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Formandens beretning:
Ja, så gik også år 2018. Der har naturligvis været aktiviteter og
arrangementer, men som jeg ser det, er det alt sammen gået
godt. Dermed en tak til bestyrelsen og de hjælpere, som altid
stiller op.
I det forløbne år har der været arrangementer som:
Foredrag med ”Den blinde dame” Agnethe Odgaard Jensen,
en guidet gåtur i Vittrup, rundvisning på Lykkesholmgaard, Lyngby Torp, besøg på Lykkesholm æbleplantage, Jul i Vittrup Gl.
Mejeri og ikke mindst en mindekoncert for Kim Larsen på Vittrup
Fri Fagskole.
I forbindelse med alle vores arrangementer bestræber vi os på,
at der er en form for fællesspisning og hygge.

I år vil vi præsentære Jer for nye arrangementer. Både i og uden
for Vittrup. Så glæd Jer kun til det.
I forbindelse med vores arrangementer er det vigtigt, at nævne
Karen Jespersen, hvorfra vi har modtaget en arv.
Det står skrevet i hendes testamente, at hver gang vi bruger af
arven, skal hendes navn nævnes.
Arven bruger vi i forbindelse med diverse arrangementer, så vi
kan holde prisen for deltagelse på et rimeligt niveau.
I 2018 var vi heldige igen og fik bevilget 20.000 kr. fra landsbyforum. Det var til nye flagstænger på Løkkensvej. Det gav en del
problemer med tilladelse, da Vejdirektoratet blandende sig i hvor
de måtte stå, osv. Men nu er alt på plads.
Nu er vi så heldige, at en nedrivning af bygningen ved siden af
ventesalen er på vej/måske allerede startet.
Vi har i flere år kæmpet for nogle ting. Og nu – det lysner.
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For nogle få år siden fik vi lavet en potentialeplan for Vittrup.
Den arbejdes der videre med. Og det skal ikke undre mig om vi i år
får taget de første skridt.
Alle fornyelser koster jo penge, så det handler om tilskud og fondsmidler. Men i Vittrup kan vi forstå at stå sammen og arbejde sammen, og det betyder meget.
Vi har en hjertestarter i byen, som I sikkert ved. Nu kommer tiden,
hvor vi selv skal til at stå for driften og evt. kursus, så bidrag er velkommen til kontoen for Hjertestarteren. Kontonummer vil fremgå et
andet sted i bladet.
Vær en del af din by i fremtiden.
Jeg kan kun opfordre til, at deltage i foreningslivet. Derigennem får
du indflydelse på hvad der kommer til at ske. HUSK – Vittrup er en
aktiv by.
Vi glæder os til alt det nye, som kommer til at ske i år.
I er så velkomne til at komme med nye input.
Formand Inger Andersen
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Bestyrelsen anno 2019
Formand:

Inger Andersen, 20576887

Næstformand:

Helle Brogaard, 20496344

Kasserer:

Poul Erik Kammer, 40441715

Sekretær:

Jesper Larsen, 60452053
Alice Rasmussen, 22612672

Suppleanter:

Finn Østergaard, 27163888
Annette Steen, 20835072

Hjemmeside/blad:

