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Side 2

Vestbjerg Idrætsforening 
75 års 

Jubilæumsarrangementer 
25. - 30. april 2016

Reception 
Torsdag den 28. april fra klokken 
15.00 til 18.00, afholdes reception 
i klubhuset for medlemmer, invite-
rede gæster, samarbejdsklubber og 
sponsorer

Afdelingsaktiviteter

Mandag den 25. april 
Fodboldafdelingen har 
aktiviteter på Stadion 
fra 16.00 til 18.00
Tennis, løb og Petanque 
har aktiviteter på an-
lægget 16 til 18

Tirsdag den 26. april 
Håndboldafdelingen har 
aktiviteter i Hallen fra 
16.00 til 18.00

Onsdag den 27. april 
Badmintonafdelingen 
har aktiviteter i Hallen 
fra 16.00 til 18.00

Torsdag den 28. april 
Volleyafdelingen har 
aktiviteter i Hallen fra 
16.00 til 20.00

Lørdag den 30. april 
Fitness afdelingen har 
aktiviteter i Fitnesscen-
tret fra 10.00 til 12.00

På www.vestbjergif.
dk kan du fi nde yder-
ligere info omkring 
aktiviteterne. 

Mød op til mange spæn-
dende gratis aktiviteter 
for alle. 

Ungdomsfest 
Fredag den 29. april klokken 18.00 
til 22.00 afholdes ungdomsfest for 
de 14-17 årige i Hallen. Disko Power 
og spil i hallen. Fra 7. til 10. klasse. 
Billetter a 40 kr.

75 års Jubilæumsfest  
Lørdag den 30. april klokken 18.30 
afholdes Jubilæumsfest i Hallen. 
Stegt pattegris og dessert, under-
holdning (VIF i 75 år), musik og 
dans. 
Billetter a 150 kr. 

Billetter 
Bestilles enten på Conventus eller 
købes hos Fakta og Le Fleur senest 
23. april

Jubii-lørdag 
Lørdag den 30. april klokken 10.00 
til 14.00 Jubii-fest for børn til og 
med 6. klasse i Hallen. 
Billetter a 40 kr.
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Side 3

Hovedformanden for Vestbjerg IF siden 2011 er 
Mads Møller Thomsen. Mads har solgt sin virksomhed
Vestbjerg Autoophug og bruger nu tiden på ejendom-
me, foreningsarbejde og politik.

Hvad fi k dig til at gå ind i foreningsarbejde
Den der har evnen har pligten. 
For mig er det, at tage samfundsansvar en hjertesag. 
Jeg sætter stor pris på indfl ydelsen og at kunne skub-
be til en udvikling. Arbejdet i Byrådet og i Regionsrådet
har, sammen med mine mange andre gøremål, givet mig
et stort netværk, som jeg gerne sætter i spil for en sag. 
Jeg er som sådan ikke et aktivt idrætsmenneske, men 
bevidst om, at jeg er bedst uden for banen. Der kan 
jeg til gengæld bidrage med at se og skabe sammen-
hæng og holde fast i en retning. 

Hvad er styrkerne ved Vestbjerg IF 
Uomtvisteligt medlemmerne og de mange engagerede
ledere som fi ndes i alle afdelinger. Jeg ser mit og ho-
vedbestyrelsens arbejde som et hjælpeorgan der råd-
giver og koordinerer mellem afdelingerne. 
VIF’s afdelingsopdeling er en klar styrke, men rummer 
også risikoen for handlinger uden tanke for helheden.

Hvilke oplevelser har for dig været stærkest i VIF
Når Annette og jeg er med til en håndbold eller fodboldcup og oplever det store fæl-
lesskab. Eller at tage en vagt ved Nørhalne Cup, og opleve samværet og den glæde 
som gæsterne og vores egne spiller viser - så er jeg tilfreds!

Hvilke ønsker har du til fremtiden i Vestbjerg IF
Jeg så gerne en svømmeafdeling, som kunne bruge faciliteterne i Nørresundby eller 
Vadum. Ligeledes må en cykel/mountainbike afdeling, med vores beliggenhed, kunne 
blive et aktiv for byen.

Hvilke udfordringer ser du for Vestbjerg IF 
Som beskrevet i jubilæumsskriftet vil Vestbjerg også udvikle sig rigtig meget de 
næste 10 år. Jeg ser gerne en organisk vækst hvor vi gearer og fanger tendenser 
løbende. Vi har positive udfordringer, og medlemmer som er gode til at gribe mulig-
heder og sætte nyt i gang. Tag eks.vis Fitness, hvor afstanden fra tanke til handling 
var meget kort, og nu har stor succes. 
Vi har en nedslidt Vestbjerg Hal og behov for nytænkning her. Her er det afgørende, 
at vi kan fi nde fodslag med skolen, og i fællesskab udnytter nye faciliteter. Heldigvis 
er der rigtig god gensidig forståelse de to parter imellem.  
 

