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Nyt fra formandens skrivepult  
 

Igen i år er det en fornøjelse at skulle skrive i bladet for vores lille by’s 
borgerforening. Vi har haft en fantastisk opstart på året med en rekord 

general forsamling med over 40 borgere. Det lover godt for endnu et år med 
masser af aktiviteter i byen.  

 Som man kan se i kalenderen er der igen i år lagt op til nye tiltag og 

eksperimenter. Vi har haft et par møder med efterskolen om hvordan de kan 
blive en mere integreret del af byen. Det har udviklet sig til en idé om ”store 

legedag” i juni måned. Her vil vi sammen med efterskolens lærer og elever 
lave et stort program med forskellige aktiviteter og til slut en gang fælles grill. 

Vi håber på stor opbakning fra alle og håber at denne mulighed for at se 
skolen indefra og udefra vil blive en succes der kan udbygges fremover.  

 Vi vil prøve os med en udflugt til biograf aktuelle Hvidsten kro ved 
Randers. Vi vil åbne for tilmeldinger fra lokalområdet for at kunne fylde en hel 

bus. Så vent ikke med at tilmelde jer til en hyggelig tur med Historie, 
Gastronomi og godt selskab. Hold øje med avisen for mere information. 

 Med fare for at gentage en gammel vise, så skal der i år skiftes tag på 
ventesalen. Vi har i skrivende stund indsendt tegninger til Hjørring kommune 

med en ansøgning om udvidelse af den eksisterende bygning. Vi har valgt at 
forære ventesalen og værkstedet til lokalarkivet så de kan få deres ønske 

opfyldt om en central plads i byen med udstillings vindue og arkiv plads. 

Derfor bygger vi et skur ude på terrassen på 7X2 m til opbevaring af flag 
m.m. i forlængelse af dette overdækker vi yderligere 3X7 m så Vibb’erne får 

mulighed for at mødes selvom det skulle regne lidt. Vi håber på god 
opbakning til projektet også i form af hænder der vil hjælpe lidt. Så snart 

økonomien er på plads sætter vi i gang.  
 Jeg håber at året vil byde på glæde og begejstring, fælleskab og hygge 

for alle der har relation til vores by. Du kan gøre en forskel for dine naboer, 
grib muligheden  

 
Med venlig hilsen  

 
Kristian Sloth 

 

 

 
Bestyrelsen anno 2012 

 
Formand.  Kristian D. Sloth  30260501 
Næstformand. Rasmus Larsen.   
Sekretær.   Carina Søndergård  28180162 
Kassere   Poul Erik Kammer.  98996144 
  Dorthe Nedergård  
  Line B.- Knudsen  22578766 
  Viggo Nielsen   51223720 
 





Medlems konkurrence. 

 
 Årets kryds og tværs 

skal afleveres i kassen i 
Spar senest d. 10. 

april. Vinderen bliver 

udtrukket kort herefter 
og offentliggøreres på 

vores hjemmeside.  
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Måned Dato Arrangement 

 
April 1. Krocket opstart 

 

- 28. Udflugt til Hvidsten Kro. Bustur med god mad, 
historisk fortælling fra kroen og Hvidsten gruppen 

og lille rundtur i området ved kroen. Se opslag i 
avis og hjemmeside for tilmelding. 

 

Maj 6. VIBB’erne opstart, se særskilt program andet 
steds i bladet 

 
   

Juni 16. Store legedag på Vittrup efterskole 
 

- 23. Sankt Hans på legepladsen 
 

August 18. Stor sommer grill fest på legepladsen 
 

Oktober 7. VIBB’erne slutter for i år 
 

- 8. Spis sammen aften 
 

December 2. Advents hygge, gudstjeneste, juletræ og 
risengrød 

 

-  Julefrokost på Vittrup Efterskole 
 

- 31. Nytåret skydes ind på legepladsen kl. 23:55 
 

Januar 28. Generalforsamling 2013 
 

 