Thomas Fisker, 30266397

Kontingentpriser :
Husstand 150,00 kr. Husstand - Pensionist 100,00 kr.
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået betalt for medlemskabet.
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Lykkesholmgaard
Et nyt men stadigt gammelt sted at holde dejlige fester og tilbringe
mere tid sammen med dem man holder af
Hvem har ikke prøvet det? Der skal holdes fest og venner og familie
kommer fra nær og fjern. Men hvem skal bo hos en selv og hvor skal festen holdes? På de fleste restauranter sidder man mellem 4-6 timer og
så må man skilles. Det er jo lidt trist når de nu er kommet langvejs fra.
Dette har vi selv tit oplevet idet vor familie og venner er spredt ud over
Danmark og i udlandet. Når de endeligt kommer på besøg synes vi det
er dejligt at kunne tilbringe mere tid sammen med dem. Så vi tænkte at
andre end os havde det samme problem.
Da vi besøgte Stenhuggergården Lykkesholm der var til salg for ca. 3,5
år siden, faldt vi pladask for den dejlige sal/lade hvor kunstneren Klaus
Unger før havde galleri og holdt seminarer. Vi var enige om at det kunne
være spændende at sætte gården i stand og indrette den til et sted hvor
familier og venner kunne holde fester og/eller holde ferie sammen i de
dejlige omgivelser og nyde både strand og de nærliggende byer og seværdigheder. Vi har desuden indrettet haven således at man kan sidde
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ca. 50 personer udenfor og hygge og grille, og børnene kan spille croquet eller fodbold i haven. Siden sidste år har vi nu kunnet byde glade
fest og feriegæster velkomne. Vores festsal er ideel til selskaber på 4080 personer, og der er 23 overnatningspladser fordelt på 2 huse som også kan lejes til ferieophold.
Under renoveringsprocessen har vi lagt stor vægt på at genopbygge og
renovere i samme gamle stil
og vi har blandt
andet benyttet
gamle mursten
fra en gård fra
1800-tallet der
blev revet ned
syd for Løkken
samt en gammel gård i Furreby. Folk har
nok troet vi var
skøre, John og
jeg gik rundt i
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gummistøvler i mudder og regn for at redde de gamle mursten fra at blive knust, idet de skulle køres bort dagen efter, og efterfølgende har vi
selv rengjort dem én af gangen. Det var et stort arbejde men det hele
værd idet de smukke gamle mursten nu er en del af den renoverede festsal. Bjælkerne i laden var desværre meget rådne, men vi fandt gamle
bjælker fra ca. 1860 som vi fandt hos venner og bekendte samt hos Vennelyst i Hjørring. Vi har hele vejen igennem ønsket at bevare gårdens
historie og udseende, og det gamle stuehus er ligeledes istandsat, det er
en tidslomme hvor gæster kan føle sig sat tilbage i tiden. Vi har mange
turister der kommer fra USA, Australien og selv fra Indien, som har valgt
at komme lige netop til vores gård idet de har set billederne, og føler at
det repræsenterer en typisk gammel dansk gård.
Vi har i de sidste 3 år lært Hansen familien nærmere at kende og har således fået fortalt hele historien langt tilbage, helt fra den unge gårdmand
Hansen på 25 år flyttede stuehuset ind på nuværende sted i 1860 idet
gården var ved at falde i vandet ude ved Lyngby. Den sidste landmand
på gården var Jens Hansen, og vi har fået en masse historier om livet på
gården fra bl.a. sønnen Svend Erik samt hans søskende. De holdt i øvrigt fætter-kusinefest og havde lejet hele gården i sommers. Vi har også
stor respekt for kunstneren Klaus Unger som vi købte gården af. Han
holdt utroligt meget af stedet og gården, men måtte jo desværre flytte
pga. sygdom. Vi købte 25 af hans skulpturer fra banken i sin tid og de
indgår ligeledes som en del af historien og fortællingen på gården.
Idet min kæreste John’s venner har et catering firma i Norge var det oprindeligt ideen at bringe busser med Nordmænd ned til gården, idet de jo
vil kunne holde fest en hel weekend hernede for den samme pris som
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det koster at holde en
enkelt fest i Norge. Vi har
haft nogle fester for Nordmænd, men mangler faktisk overnatningspladser,
og samarbejder derfor
med flere andre udlejere.
På længere sigt ønsker vi