Født 1957 i Jerslev 
1979-87 COOP
1987-89 Salgschef 
Mazda i Kalundborg 
1989 - Vestbjerg Autoop-
hug (solgt 2015)

Aalborg Byråd (Venstre)
2002-06 & 2009-13
Region Nordjylland, 2013 -
Vestbjerg Erhvervsforening 
Formand Nordj. Ultralet 
Flyveklub 2007 - 
Hovedformand Vestbjerg IF
2011 - 

Vestbjerg IF’s udvikling er uløselig bundet sammen med Vestbjerg bys 
udvikling. Jubilæumsbladet vil derfor også beskrive Vestbjergs udvikling 
gennem fokus på opstarten af VIF i 1941, 25 års jubilæet i 1966, 50 års 
jubilæet i 1991, på Vestbjerg idag og på fremtidsplanerne. 

Redaktør for Jubilæumsbladet, med hjælp fra gode Vestbjergborgere / 
Jens Filholm
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Side 4

Vestbjerg 1941

Ved foreningens start var Vestbjerg en klynge huse omkring hovedvejen og en række 
større og mindre gårde omkring Vestbjerg Bakke. 

Hovedvej A14 mellem Hjørring og Aalborg var der den egentlig bebyggelse var. 
Omkring hovedvejen var der to købmænd, en smed, et brødudsalg, en ishytte og et 
andelsmejeri. Det sidste blev i starten af 40’erne til forsamlingshuset ”Kernehuset”, 
som i 88 blev solgt til en motorcykelklub.  

Til gengæld var der meget liv på gårdene. På fam. Larsens hjem var der på ejendom-
men på 75 tdr. land, en bedstefar og to brødre i arbejde. På Kronborgs naboejendom 
var 6-8 i arbejde. Altså var der mange 
unge mennesker på gårdene, som 
havde glæde af samværet og aktivite-
terne i idrætsforeningen. 

Som et kuriosum kan nævnes, at 
Vestbjerg er defi neret gående til præ-
cis Vestergaard, altså til Blomsterbak-
ken, derfra og mod vest hedder byen 
Melsted. Derfra forklaringen på, at der 
på nogle byvejrudsigter står Melsted 
og ikke Vestbjerg! 

Altså en by uden egentlig bybebyggel-
se, men bygget op omkring gårdene i 
området og deres servicebehov. 
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Side 5

Vestbjerg 1941

Vestbjerg Bakke var 
frygtet af mange for sin 
stejlhed for de små mo-
torer i lastbilerne. 
Der er gennem tiden 
”høvlet” meget af toppen 
og lagt nedenfor bakken. 
Den har givet været en 
voldsom udfordring på 
den tid. En anden udfor-
dring var sandfl ugten,  
som ind imellem lukkede 
trafi kken, så kun gående 
og hestevogne kunne 
passere. 

Vestbjerggård fra 
50’erne. 
På billedet ses Svine-
forsøgsstationen til 
venstre og de to huse 
som fortsat ligger op ad 
Mejlstedvej. 
Området nord for Mejl-
stedvej var landbrugs-
jord og planteskole langs 
landevejen. Gravhøjen 
ses øverst til venste og 
i modsatte side lande-
vejen. 

Ringridning var på pro-
grammet i 40’erne og 
50’rne. Tre-mandsorke-
stret ”Det blå Jazzband” 
spillede til mange baller 
og foran optoget. Over-
skuddet blev brugt til 
indkøb af net til hånd-
boldmålene. 
 
Til andespillet 5/10 1948 
var præmierne, 
9 ænder, 3 haner, 1 
gase, 1 lagkage og en 
kasse æbler. 
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Side 6

Vestbjerg er i sin spæde udvikling. Der er bygget tæt på landevejen, og bebyggelsen 
af Blomsterbakken er begyndt. 

Redaktionen har talt med Else og Peder Nyby, som fl yttede til Vestbjerg i 1966 fra 
Mors. Peder som bestyrer af Svineforsøgsstationen i Vestbjerg, som lå lige overfor 
Ungdomsskolen. Else som ansat i Sulsted Aistrup Sparekasse.

Som luftfotoet viser er der udstykket på begge sider af hovedvejen, og Blomsterbak-
ken var en grusvej. Der var to købmænd, Aage på vestsiden og købmand Larsen på 
østsiden. Agnes og Niels havde brød- og mælkeudsalg og Sulsted Aistrup sparekasse 
en fi lial langs hovedvejen. Slagter Frits som senere blev til Erik, var på Mejlstedvej, 
hvor der også lå et vaskeri på hjørnet af Marie Grubbes vej. Her var der autoværk-
sted og tømrervirksomhed og vognmand Lyngholm på hjørnet af Niels Lyhnes vej. 

De fortæller også om 
Sorte Emil og hans is-
hytte ved landevejen. 
En moderne udgave 
af en døgnbutik, hvor 
alt kunne handles 
på alle tidspunkter 
af døgnet. De fl este 
fortrak dog varer som 
var indpakket fra 
fabrikken ....
Sulsted Aistrup Spa-
rekasse blev til Nørre-
sundby Bank, med 
Else som bestyrer 
af Vestbjerg afdelin-
gen indtil 2002. Else 
har ligeledes passet 
hovedkassen i VIF i 
tilsvarende mange år. 
Peder stoppede på 
forsøgsstationen, som 
blev nedlagt i 1982, 
og parret fl yttede til 
gården på Mejlsted-
vej. 