 

Program for Vibb’erne 2012 
 

VI mødes på legepladsen fra 13 - 15 
 
6 maj Legende start. Sæsonen starter med at vibb’erne 

inviterer til kaffe og kage på legepladsen. 
  KOM OG VÆR MED 
20 maj Vi farver salt 
  3 Juni Pizza over bål 
16 juni Legedag på efterskolen 

17 juni Heksen til Sankt Hans bålet og rammer skal laves 
  1 juli Strandtur 
15 juli Strandramme og maleri til ”skuret” 
29 juli Ferie 
12 aug. Ståltrådspynt til sommerfest + maleri 
18 aug. sommerfest 
26 aug. Tur til Family Fun Park 
  9 sept. Vulkan med lava / Simons snedker værksted 
23 sept. Farve stjerneløb  / Simons snedker værksted 
  7 okt. Fuglefoderkogler og dørkrans 

 

Det er GRATIS at deltage og alle er velkomne. Glæder mig til vi ses 

på legepladsen, Line (22578766) 

Ønske seddel til matrialer ligger på hjemmesiden, kik ind og 

se om du har noget til overs vi kan bruge. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Årets tilbage kig, fra Vittrup Lokalhistoriske Arkiv. 

 

”Ventesal” hvad er en Ventesal? En 
ventesal er et sted hvor man 

venter. 
Da Jernbanen kom til Vittrup i 

1913, blev der oprettet en ventesal 
på Vittrup Station. 

50 år senere, efter jernbanens 
nedlæggelse, var der behov for en 

anden slags ventesal, og denne 
gang var det til rutebil rejsende. 

Vittrup Borger og 
Håndværkerforening opførte i 

1965, en gulstensbygning m/ventesal, toilet samt cykelstald, som det hed 
dengang, i nordvestre ende af byens legeplads. En gæv Vittrupbo, Frederik 

Stagsted der boede på Vittrup Hede, donerede 5000,00 til byggeriet, mod at 

der blev sat en messingtavle op i ventesalen med inskription om donoren. 
Dette blev udført, og et par år senere blev der indrettet en telefonboks i 

ventesalen. 
Sidst i 1970erne, blev ventesalen udvidet til det dobbelte, da Løkken 

Sparekasse fik indrettet filial, hvor der havde været cykelstald. 
Dette medførte, at der blev opført cykelstald i sydenden, samt et depot til 

Borgerforeningens materialer i østre side. Ventesalen har igennem tiden skiftet 
udseende med nye vinduespartier, samt tag med hældning, frem for fladt tag. 

Telefonboksen blev nedlagt i 1990erne, og efter at Nordjyske Bank fraflyttede 
lokalerne i filialen, var byen så heldig at få Løkken Køreskole ind. 

Ventesalen derimod, er her i 2012 blevet overdraget til Vittrup Lokalhistoriske 
Arkiv, som udstillings/opbevaringslokale. Lokalarkivet har i henved 20 år haft 

til huse på Vittrup Efterskole, hvilket vi har været meget glade for, da det ikke 
har kostet os en krone, men pladsen er meget trang, og vores arkivalier vokser 

heldigvis. Arkivet har i samarbejde med Borgerforeningen, udarbejdet en plan 

for ombygningen, så det kan blive et godt lokale med mere plads, samt at vi er 
synlige i bybilledet. 

Men projektet lader sig ikke gøre af sig selv, vi vil derfor sætte STOR pris på at 
få nogle frivillige til at give en hånd med i ombygningen. Det er ikke en 

alenlang liste vi har til byggeriet, men nogle små projekter, der gerne skulle 
foregå her i forsommeren. 

 
Lokalarkivet vil glæde sig enormt til at få 

arkivalierne ”spredt ud”, så derfor vil det 
være vidunderligt, hvis vi kan få lidt 

”handy” opbakning. 
 