at renovere endnu en
gård som vi har købt lidt
længere nede af vejen
således at vi vil have
overnatning for ca. 50 i
alt. Dette vil ligeledes gøre det muligt for os at holde seminarer.
Festsalen er allerede indrettet med storskærm, fuldt internet og audiovisuelt udstyr, hvilket især har været i brug til konfirmationer og fødselsdage. Vi har desuden haft besøg af flere hold i forbindelse med foto og film
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www.event-park.dk
shoots, bl.a. har sangere fra Norge benyttet gården til musikvideo, et
svensk tøjfirma har benyttet gården til optagelser, et belgisk filmhold har
været her, Blondehuset i Løkken benyttede gården til at optage deres
julekatalog med lingerie, og en engelsk teater/drama skole har haft seminar her.
Vi er utroligt glade over den store interesse vi har fået fra lokale som al-
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lerede har holdt mange fine konfirmationer og dejlige fester på gården.
Det har vist sig at være et godt koncept, og i flere tilfælde har vore gæster valgt selv at overnatte på gården, også selvom de bor ret tæt på
som i Saltum og Hjørring, og således nyde hele tiden med deres gæster
både før og efter festen. Man skal kunne føle at man kan holde festen
som hvis man var hjemme, med god plads og tid til alle, men uden alt
besværet med madlavning, sengetøj og rengøring.
Ideen med at der skal være tid og plads til alle er meget væsentligt for
os. Vi har derfor indrettet til at kunne have gæster med rullestol. Børnene
vil ligeledes føle sig velkomne, de kan lege i den dejlige store have eller
kan spille deres favoritspil på nogle af de store fladskærme i udlejningshusene eller låne cykler og køre ned til stranden kun ca. 1.4 km. væk.
Som mange her er klar over er vi ikke oprindeligt her fra egnen, min kæreste John er fra Norge og jeg selv (Ann) er oprindeligt fra Aarhus, men
min bedstefar var bonde og boede i Kirkebæk nær ved Viborg, så jeg har
tilbragt en del tid på landet. Jeg har beskæftiget mig med internationalt
salg og ledelse, og været salgs- og marketingdirektør i selskaber både
indenfor luksus produkter som Georg Jensen og Royal Copenhagen
samt indenfor vindmøller og kraftvarmeværker. John har flere virksomheder i Norge og er politiker, han har bl.a. været borgmester i 8 år. Vi købte
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for ca. 8 år siden hus i Løkken. John havde gode minder fra området efter at have tilbragt mange somre og festet i Løkken, og han overbeviste
mig om at Nordjylland lige var stedet at være! Til at begynde med benyttede vi vores hus som feriehus som vi pendlede til, men sidenhen da jeg
skiftede job fra Århus til Ålborg flyttede jeg fast til området. Fælles for os
begge er at vi føler os utroligt velkomne her på egnen, vi har mødt så
mange søde og spændende mennesker og fået gode nye venner. Jeg
kan sige at efter at have boet 22 år i udlandet og flyttet ca. 18 gange i
min livstid, føler jeg det er det helt rigtige sted vi har valgt at slå os ned!
Vi elsker omgivelserne og gården, og der er ikke noget så fantastisk som
at løbe ned til stranden og nyde synet af Vesterhavet på alle tider af året.
Vi byder alle velkomne til at besøge Lykkesholmgaard, bare ring og sig
til! Vi håber at I vil sprede det gode budskab om vores gård, således at vi
kan hjælpe endnu flere til at holde dejlige fester og have gode stunder
med venner og familie.
Med venlig hilsen
Ann Pedersen Bouisset
Lykkesholmgaard, Lyngby Torp 84, 9480 Løkken.
Tel.53710065, lykkesholmgaard.com
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Nyt liv i gamle rammer – på Engvej 17
Vittrup Auto, der for nogle få år siden blev drevet af nu afdøde Leif
Andersen, har igen fået nyt liv. Leif der afgik ved døden i 2014,
havde drevet
værksted på
adressen i 20 år.
Jeg er en tidligere
medhjælper på
værkstedet, er nu
udlært mekaniker
og har også fået
teknikeruddannelsen.
Dengang jeg var
medhjælper på
værkstedet boede
jeg hos mine forældre, (min mor er Britta Larsen-Ledet), og for 3 år
siden købte jeg sammen med min kæreste Kathrine Dam, ejendommen på Engvej 17, og har valgt at åbne værkstedet igen.
Meget er sket siden vi købte ejendommen.