1964 - Vestbjerg 

1966 - VIF 25 år 1966 - VIF 25 år 
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Udsigt fra Gravhøjen 1967
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Side 8

1991 - VIF 50 år 

Udviklingen af Vestbjerg er de sidste 25 år gået rigtig stærkt. Læhegnet, Stakladen, 
Vindfl øjen, Stråtaget, Tagskægget, Tinesvej og Hanebjælken  er kommet til. 

Røde Kors børnehaven, børnehaven på Stokrosevej og Myretuen på Niels Lyhnesvej 
er nu fyldt med de mange ny børn i Vestbjerg. Klubhuset, hallen og skolen er udbyg-
get og servicerer nu byens ca. 2.500 indbyggere. Fra 1975 blev der holdt månedlig 
gudsteneste i en af pavillionerne i den gamle skole, og den 21. marts 1982 blev 
Vestbjerg Kirkecenter indviet.   

Historien bag Vestbjerg NY skole er spændende og refl ekterer også konkurrencen 
mod den ”gamle” hovedby i Sulsted Ajstrup sogn. I 1976 har Aalborg Kommune 
projekteret en stor udvidelse af Sulsted Skole og en senere udbygning af Vestbjerg 
skole. Forholdet var, at Sulsted Skole skulle udvides bl.a. med baggrund i, at 150 
elever dagligt skulle fra Vestbjerg 
til Sulsted Skole. En stærk lokal 
gruppe får overbevist byrådet om, 
at det er langt mere rationelt med 
en stor skole i Vestbjerg, og evt. 
at overføre få elever fra Sulsted til 
Vestbjerg. Aktionsgruppen arran-
gerede en meget stor protestde-
monstration med 500 Vestbjerg-
borgere til et byrådsmøde i marts 
1976. Det hele mundede ud i, at 
Vestbjerg fi k sin nye skole, som i 
en lynproces stod klar i 1977. 

1991 - VIF 50 år
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Jørgen Steins vej - gennem 50 år

Flere af bygningerne på vejen har været igennem adskillige ombygninger. 

Bygningerne med pizzariaet og FDF huset, har for førstnævnte gået over tæppe-
forretning, trikotageforretning, brødudsalg, minimarked, værtshus og frisørsalon. 
Bygningen til venstre på billedet, også bygget i 1964, vor oprindelig privatbolig og 
frisørsalon, blev senere til Provinsbanken i Vestbjerg og lukket i 1996 for at blive 
hjemsted for FDF spejderne. En del af bygningen var, en overgang tegnestue.  

Nørresundby Bank fl yttede ind i midten af 60’erne og ud igen til ny bygning ved 
landevejen i 2009. Sidebygningen med Vestbjerg Aktivitetscenter blev bygget som 
privatboilig med møbelforretning. Senere til farvehandel der under stor dramatik 
brændte med nytårsfyrværkeri i 1969. Herefter posthus og bibliotek og nu Aktivite-
tetscenter og to privatboliger. 

Side 9

Vestbjerg Landevej 

Landevejen gennem Vestbjerg har altid været hovedvejen mellem Aalborg og Hjør-
ring. Trafi kken gennem Vestbjerg har også været baggrund for de to købmænd på 
hver side af hovedvejen, og de tre benzin standere.

Trafi kken op gennem årene blev efterhånden så kraftig, at generne fra de tusindvis af 
daglige biler, medførte en udvidelse af landevejen i 1986. En lang række af boliger på 
østsiden blev eksproprieret og landevejen udvidet med svingbane mod Mejlstedvej. 
På vestsiden blev mange haver reduceret.  

i 2001 blev den første del af Hirtshals motorvejen til Brønderslev indviet, og trafi kken 
gennem Vestbjerg aftog til den lokaltrafi k, vi kender i dag. Dermed var det slut med 
massiv støj og gener, og ikke mindst var det nu i morgentrafi kken muligt at komme 
fra Mejlstedvej og Tingvej og ud på hovedvejen. 
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Side 10

Vestbjerg (Nordjylland)  ifølge WikipediA - 2016

Vestbjerg er en satellitby til Aalborg i det sydlige Vendsyssel med 2.695 indbyggere 
(2015), beliggende i Sulsted Sogn 11 kilometer nord for Aalborg og fi re kilometer 
vest for nabobyen Vodskov. Byen ligger i Region Nordjylland og hører til Aalborg 
Kommune.

Vestbjerg er beliggende tæt ved Hammer Bakker.

Af kommunal service har byen Vestbjerg Skole, hal, kirkecenter samt tre børnehaver, 
bl.a. Institutionen Stokrosen der er en aldersintegreret institution fra 1-6 år. Desuden 
har byen fl ere dagplejere, både offentlige og private.

Vestbjerg Bibliotek blev lukket ultimo 2010 og erstattet med en bogbus ved fl ere 
holdepladser i Vestbjerg. 

Vestbjerg har en bred 
vifte af fritidstilbud, hvor 
Vestbjerg Idrætsforening 
tilbyder badminton, 
fodbold, tennis, hånd-
bold, gymnastik, løb, 
petanque, volleyball o 
fi tness.

Af uniformerede korps 
fi ndes der blå spejdere 
fra DDS og en FDF kreds 
i byen.

Den gennemsnitlige hus-
standsindkomst i postdi-

strikt 9380 Vestbjerg var i 2006 på 517.872 kr., mens landsgennemsnittet er 400.079 
kr. Dermed er postdistriktet Nordjyllands mest velhavende og det tredjemest velha-
vende i Jylland, kun overgået af Mårslet og Daugård.