Vittrup Lokalhistoriske Arkiv. 
Janne Jakobsen 

Ove Østergaard 

Jesper Larsen 
 

Tlf, 60452053  
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

    Når man flytter til en ny by, er der utroligt mange indtryk, der trænger 

sig på. Første aften og nat, tænker man på hvorfor det..  Det var såmænd fordi 
jeg hørte at der var et pænt hus til leje deroppe i Vittrup, en lille by 6 km. fra 

Løkken, hvor jeg boede.  
Lidt efter fik jeg kontakt 

med én Filip, der viste mig 

rundt, og så var det lejet. 
Så 1. april for knap to år 

siden, flyttede jeg så til 
Vittrup. Og det har jeg 

aldrig fortrudt et sekund.  
     Man får mange nye 

indtryk. For eksempel, når 
der kommer en far med 

børn, i en utroligt godt 
indhegnet trailer, eller et 

ældre ægtepar der 
kommer i en stor traktor, hvor konen handler ind hos Købmanden, eller vores 

travle avisbud, der skulle have været af sted. Så fryder man sig over at man er 
kommen til en by der fungere, med Købmand, festsal, børnehave og 

borgerforening, - - alt det der kræves for at holde en Landsby i gang, og få den 

til at fungere. Vittrup har en lang historie, og har haft mange butikker og 
selvstændige håndværkere med videre. Men heldigvis også nye kvarterer, hvor 

ungdommen og fremtiden har valgt at leve, det tror jeg ikke mange små byer 
kan prale af.  

     Ude fra Efterskolen kommer der mange unge mennesker gående, de skal til 
Købmanden og handle lidt. De opfører sig pænt, også når de kommer ridende, 

et skønt syn, for øvrigt, og et frisk pust til byen. Man møder også nye 
mennesker, og har heldigvis lært mange at kende, ja – såmænd også nye fået 

nogle nye venner, det skal man ikke kimse af, tænk på hvor mange der ikke 
har omgang med nogen. 

      Borgerforeningen har man mange gange efterlyst nye ideer, det kunne 
måske være en ide, at man en gang imellem inviterede alle som har lyst, til 

kaffe med bingospil eller anden aktivitet.   Man kunne også holde auktion på 
ting som man alligevel vil af med, eller noget man vil sælge på auktionen, mod 

et beskedent gebyr til foreningen. Der kunne sælges pølser, kaffe, øl og vand, 

og børnene kunne lave boder hvor man kan bytte eller sælge legetøj med 
videre.  Jeg kender ikke foreningen, så det her er måske gamle ideer, men det 

var hvad jeg kunne komme på lige nu. 
     Til sidst fortæller jeg lige lidt om min selv, i meget grove træk – men: Jeg 

er 59 år gammel, udannet forsorgspædagog og tømrer, jeg har også arbejdet 
på avis i nogle år hvor jeg var konsulent og daglig leder på Vendsyssel 

Tidende. Efter et par rygoperationer, der desværre ikke gik så godt blev jeg 
førtidspensionist, Jeg har boet en del steder, jeg er født i Brønderslev, og boet 

tyve år i Løkken, og nu i Vittrup, og det har jeg aldrig fortrudt et øjeblik, så har 
kun gode ønsker for Vittrup i fremtiden. 

Så Vittrup og Borgerforening længe leve. 
 

Venlig hilsen 
 

Henning Nielsen, Børglum Klostervej 23 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

FLAG: 

Skal flaget op på legepladsen Så kontakt 

Keld vedr. mærkedage 

 

Udlejning 

Borgerforeningens flag kan lejes for kr. 

20,- pr. stk.  

 

Lyskæde 30 m. med hvide lys 100 kr. pr. 

gang 

 

Kontakt formanden for udlevering. 

 

Kontingentpriser 2012 

 

Alm. Medlem  100,- kr. 

Pensionist   75,- kr. 
 

 



 



 

 