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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Vi har fået 2 døtre – Clara
på 3 år og Melina på 10
mdr., og ejendommen har
fået en rigtig overhaling.
I øjeblikket er det værkstedet, som får en tur.
Som nævnt, værkstedet
har fået nyt liv, men har
stadigvæk den gode gamle stemning.
Hilsen Christian Bostrup
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Aktiviteter for 2019:

5. April

Fællesspisning og foredrag med
Advokat Poul Gudberg: Kan man forsvare en pædofil
– morder? (se mere på side 20)

Tilmelding til Inger Andersen, 20576887
Eller Alice Rasmussen, 22612672
12. Maj

Vittrup Lokalhistoriske arkiv fejrer 25-års jubilæum.

26. Maj

Guidet tur med lokal guide.
I år går turen omkring Trekanten og Børglum Kloster
vej.
Turen afsluttes med kaffe og kage på legepladsen.
Tilmelding til Poul Erik Kammer 40441715
Eller Inger Andersen, 20576887

10. August:

Sommerfest i Rubjerg

25. August

Løkken Miniby
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Besøg på værksted, Egevej, hvor tingene bliver skabt og
derefter ud og se Løkken Miniby.
Afsluttes med kaffe og kage i plantagen.
Turen er en kør-selv-tur.
Tilmelding til Helle Brogaard, 20496344
Eller Annette Steen, 20835072
Sep/Okt.

Vin smagning. Dato følger.

29. November: Jul i Vittrup Gl. Mejeri

Gudstjeneste i Vittrup kirke efterfulgt af gløgg og æble
skiver, afsluttet med at tænde byens juletræ.
Tilmelding til Inger Andersen, 20576887
Eller mejeriet på tlf. 98996199
30. November: Julefrokost i Skummesalen
31. December: Nytårs champagne
Kl. 2400 er Borgerforeningen vært med
champagne på legepladsen.
2020.
Medio januar:

Foredrag af Niels Clemmensen.
Han som vil fortælle om hans oplevelser i U.S.A.

27. Januar:

Borgerforeningens generalforsamling
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Vittrup Fri Fagskole nyt!
På Vittrup Fri Fagskole kan vi godt holde varmen, for vi løber rigtigt
hurtigt
Vi har stor succes med at få vores unge mennesker igang med
meningsfyldte opgaver og de tager godt fra. Flere og flere er igang
med praktiker og vi syntes de alle kommer hjem med rigtig meget
læring og oplevelser.
Mange af eleverne har travl med at gøre sig klar til dansk og matematik prøverne til sommer, og det fylder en del. Alvoren begynder
så småt at gå op for dem.
Vi har fortsat god søgning fra nye elever, men det er en stor udfordring for de unge, at lovgivningen gør at de ikke kan modtage nogen form for ydelser fra det offentlige. Dermed har de ikke rigtig
nogen penge. Vi opfordre dem alle til at søge fritidsjobs, men ikke
alle har ressourcerne til at passe et fritidsjob.
Vores alt overskyggende udfordring ligger i at vi skal have minimum 24 elever i gang efter sommerferien. Det arbejder vi alle hårdt
på blandt andet via messer, arrangementer, møder, praleside på
hjemmesiden. Torsdag den 30/1 havde vi fx 4 skoler på besøg,
hvor de spillede musik for hinanden hele dagen. Det gav ca. 70 -80
potentielle mulige elever.
Vi ser med længsel frem mod foråret og de lysere tider. Vi vil gerne
i gang med nogle udendørs projekter, en imens har vi gang i nogle
indendørs projekter, blandt andet er et hold elever i gang med at
indrette og bygge et tekøkken i et at lokalerne, et rygeskuer er klar
til at blive bygget færdigt når vejret er til det og så har vi en bil som
gerne skal synes :-)
Hverdagen på skolen fungere godt, og vi ser lyst på fremtiden,
men af økonomiske grunde, så er fremtiden dybt afhængig af at vi
får optaget de 24 elever til skolestart til august.
Alle historie og oplevelser må gerne deles både på de sociale medier men også over kaffen eller i supermarkedet :-)
De bedste hilsner
Casper Nellemann, Forstander Vittrup Fri Fagskole
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Hjertestarter
Jeg tror, at alle er bekendt med, at vi har en hjertestarter, på vores bygning ved Lokalhistoriskarkiv.
Nu er Tryg-fonden’s vedligeholdelse slut,
og vi må selv til at betale drift, forsikring og
evt. kursus.
Vi håber, at der er nogle som vil bidrage
med et beløb til vores Hjertestarter, så den
kan bevares.
Vi har en separat hjertestarterkonto:
Nordjyske Bank, regnr. 9033 konto nr.
1068857.
Alle beløb, store som små er velkomne.
På forhånd tak til Jer alle, der gerne vil give et bidrag.
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Kan man forsvare en pædofil? – morder?
Hør om forsvarerens arbejde og om hans
arbejde med de svære forbrydelser.
Hør om de mange spektakulære sager, som
Poul Gudberg har været involveret i, med
hans 42 år i danske retssale.
Her er der sjove anekdoter og interessante
oplevelser.