I perioder har Vestbjerg oplevet øget befolkningstilvækst, fra at være en lille landsby 
skete der noget i Vestbjerg da ”villarevolutionen” startede i Danmark. Byen voksede 
i starten af 1970’erne kraftigt efter at der blev udstykket grunde på bakken i Vest-
bjerg, en bakke der lå mod syd, og som dermed gav de nye villaejere solbeskinnede 
grunde, der ikke lå i skyggen af andre foran.

I 1980’erne blev der udstykket endnu et område, og for hvert årti kunne Vestbjerg 
opleve en ny bølge af villabyggerier.

Efter byen i 2006 havde 2.235 indbyggere, som steg til 2.284 i 2007 med en lille 
tilgang til 2.489 i 2008, byggede man 104 nye lejeboliger på Svalegangen, der dog 
ikke kunne forhindre stagnerende befolkningstilvækst.

Kendte personer fra Vestbjerg, 
Christian Hjelm fra Figurines, Troels Malling, skuespiller, Rasmus Poulsen ala Raske 
Penge, musiker og Claus Riis Østergaard, skuespiller
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Side 11

2016 - VIF 75 år / Fremtiden 

Såvel Vestbjerg IF som Vestbjerg by fremstår i 2016 robuste og med en størrelse 
som er klar til fremtiden. 

Vestbjerg er af Aalborg Kommune betegnet som en by med stort udviklingspoten-
tiale. 

Boligområdet Svalegangen med 137 nye lejeboliger har givet væsentlig tilvækst.  

Tre store udviklingsprojekter med forskellig tidshorisont tegner sig klart. 

Højgården med 37 
rækkehuse og 12 nye 
byggegrunde er påbe-
gyndt, og de første nye 
beboere fl ytter ind 
1/7 2016.

Et projekt med lokale 
kræfter, og noget 
som vil passe fl ot ind 
i byens profi l og lukker 
området syd-vest for 
byen mod motorvejen. Samlet potentiale på ca. 150 nye Vestbjergborgere. 

Et andet meget stort projekt er i støbeskeen øst for hovedvejen. 

Irene Holms Vej
Bag Uno X tankstationen, langs den grusbelagte Irene Holms vej vil der ca. 50 meter 
længere fremme, kunne blive et herligt boligområde med 16-18 vinkelhuse på en 
stor fællesgrund. Alle husene kan blive på ca. 115-120 kvm. boligareal.

Tingvej
Inde bag den gamle blomsterbutik på Tingvej gemmer der sig den sidste rest af den 
sydvendte Vestbjerg Bakke. Her tænkes udstykket omkring 20 større parcelhusgrun-
de med indkørsel fra Tingvej. Grundene er i dag en del af den gamle landbrugsejen-
dom Høgholt.

Tandal
Området der ligger lige ved byskiltet 
mellem Vestbjerg Skovvej og Vest-
bjerg hedder Tandal, ikke at forveksle 
med vejen Tandal der ligger inde i 
Hammer Bakker lidt længere mod 
nord. Området er helt unikt, og det 
kan blive et af de mest fantastiske 
boligområder, der bliver udbudt i 
Aalborg Kommune i mange år, med
måske 130-140 store parcelhus
grunde.

Et projekt, som fuldt udbygget kan give omkring 400 nye Vestbjerg borgere. 
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Side 12

2016 - VIF 75 år / Fremtiden

Det sidste og meget ambitiøse projekt er Den nye hal – Vestbjerg Idræts- og kultur-
center.  

Huset skal ud over de klassiske idrætsfunktioner – primært håndbold, gymnastik, 
volleyball og badminton, kunne tiltrække nye brugere. Hallen skal desuden inde-
holde fi tnesscenteret. Hallen skal også være med til at generere en inspirerende og 
nytænkende ramme omkring skoleidrætten, som er starten på børnenes mere orga-
niserede fysiske udfoldelser. 
Huset er en ramme om et 
styrket samarbejde mellem 
skole, borgere og foreningsliv.

I sin udbyggede form skal 
fodboldafdelingen fl ytte til 
Hallen. 

Dette vil frigive et nyt og 
spændende boligareal på 
banen mod Mejlstedvej, 
på ungdomsskolen og 
klubhusarealerne. 

Gennemføres alle projek-
ter vil de kunne give en 
befolkningstilvækst på 
7- 800 nye beboere i 
Vestbjerg. 

Noget som vil være til 
gavn for Idrætsforenin-
gen, skolen og kunne 
danne grundlag for nye 
forretninger i Vestbjerg. 

