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Nyt fra formanden. 

Den nye bestyrelse er nu konstitueret, og vi ser frem mod et dejligt nyt år. 

Mange ting spirer frem i haven nu. Det er nok der vi er, det spirer og gror. 

Der skete ikke så meget i 2015, der var mange anstrengelser, som ikke førte til noget. 

Derfor er det vigtigt, at vi i byen løfter i fælles flok, og trækker i samme retning. Med 

sammenhold og gode ideer, når vi langt. 

Der er mange engagerede i Vittrup. Tak for det, og bliv endelig ved. Ingen tid er spildt 

på et lille samfund, som vil alt og har energien. 

Vi er med i Landsbyforum, en sammenslutning i Hjørring Kommune, hvor alle landsby-

erne mødes og trækker i samme retning - bevarelse og udvikling af landsbyerne. 

Som noget nyt i år, har vi planlagt:  

En syng - sammen aften med spisning i Skummesalen, 

Et alsangsstævne d. 5. maj på legepladsen 

Se mere i det foreløbige program, et andet sted i bladet.  

Sker der mere nyt og flere arrangementer, vil I høre nærmere.  

Sker der store beslutninger eller tiltag på bestyrelsesmøderne, vil det blive lagt ud på 

Borgerforeningens hjemmeside. 

Vær med, og værn om din by 

         

        Af Inger Andersen 
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Bestyrelsen anno 2016 

Formand:      Inger Andersen, 20576887 

Næstformand:  Thomas Fisker, 30266397 

Kasserer:    Poul Erik Kammer, 40441715 

Sekretær:   Line Bonderup-Knudsen, 22578766 

   Ea Knudsen, 61748858 

Suppleanter: Alice Rasmussen, 22612672 

   Jesper Larsen, 60452053 
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Hjertestarter kursus 

Hvis der blandt byens 

borgere er interesse for 

at deltage i et kursus i 

hjerte/lungeredning 

(brug af hjertestarter), vil 

der blive afholdt et kur-

sus den 16. april 1000 -

1400. Max. 8 deltagere. Hvis interessen er til det, kan der blive afholdt 

flere kurser. Kontakt Thomas Fisker. 
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     Hjertestarter 

Som I jo sikkert ved, har Vittrup været så heldige, at få en hjertestarter 

af Tryg-fonden. Hjertestarteren er sat op ved Lokalhistorisk arkiv.  

Tryg-fonden afholder vedligeholdelses udgifter de første 5 år, dvs. skif-

ter batterier og pads. Forsikring af hjertestarteren afholdes af Borger-

foreningen. Efter de første fem år, skal Borgerforeningen selv afholde 

alle udgifter. 

Det har siden februar været muligt at indbetale et beløb til dækning af 

forsikringen og strøm til hjertestarterskabet. 

Vi siger mange tak, for alle de beløb der er kommet ind. Alle beløb, sto-

re som små går ubeskåret til drift og senere også vedligeholdelse af 

hjertestarteren. 

Hjertestarterkonto: (Nordjyske Bank)  Reg. nr. 9033 Konto nr. 1068857 

Alsangsstævne. 

 Vi genopliver den gamle tradition sammen med Kirkekoret på Lege-

pladsen d. 5 maj kl. 14.00. Der vil under ”stævnet” være kaffe og kage. 
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BYENS FLAG: 

Ved mærkedage vil det være muligt at 
få hejst byens flag på legepladsen.  
Kontakt Jesper Larsen, 60452053. 

Vi flager ved: 
 Barnedåb 
 Konfirmation 
 Bryllup 
 Kobberbryllup 
 Sølvbryllup 
 Guldbryllup 
 Samt efterfølgende bryllupper  
 Runde fødselsdage, 50, 60, 70, 

75, 80, 85, 90 og efterfølgende. 
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Sidste nyt fra X-formanden. 

 Med det hele lidt på af-

stand bliver det tydeligt hvad 

der er fantastisk ved at bo i 

Vittrup. Efter blot 2 måneder i 

vores nye tilværelse i Grind-

sted har jeg flere gange 

tænkt på alle de mennesker 

vi har boet iblandt i knap 8 år 

og alt det vi har oplevet sam-

men. Vittrup er en dejligt sted at bo og der er plads til alle ung som gam-

mel. Hvis man giver lidt får man meget igen.  

 Det sidste år har for borgerforeningen været sådan på det jævne. 

Der har været holdt de faste arrangementer til Sankt Hans, Påskefrokost, 

Julefrokost og nytårs champagne. Til alle arrangementerne har vi oplevet 

god opbakning og tak for det, det er hyggeligt at mødes med Byens bor-

gere til en snak om alt muligt.  