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

Løkkensvej 825 9480 Løkken
mail: vittrupmaler@gmail.com
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Nyt fra Lokalhistorisk arkiv.
I Arkivet som vi kalder det i daglig tale er det sket lidt ændringer i
styrelsen for det kommende år.
På Borgerforeningens generalforsamling, hvor også Arkivet aflægger beretning og der samtidig er valg. Her ønskede Ove Østergård at træde ud af styrelsen efter mange år på posten. (Vi siger
ham tak for indsatsen.)
Nyvalgt blev så Poul Erik Kammer, han vil så i det kommende år
sammen med Janne Jacobsen og Jesper Larsen
være styrelsen for Arkivet.
Vores ønske bliver så at
holde åbent for jer lokale
borgere og andre interesserede min. en eller to
gange pr måned. Dette
vil vi annoncere på Byens
Facebook når vi er klar.
Lige nu arbejder vi med at
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SMS service
91 54 60 46

finde ud af hvor vi vil starte med at begynde at registrere m.m., og
se at komme i arbejdstøjet.
Vi har så været så heldig, at der allerede er 2 personer fra byen
der vil hjælpe med at komme videre, for det er jo et stort arbejde.
Og et arbejde man aldrig bliver færdig med. Så går der flere som
kan afse et par timer engang imellem er i altid velkommen. Jeg
tror faktisk også der er
arbejde som kan tages
med hjem og udføres
der, når man har et par
ledige timer.
Det er jo sådan at nutiden er historie om kort
tid, derfor skal vi jo også
huske at registrere hvad
der sker omkring os nu.
(måske kunne det være
en hjemmeopgave ??)
Der er mange andre ting.
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Ellers er det også helt hyggeligt at sidde i arkivet, vi fik jo installeret
varme sidste år. Og lige p.t. arbejder vi med at få Wi-fi lagt ind, så
vi kan komme på nettet. Det er jo en nødvendighed for at lægge
det ind på den store database for arkiver. I starten vil vi måske tage vores egen computer med der hen, men i længden skal vi også
have investeret i en computer til arkivet.
Findes der ellers materiale nyt eller gammelt materiale, som kan
være historie om nogle år, så kom med det. Så vil vi sørge for at
vores børn og børnebørn m.m. kan finde det her på arkivet eller på
nettet. Vi er også i gang med at indsamle historier/fortællinger fra
1960’erne. Det er materiale til
en ny bog i rækken: ”Erindringer fra Løkken-Vrå”
Arkivet har i år 25-års jubilæum. Det var præcis 23 feb. 1994
vedtægterne blev underskrevet og vedtaget. Men den dato har vi
jo hurtig passeret, så jubilæet vil blive fejret søndag d. 12 maj.
Nærmere detaljer vil blive offentliggjort senere.
MVH
Styrelsen for Arkivet.
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