Følg projekterne på  
 www.vestbjerg-byudvikling.dk

Vestbjerg en by på vej

Medlemsfakta Vestbjerg IF

  1966 1991 2016

Fodbold  25 270 262
Håndbold  10 110 139
Gymnastik  20 400 377
Badminton  0 250   85
Volleyball  0 170   49
Tennis   0 200   89
Fitness   0 0 483
Ialt   65 1.400   1.484

Beboere  420 2.500   2.700  
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Side 13

VIF  1941 - 1966
1941 Vestbjerg IF startes med aktiviteter 

indenfor fodbold og håndbold 
Første fod- og håndboldstævne afholdes 
på Høgholts jorder i Vestbjerg 
Kontingent 4 kr. for fodboldspillere og 3 
kr. for håndboldspillerne 

1943 Folkedans inddrages i Forsamlingshuset
1944 Badminton startes i Forsamlingshuset 
1947 Ringridning i Vestbjerg 
1949 Gymnastik startes 
1951 Sportspladsen på Mejlstedvej etableres 
1952 Der indkøbes trøjer til håndboldholdene 
1955 Der ansøges om 1 fodbold i Amtsfor-

eningen 
1958 Gymnastiksalen bygges til skolen 
1963 Badminton og gymnastik i ”den  nye 

skole” på Mejlstedvej 
1964 Genopstart af fodbold og håndbold på 

sportspladsen med træning 
Nye vedtæger i foreningen 
Kontingent 10 kr. f/ voksne (+15) 3 kr. 
f/ børn  

1965 Det grønne skur til stadion 
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VIF  1967 - 1991
1970 Lysanlæg indvies på stadion  ”Old Traf-

ford”
Badminton i Vadum Hallen 

1971 Første sommerfest på Stadion 
Bordtennis startes 

1974 Nye fodboldbaner tages i brug på Niels 
Lyhnes vej 
Nyt klubhus på Bakken ved de nye baner 

1977 Tennis startes 
Volleyball startes 

1978 VIF afdelingsopdeles 
Vestbjerg Hallen indvies 
Grethe og Preben ansættes til cafeteriet 
i hallen

1981 Klubhuset indvies 
40 års jubilæum  

1984 Tennisbaner indvies 
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VIF  1991 - 2016
1991 TRIM afdelingen etableres. 
1996 Beach Volley bane indvies 
2008 Petanque startes 
2009 Klubhus på tennisanlæget indvies 
2009 Løbeafdelingens startes 
2009 Klubhuset renoveres 
2010 Multibanen indvies 
2012 Fitness indvies 
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Side 16

VIF 1941 / 2016 - Håndbold    
1941 Håndbold startes i Vestbjerg 
1966 Håndbold restartes 
1972 Herreholdet rykker i serie 3
1978 Vestbjerghallen indvies 

Grethe og Preben ansættes i cafeteriet 
1981-
1985

Herre holdet serie 1 - d.d svarende til 
Danmarksserien. Oprykningskamp i 
hallen mod Hjallerup blev transmiteret 
i gymnastiksalen. Der var ikke tilskuer-
pladser nok i hallen. 

2008 Drengellilleput Nordjysk Mester A-
rækken 
Deltager i det uoffi cielle DM i Greve 

2011 Damesenior i Jyllandsserien 
2014 Herresenior i Jyllandsserien 

Møder Lemvig/Thyborøn i pokalturne-
ringen 

2016 25 års deltagelse i Holstebro Cup 

VIF Jubilæumsskrift 2016.indd   16 02-04-2016   19:00:18



Side 17

VIF 1941 / 2016 - Gymnastik   
1941 Gymnastik startes i Vestbjerg 
1958 Ny gymnastiksal på den gamle skole 
1978 Hallen indvies 
2010 Ny juniorfane overdrages 
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VIF 1941 / 2016 - Fodbold
1941 Fodbold startes i Vestbjerg  
1951 Sportspladsen på Mejlstedvej etableres  
1963 Genopstart af træning og kampe 
1965 Kommunenen giver os det ”grønne skur”

Kridt Niels starter som stadioninspektør  
1969 Første betalte træner ansættes 
1969 Førstholdet rykker op i serie 4
1970 Lysanlæg indvies på stadion 
1972 Førsteholdet rykker op i serie 3
1974 Nye baner på Niels Lyhnes vej 
1977 Junior A Piger vinder Jyske Mesterskab 

Nyt klubhus på Bakken  
1981 Nuværende klubhus indvies 
1994 Førsteholdet rykker i serie 2
1997 SVIF samarbejdet startes med Sulsted 
2004 Sealand landskamp mod Ålands Øerne 
2009 Klubhuset renoveres indvendigt 
2010 Multbanen indvies 
2012 Velgørenhedsfodbold med Røde Kors
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1941 / 2016 - Badminton 
1944 Badminton startes i Forsamlingshuset
1963 Badminton i skolens gymnastiksal 
1969 Første turneringshold tilmeldes 
1969 Haltimer i Vadumhallen 
1978 Vestbjerghallen indvies 
1980 Ungdomsafdelingen startes
1993 Førsteholdet rykker i serie 1
1994 50 års jubilæum 
1996 Tur til England 
2004 Tur til Skotland 
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VIF 1941 / 2016 - Volley 
1978 Volley startes i Vestbjerg 
1979 Førstehold i serie 1
1980 Ungdomsafdeling startes 
1986/
88

Danmarks største ungdomsafdeling - 5 
broncemedaljer, 5 sølvmedaljer og 2 
danske mesterskaber

84/86 Damer og herrer i 3. division 
86 Rejse til Almere 
1988 Rejse til USA
1991 Rejse til Frankrig og Itallien 
1999 - 
2001

Volley på stand by 

1996 Beach volley indvies 
2004 Kidsvolley startes 
2016 42 aktive i afdelingen 
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VIF 1941 / 2016 - Tennis   
1977 Tennis opstartes i Vestbjerg 
1984 Tennisanlægget indvies 
2008 Petanque startes 
2009 Løbeafdeling startes
2009 Klubhuset indvies 
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VIF 1941 / 2016 - Fitness    
2011 Tanken om et Fitnesscenter fødes 
2012 Centret åbnes 1. marts 
2012 Stiftende generalforsamling 7. juni 
2016 5oo medlemmer i afdelingen 

Side 22
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Trimisterne  

Et stort TRIM arrangement var en væsentlig del af 50 års jubilæet og arbejdsgrup-
pen derfra fandt, at den overvældende tilslutning måttte kunne være grundlag for en 
egentlig TRIM afdeling under VIF. 

