske også 

annoncering efter hjælp, når der er praktiske opgaver som presser 

sig på. 

I 2019 kan arkivet fejre 25 års jubilæum, og det største ønske vil 

være at kunne præsentere et flot og velfungerende arkiv, som har 

flere besøgende og frivillige end nogensinde. 

 

Venlig Hilsen 

Janne Jacobsen 
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Aktiviteter for 2018: 

   
 
12. April:  Fællesspisning efterfulgt af foredrag med Agnethe 
   Odgaard Jensen 
   ”Kunsten at bevare livsmodet trods modgang” 
   Se mere på side 18. 
   Pris: 60,00 kr.  
   Tilmelding til Alice Rasmussen, 22612672 
   Eller til Inger Andersen, 20576887 
 
Juni:   Gåtur/rundvisning i Vittrup med lokal guide. 
   Turen afsluttes med helstegt pattegris. 
   Dato for arrangement bliver fastsat sidst i maj. 
   Pris: 60,00 kr. 
   Tilmelding til Inger Andersen, 20576887 
   Eller Finn Østergaard, 27163888 
 
11. August:  Sommerfest i Rubjerg 
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18. August:  Rundvisning på Lykkesholm ”Det gamle  
   stenhuggeri” på Lyngby Torp. 
   Ann Bovisset viser rundt og fortæller historien om  
   ejendommen. Aftenen sluttes af med middag, kaffe  
   og kage.  
   Pris: 50,00 kr. 
   Tilmelding til Alice Rasmussen, 22612672 
   eller til Poul Erik Kammer , 40441715 
 
23. September: Besøg hos Lykkesholm Æbleplantage 
   Besøg på Danmarks nordligste æbleplantage, en lille 
   perle i Vendsyssel, der dyrker og sælger lokalt. 
   Tilmelding til Thomas Fisker, 30266397 
   eller til Inger Andersen, 20576887 
 
24. November: Julefrokost i Skummesalen 
 
30. November: 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 til mejeriet på tlf. 98996199  
 
31. december: Nytårs champagne 
   Kl. 2400 er Borgerforeningen vært med    
   champagne på legepladsen. 
 

2019.  

28. Januar:  Borgerforeningens generalforsamling 



18 

 

 

 

Om Forfatter Agnete Odgaard-Jensen  
 

Jeg er født på Thyholm i Vestjylland. Jeg mistede mit syn som 25-

årig, men nåede lige at afslutte min uddannelse som aktivitetsmed-

arbejder. En uddannelse, som blev mig til stor glæde, idet jeg få 

måneder senere kunne starte med at være leder på mødesteder 

for synshandicappede, og i dag har jeg stadig det job.  

Jeg har været informatør i Dansk Blindesamfund i 30 år, og har si-

den 2008 haft mit eget foredragsfirma ”Soldrys”. I Blindes Jul´s for-

retningsudvalg er jeg næstformand, samt distributør i Kreds Thy-

Mors og madskribent til bladets bagside.  

Jeg bor på en nedlagt landejendom i nærheden af Ydby ved Hurup 

Thy sammen med min seende mand Frank og min førerhund Sa-

turn.  

For mig har frihe-

den fire ben, så Sa-

turn er med til at 

give mit liv et rigt 

indhold, og gør at 

jeg på egen hånd 

kan dyrke een af 

mine store interes-

ser - naturen. 
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 ”Kunsten at bevare livsmodet trods  
modgang” 

 

I dette foredrag kommer jeg ind på, hvor meget vore tanker kan 

gøre ved os. Tanker har enorme kræfter. Derfor er det så vigtigt, 

at vi tænker positivt i stedet for negativt. Jeg taler om de ting, der 

svækker vort immunforsvar såsom negative følelser, dårlig sam-

vittighed, modløshed, ensomhed og afhængighed af omgivelser.  

Med kærligheden som udgangspunkt fortæller jeg om vore posi-

tive evner, egenskaber og venskaber, som alt i alt giver os livs-

glæde. I min afslutning samler jeg alle trådene og fortæller om 

een af mine egne store livskriser. Jeg vil med dette foredrag ikke 

give dårlig samvittighed, men kun give stof til eftertanke.  

Vi må bruge det, vi har, in-

gen kan bruge det, de har 

mistet.  

 

Foredragsholder og 

 Forfatter  

Agnete Odgaard-Jensen  

 

Torsdag den 12. april 2018 

 

 
Løkkensvej 825 9480 Løkken 

mail: vittrup-malerfirma@sol.dk 
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Hej! 

21 oktober 2016 flyttet Lars Rasmussen og Linn Ulleberg til Vittrup 
Hedevej 187. 

Linn er norsk og Lars er opprinnelig dansk men har bodd i Norge i 
33 år. 

Lars er utdannet berider fra 
Danmark og har drevet med 
dressur og spring. Han har vært 
på det norske spranglandshold i 
25 år og har i perioder haft 
ansvar for de forskjellige 
landsholdene i både spring og 
dressur. 

Linn er dressurrytter og har 
arbejdet sammen med Lars i 7 
år og har selv deltatt 
internasjonalt på Grand Prix 
nivå. 

Her i Vittrup uddanner vi både 
spring og dressurheste og 
underviser ryttere der kommer 
til oss. 
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Om sommeren har vi kursusvirksomhet hvor der kommer spesielt 
mange ifra Norge. 

Vi er blitt veldig godt tatt imot, har hyggelige naboer og trives med 
den nordjyske mentalitet. 

  

Stor hilsen fra Linn og Lars 
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Vittrup har stadig meget at byde på! 
  

Jeg er rigtig tit gennem de mange år jeg har arbejdet i Han Herred 

blevet spurt hvor egentlig Vittrup ligger? Og er det det overhoved 

noget særligt - og en by?  

Nemt er det jo at stedfæ-

ste for folk, da Løkken jo 

er kendt for de fleste.  

Men ved nærmere efter-

tanke er det jo især spar-

somt med forretninger 

der er tilbage specielt når 

man tænker tilbage til sin 

barndom her i byen.  

Mange små forretninger 

med hver sit udvalg af 

dagligvarer er afløst af 

SMS service 

91 54 60 46 
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store forretninger der tilbyder næsten alt – det har naturligt ramt 

Vittrup og mange andre byer af samme størrelse.  

Så er Vittrup stadig noget særligt? Ja i høj grad. Byen og området 

har ”skole”, børneinstitution, idrætshal, kirke, ”forsamlingshus” 

håndværkerfirmaer, serviceerhverv, specialbutikker mm. Der til en 

stor håndfuld af foreninger der arrangerer og tilbyder aktiviteter og 

mange forskellige arrangementer. Dette er kun muligt fordi mange 

giver et nap med at drive de forskellige foreninger og endnu flere 

deltager i arrangementerne og fællesskabet.  

Så Vittrup er noget særligt – specielt for os der lever og bor her. 

Og hvis vi alle tænker på det, gør lidt/meget, prøver at skabe nye 

ting og deltager i fællesskabet - så vil Vittrup helt sikkert også have 

meget at byde på i fremtiden. 

  

Helge Ulrik. 
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