 Vi har også fået en hjertestarter i byen. Med stor hjælp fra borgere i 

byen lykkedes det meget hurtigt at få ansøgningen sendt afsted. Inden 

den blev sat op blev der afholdt 2 fuldt bookede kurser hvor 12 borgere    

lærte hvordan den skal bruges. Disse kurser bliver der flere af så andre 
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kan lære det også. Der er sat 

gang i en telefonkæde hvis 

man vil være Løber med hjer-

testarteren så kontakt Line fra 

bestyrelsen så kan hun sørge 

for at dit nr. kommer på listen. 

 Kommunen er i gang 

med at arbejde med Løkkens-

vej helt fra Vittrup – Gjurup. 

Dette er en god mulighed for 

at vi kan få løftet byens ud-

seende de få steder det kunne trænges. Men vi skal bare huske at det er 

ikke Maling, trimmede græsplæner eller nye vinduer der gør at Vittrup er 

et godt sted at bo. Hvis Byen løfter sammen er der store muligheder der 

ligger åbent foran og meget kan realiseres. Det er med til at tiltrække fa-

milier med børn til byen, og hvem ved, måske begynder byens egne børn 

at flytte hjem efter endt studie udenbys. Det ville da være fantastisk hvis 

der igen blev venteliste i Mejeriet eller at kommunen skulle udstykke nye 

byggegrunde eller hvad der nu kommer ud af at Vittrup bare er et herligt 

sted at bo. Men vil man kun sit eget og ikke fællesskabet så bliver det 

svært at holde byen i live.  

 For os vil Vittrup altid være et godt minde at se tilbage på og vi hå-

ber at vi kan komme forbi og hilse på fremover når vi er i området. Tak for 

8 dejlige år og lykke til fremover. 

Hilsen fra Kri-

stian Sloth m. 

Familie 
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Aktiviteter for 2016: 

19. Marts: Påskefrokost i Skummesalen 

7. april: Fællesspisning og -sang i Skummesalen.  

15. april: Oprydning- / arbejdseftermiddag  på legepladsen. 

5. maj: Alsangsstævne på Legepladsen. 

23. juni: Sankt Hans og fællesspisning på legepladsen.  

13. august: Sommerfest i Rubjerg 

06. oktober: Besøg på TV2 Nord i Åbybro.  

Sidst i oktober: Vinsmagning i Skummesalen. 

26. november: Julefrokost i Skummesalen 

31. december: Nytårs champagne 

2017 

30. Januar:  

Borgerforeningens generalforsamling i 

Skummesalen 

 

 = Yderligere information i 

grønne tekstbokse andre steder i 

bladet. 

Kontingentpriser : 

Husstand 150,-   
Pensionist 100,-  

 
Kontakt bestyrelsen 
hvis du ikke har fået 
betalt for medlem-
skabet. 
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Besøg ved TV2-Nord i Åbybro 

Den 6. oktober kl. 19.00.vil det være muligt at besøge TV2 Nord i Åby-
bro. Der vil være rundvisning, og efterfølgende kaffe og kage. Pris for 
arrangementet vil være 50 kr./person.  

Bindende tilmelding senest 11. september. Min. deltagere 10 personer. 
Transport til Åbybro vil være i egen bil. Man skal være opmærksom på at 
der vil være en del trapper.  
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Fællesspisning den 7. april i Skummesalen. 

Kom og vær med til fællesspisning og -sang. 

Spisning starter kl. 1830, og spillemændene starter så småt op.  

Tilmelding senest d. 31 marts.  

Pris 100,00 pr. person. 

Øl og vin kan købes. 

SMS og kalender service:  

Vittrup har fået sin helt egen 

SMS telefon. Her er der mulig-

hed 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 Inger 

Andersen eller Thomas Fisker 

som så kan sende beskeden 

rundt.  

Vil man også have lagt arrange-

mentet ud på kalenderen på Bor-

gerforeningens hjemmesides kan 

Thomas Fisker kontaktes. 
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Vinsmagning. 

Sidst i oktober vil der blive 

afholdt en aften med vin-

smagning.  Når de sidste de-

taljer er faldet på plads, vil 

der komme information om 

arrangementet ud på sms-

service og på hjemmesiden. 

FLAG: 

Borgerforeningens flag kan lejes for kr. 20,- pr. stk.  

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

Kontakt formanden for udlevering. 
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Hvis man ønsker 

at bruge grillen 

ved bålpladsen er 

man mere end vel-

kommen til at kon-

takte bestyrelsen 

for at få den låst 

ud af skuret. 

Sankt Hans aften. 

Grillen tændes, og er varm kl. 

18.00. Bålet tændes kl. 19.30. 

   

Til børn, og barnlige sjæle: 

Det vil være muligt at lære at 

slukke en ildebrand med 

håndslukkere og brandtæppe. 
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