På generalforsamlingen i 1991 blev TRIMISTERNE optaget som en selvstændig 
enhed. En afdeling som ikke konkurerede 
med andre afdelinger, men som et sup-
plement med ønsket om at dyrke trim og 
socialt samvær, gennem cykel-, trave- og 
løbeture. 

Fra initiativgruppen fortæller Ingolf Jensen 
at afdelingen fi k fl ot opbakning til arran-
gementerne, hvor det sociale element blev 
været rigtig højt. 

Der var tre ben, løb, traveture og cykling. 
Løb var baseret på fælles løb på faste 
tidspunkter. Traveturene havde et bredt 
deltagerfelt og naturligvis med Hammer 
Bakke som hjemmebane. Der blev lavet 
mange forskellige ture og også ture til eks.
vis Tolne Skov. Altid med kaffe og mad-
pakke. 

Cyklingen havde to ben - familiedelen og 
den seriøse del. Familieturene havde for-
skellige ruter med respekt for fornuftige pit 
stop. Den seriøse del af cyklisterne afprø-
vede sammen de store cykelløb i Danmark 
- Nordjylland Rundt - og en masse store 
løb i udlandet. 

Aktiviteterne dalede og stoppede i slutnin-
gen af 90’erne. Dog således at løb jo blev 
optaget i tennisafdeligen og cyklister fort-
satte i privat og klubregi med at udfordre 
store løb. Rigtig mange herfra er fortsat 
meget aktive.

Ingolf selv er i dag som 75 årig, en meget 
efterspurgt og afholdt instruktør i Spinning 
i Fitnesscentret. 

Side 23
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Festudvalget i VIF

En god økonomi er afgørende for en forening, og aktiviteter der kan bidrage, har altid 
været en del af foreningsarbejdet. Mange kreative kræfter sættes i spil og mangfol-
digheden i aktiviteter er stor. 

I 2016 skal der fortsat laves indtægtsgivende aktiviteter. I dag er det primært ak-
tiviteter som har samhør til sporten, som Nørhalne Cup i fodbold og Nøvling Cup i 
håndbold. Et andet element som er afgørende i dag er sponsorstøtten. Vores lokale 
erhvervsliv har altid været bidragende til driften, og medvirkende til at vi kan have et 
højt aktivitetsniveau. Så økonomien er delt i fi re dele, kontingent, tilskud fra kommu-
nen, sponsorer og indtægtsgivende arrangementer. 

Da foreningen i 1978 blev afdelingsopdelt, blev hver enkelt afdelingsbestyrelse an-
svarlig for egen drift og økonomi. Noget skelsættende da økonomien indtil da var fæl-
les i foreningen. I perioden 1971 og mange år fremad var Festudvalget i VIF en stærk 
bidragsyder til foreningens økonomi, gennem byfester og halfester.

I 90’erne organiseredes 
med stor succes en lang 
række ungdoms disco-
fester og Borgerfester i 
hallen. 

Overskuddet herfra 
blev placeret i en rejse/
ungdomsfond, hvorfra 
ungdomshold kunne søge 
midler til primært rejser. 

Fonden samlede i alt 
omkring 250.000 kr. til 
formålet. 
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”Ham der har været her længe - 52 år” 

Manfred er et ikon i Vestbjerg. Kendt og respekteret 
for sine mange tillidsposter og sin store frivillige ind-
sats i Vestbjerg. 

I en alder af 80 i jubilæumsåret, er han fortsat meget 
synlig og aktiv bl.a. inden for Menighedsrådet, hvor 
han har været byggeansvarlig for den nye præste-
bolig, Venstre, Lions og Samrådet nyder også fortsat 
glæde af hans arbejdsindsats, og Manfred har stadig 
sin faste plads, når førsteholdet spiller på stadion. 

Hvornår startede du som leder i VIF?
Da jeg og Kirsten fl yttede til Vestbjerg i 1964, var byen 
i en rivende udvikling, og min søn Michael ville gerne spille fodbold og jeg startede som 
træner. Peder Nyby og  jeg trænede i 1965 alle drenge mellem 7 og 14 år. Michael er 
fortsat i klubben, og jeg har nu fornøjelsen af at se mit barnebarn, Mads, på førstehol-
det. 

Hvordan har udviklingen været?
Vi startede på den gamle stadion - faktisk lige ved siden af hvor vi bor i dag. Èn bane 
og et grønt skur i hjørnet, hvor bolde og kridtmaskine blev opbevaret. Senere kom et 
nyt træklubhus til, hvor beachvolley banen nu ligger. Det holdt ikke så længe, så var 
der behov for nye rammer, og vi byggede det nuværende klubhus. Jeg havde fornøjel-
sen af, at være med til forhandlingerne og senere som bygherre. 

Har du selv været aktiv?
Jeg har i Vestbjerg mest brugt tiden uden for banen. Dog har jeg spillet Old Boys. Til 
gengæld har jeg spillet håndbold til jeg blev 71. Nu er det golfen og Mandagsdrengene i 
Brønderslev der udfordrer. Fodbolden gav mig interesse i dommergerningen, som også 
har givet mig store oplevelser. Bl.a. har jeg dømt Bobby Charlton, da han spillede i 
Herning.

Hvorfor har du involveret dig så meget i foreningslivet?
I starten var det for at få kontakter som ny i byen. Både som borger og som murer-
mester. Jeg har bygget 35-40 huse i byen, og en del af dem er da kommet til via mit 
engagement i VIF.
Dernæst er det at arbejde frivilligt sammen med andre og skabe/nå noget, meget 
tilfredsstillende og en motivation som stadig holder. Jeg kan godt lide at tage ansvar og 
skabe.

Hvad har været din største oplevelse i VIF?
Ubetinget oprykningen til serie to i 1994.
Noget som skete, fordi vi havde talentfulde spillere og gode trænere, men også fordi vi 
havde - og har - en god stemning i klubben og tager vare på hinanden. Dernæst havde 
vi det sjovt sammen, og jeg glædes stadig over at nyde en stille pilsner med ”drenge-
ne” på Sealand holdet. De vil den gode stemning og passer på hinanden.

Hvad har du af ønsker til VIF i fremtiden? 
Jeg ser bestræbelserne på at fl ytte alle aktiviteter op til skolen og hallen, som noget 
der kan udvikle foreningen. Vi skal udnytte faciliteterne bedre, og jeg ville ønske, at 
SVIF samarbejdet kunne udvikles til også at inddrage seniorafdelingerne i Sulsted og 
Vestbjerg. Hjernen siger, at det er den rigtige løsning, men hjertet siger, at vi også kan 
klar os uden. Udvikingen sker i Vestbjerg og ikke i Sulsted. 
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”Dem der har været her et stykke tid”

Parret Mads Ellermann Nielsen og Jette Pohl fl yttede til Vestbjerg i 2002. Nu med bør-
nene Rasmus på 13, Johanne på 10 og Louise på 7. Begge tilfl yttere fra henholdsvis 
Sønderjylland og Midtjylland, men Jette tog sin uddannelse i Aalborg.  

Baggrunden for fl ytningen til Vestbjerg var et valg om nærhed til jobbet, og dermed
også et valg mellem fl  ere byer i området. Mads var nok egentlig mere til en større 
by. Gode referencer omkring parrets prioriteringer af nærhed til skov, god skole og 
nem adgang for voksne, og ikke mindst børn, til områdets faciliteter blev afgørende. 
Et åbent hus arrangement blandt en mæglers 4 huse i Vestbjerg hjalp til, og huset på
Myntevej blev valgt. Noget som parret bestemt ikke har fortrudt. Ikke mindst efter
parrets tre børn er kommet til, for som de siger ”så ændres behovene radikalt” og
man sætter ekstra pris på byens institutioner, muligheder og faciliteter.”

Med børnene blev Jette en
del af legestuen i Kirkecentret.
Senere blev mor/barn gymnastik
vigtigt og efterhånden som
børnenes behov ændredes og
nye idrætter - fodbold og tennis
- kom til, blev ledergerningerne
en naturlig udvikling for parret.
Jette kommer fra landet, og fra
som barn at have 7 kilometer på
cykel til hallen, og nu i Vestbjerg
at få den i baghaven, har
været en stor gave. Jette har
været meget aktiv volley spiller
i Shima, og startede også som
sådan i Vestbjerg, uden dog at 
fi nde udfordring nok i det. Herefter kastede hun sig over den aktive badmintonkar-
riere, og nyder det rigtig meget i dag. Jette er i dag bestyrelsesmedlem i badminton 
og træner i fodbold.

Mads fi k af fruen et års kontingent i tennis og adgang til en fast makker i 
fødselsdagsgave,og har siden været aktiv spiller og træner. Hjælpetræner sammen 
medandre forældre og i samspil med den professionelle træner i klubben. Det bliver 
såmest til at hjælpe og lege med dem som har det behov, og det er en rolle som pas-
ser ham rigtig fi nt. Han er imponeret over faciliteterne i klubben og ikke mindst den 
store frivillige indsats som den faste gruppe af primært pensionister udøver i klub-
ben. Det er næsten sådan, at man ikke kan få lov til at hjælpe med klargøringen af 
banerne. De ”gamle” vil selv.

Jette ser gerne fl ere badmintonspillere i Hallen og har startet Dame mandags bad-
minton.Et tiltag med åbent spil med dem som møder op. Hun har brugt Facebook
som indgang til nye og der meldes til og fra her. Hun har oplevet, at det at tilbudet
kommer ”ind i stuen” til folk, skaber ny interesse og nye medlemmer. Det uformelle
og mindre forpligtende tiltaler mange.

På spørgsmålet om der mangler noget i Vestbjerg, svarer parret, at der mangler en
barnepige ordning. Nogle aktive piger burde sætte sig sammen og lave en sådan.
Brug Facebook og tilbyd børnepasning i en ordning med både her-og-nu hjælp sam-
men med aftaler på længere sigt.
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”De nye”

Isra og Udizh på Bakkelyvej fl yttede til Vestbjerg i 2012. Begge er ikke fl yttet langt, 
idet de kommer fra Vejgaard holdsvis Vodskov. Sammen har de Milan på to og Melika 
på fi re.  

At valget faldt på Vestbjerg var lidt tilfældigt, men tre kriterier skulle opfyldes, nær-
hed til Aalborg og bedsteforældre, et nyrenoveret hus til en fornuftig pris og en hurtig 
overtagelse. Det sidste fordi Isra var højgra-
vid og de skulle ud af lejligheden i Aalborg. 

Kendskabet til Vestbjerg var lille, dog må 
Udizh erkende, at han havde inside viden, 
og bekendtskaber fra de mange halballer i 
90’erne. 

Familien blev til plus én samme år som de 
fl yttede ind, og det gav nye kontakter og 
muligheder. Mødregruppe, legestue og dag-
pleje gav en række nye bekendtskaber. 

Vestbjerg har langt over levet op til familiens 
forventninger. Det var lidt mærkeligt, at der 
var aktive bondegårde, naboer der havde 
høns og duer og sågar en der havde et æsel. 
Byen er også leveringsdygtig i mange gode arrangementer. 
borgerfesterne, fastelavn, torvedage og julearrangemen-
terne har været fl ittigt brugt. Familien har aktivt skubbet 
på for at få mange med, og oplever at der er mange over-
skudsborgere der sætter i gang. 

Det gode naboskab på Bakkelyvej er en historie helt for 
sig selv. Børnene giver liv på gaden, og alle er gode til at 
hygge sig sammen. Der skal ikke meget til for at bordene 
og grillen kommer på gaden og den gode stemning skabes 
med leg, hygge og mad. Noget som familien fi nder et stort 
aktiv, da der i området er skiftet meget ud og nye børnefa-
miler er kommet til. 

Både Isra og Udizh er aktive og udadvendte. Isra som den aktive håndhold og fod-
boldpige og Udizh i fi tness som bruger og instruktør. Gennem sit arbejde med udsatte 
børn bruger han aktivt træningen som en del af udviklingen. Melika er startet på 
tumlingehåndbold og Isra fi nder det skønt at kunne være en del af ”træningen”.

På spørgsmålet om de savner noget i Vestbjerg, kunne Isra godt tænke sig et støre 
udbud af butikker. Dem vi har er fi ne, men udbuddet må godt udvides! Begge savner 
også holdtilbud i Fitness. De så gerne hold som yoga, pilates, cirkel fi tness, bokse-
træning og andre holdtræninger. De savner også en cafe i fi tness til en kop kaffe efter 
træning. Der ser så hyggeligt ud når ”de gamle” fra spinningsholdet hygger sig med 
kaffe og god snak efter spinning. 

En familie som er glad for at bo i Vestbjerg. En familie som er aktiv udadvendt og 
fast bruger af byens muligheder, og som gerne anbefaler byen til andre. 
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Vestbj rg
Vælg en bank
der brænder for 
Vestbjerg og for dig!

Book et uforpligtende møde, hvor 

vi gennemgår dine muligheder på 

telefon 9870 4900 eller kig ind i

vores afdeling i Vestbjerg.

Bakkelyvej 2A

9380 Vestbjerg

Tlf. 9870 4900

Paw Winther

Afdelingsdirektør

Henrik Bøg

Souschef

Ulla K. Madsen

Kunderådgiver

Ancher Larsen

Kunderådgiver

Jannie Thisted

Kunderådgiver

Bente Weisbjerg

Eksp.medarbejder

Gitte Hornshøj

Kunderådgiver

Lisbeth Hesthaven

Kunderådgiver

Hanne Nørhave

Eksp.medarbejder

Nordjyske Bank 
ønsker Vestbjerg IF 

TILLYKKE 
med de 75 år

HØJGAARD K/S OG HOME NØRRESUNDBY ØNSKER VIF TILLYKKE MED DE 75 ÅR

Højgaarden omfatter 14 byggegrunde og 36 nøglefærdige kvalitetsgavlhuse - alle bestående af 117 m2 velindrettet bolig i et-plan med egen 
have, terrasse og carport mv.

Pris for gavlhusene er kr. 1.895.000,- (+ mulighed for evt. tilvalg), mens prisen for byggegrundene (10+ 12) er 900.000,- inkl. tilslutningsafgifter.

Status: 
Gavlhusene: 11 solgte, 8 reserveret, 17 ledige 

Byggegrundene: 10 solgte, 2 reserveret, 2 ledige (10 + 12)

Se meget mere om gavlhusene og området på: www.højgaarden.dk  

Kontakt home Nørresundby for yderligere information og salgsmateriale: 

Tlf.: 98 17 30 88 eller e-mail: noerresundby@home.dk

HØJGAARDEN - NYT ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE I VESTBJERG 

- TÆT PÅ BYLIVET OG MIDT I NATUREN
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