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Godt nytår. Vi i redaktionen håber at I alle er kom-
met godt ind i det nye år. Det har været et særpræ-
get år på mange måder og jeg tror og håber på at 
det bliver knap så slemt i år. Her i januar kom der 
heldigvis noget sne. Jeg synes det hører hjemme 
i årets gang at der mindst én gang kommer sne. 
Frost og kulde hører med til livet. Det er med til at 
sætte en masse i stå og fortælle andre ting at der 
er pause. Græsplænen skal ikke tro den skal blive 
ved med at gro. Planterne på markerne skal gå i 
dvale for at vågne op når der er tid til at gro videre. 
Altså når foråret skal til at indfinde sig og give lys og 
varme til planter og dyr.

Nedrivningsbølgen har også ramt Vidstrup. Forsiden 
prydes af den gamle brugs, som har været ubeboet 
et stykke tid. For mange år siden har der været en 
Brugsforening i Vidstrup. Jeg har forsøgt mig med 
Google, men den havde en masse andet at give sig 
til. Så jeg fandt ikke ud af hvornår, der havde været 
brugs for sidste gang i Vidstrup. Et er sikkert og det 
er, at da vi flyttede til området i 1992 var brugsen 
historisk, men stadig et sted folk kendte. Nu står den 
altså foran nedrivning. Der kan blive plads til noget 
andet for stedet er begyndt at bære præg af ikke at 
være blevet brugt til noget. Så måske dukker der 
en ny udsigt op eller indsigt når man kører på vejen 
uden for byen.

Vi er begyndt at tælle ned til at VI-TO snart er blevet 
så gammel så det ikke er teenager længere. Når 
bladet udkommer i august måned eller slutningen 
af juli så er det begyndelsen på de næste tyve år 
for bladet. Det vil sige at vi har lavet 120 numre af 
bladet. Det er mange og det har hidtil været en god 
oplevelse. Det skal det blive ved med. 

Vi tænker lidt at de første nummer i den nye voksne 
alder skal være et temanummer med alt det sæd-
vanlige, men også en hel masse usædvanligt.

Har du en god historie om VI-TO så vil vi hellere end 
gerne høre den. Der er ikke nogen begrænsninger 
på historien og vi vil gerne høre dem og dele dem 
når nu det er en slags jubilæum.

Vi i redaktionen vil gerne kvittere med nogle af vo-
res historier og andre ting, som vi kan grave frem.

Jørgen

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring 
Kommunens tilbud til friske selvhjulpne ældre.
Aktivitetsklubben er en filial af forsamlingsbygnin-
gen i Hjørring.
Forsamlingsbygningens kontaktperson er:
Gurli Kirkedal, mob. 4122 5531
Mail: loenstrup@forsamlingensbygningen.dk

Har du/I spørgsmål er I altid velkommen til at kon-
takte kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet en-
ten på telefon, mail eller ved at møde op på Havbak-
ken tirsdag formiddag.

Vi har rammerne – du er indholdet!
Sådan lyder sloganet for Aktivitetsklubben Havbak-
ken. Men vi kan bruge meget mere indhold. Kom 
ud af busken og fortæl os hvad I ønsker, så skal vi 
prøve at hjælpe jer!

Brugerrådet
Henning Nielsen, formand . . . . . . . . . .  2014 2080
Signe Nielsen, næstformand . . . . . . . . . 3028 7420
Birthe Sørensen, sekretær . . . . . . . . . . . 5040 8508
Karen Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 2487
Grete Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6199 7732
Villy Hansen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 4047 4735
Sonja Sørensen, suppleant . . . . . . . . . . 4037 5833

Regnskabsfører for brugerrådet:
Betina Mønster Christensen . . . . . . . . . . 3068 2568

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00 
Seniordans

Tirsdag kl. 9.00
Billard
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær

Du behøver ikke komme præcist kl. 9.00, for at være 
med i aktiviteterne, du er velkommen til at droppe 
ind i løbet af formiddagen, både for at være aktiv, 
men også for det sociale samvær.

Tirsdag kl. 9.30 – 11.30
Net-cafe: Kun ifølge aftale med Birthe på 5040 8508.

Onsdag kl. 13.00
Læsekreds én gang om måneden. Kontakt Bente 
Christensen på 9897 7790.

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

Torsdag kl. 10.00
Gymnastik.

Angående arrangementer, så tjek lige HAS’ infoka-
nal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshu-
se.hjoerring.dk

Arrangementer 
i februar og marts
Onsdag den 3. februar 
Kl. 14.00 Bankospil.

Onsdag den 2. marts
Kl. 11.30 fællesspisning – suppe og tarteletter. Pris 
50,00 kr. Tilmelding senest den 26. februar til Signe 
tlf. 3028 7420 eller Grete tlf. 6199 7732.

Onsdag den 2. marts
Kl. 13.00 Generalforsamling i henhold til vedtægter-
ne. På valg til bestyrelsen er Signe Nielsen, Grete 
Sørensen og suppleant Villy Hansen.
På valg til revisorer er Birthe Jensen og suppleant 
Poul Jepsen.

Onsdag den 2. marts
Kl. 14.00 Bankospil.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi ger-
ne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, strøm-
per med mere til Rumænien. Garnet kan afleveres i 
den gamle spisestue på Havbakken, så skal vi nok 
finde det. Ellers kan man kontakte Signe på 3028 
7420. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben
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Siden sidst, er der den 5. november afholdt ande-
spil, hvor der var god tilslutning, over 100 deltagere 
var mødt op.

Onsdag den 10. november afholdtes der Swingom-
aften. Det var ”Hundelev Harmonikavenner”, samt 
Børge & Finn med flere, der leverede musikken.

Den traditionelle julefrokost, der afholdtes den 10. 
december, var der fuld hus til. Stemningen var god 
og musikken med Kielgasterne og Familien Eriksen 
var helt i top. Mange udtrykte deres tilfredshed både 
med mad og arrangementet som sådan.

Det sker i februar-marts
Lørdag den 6. februar kl. 13.30 afholdes der faste-
lavnsfest for børn.

Som de forrige år, er det i sam-
arbejde med Dagli’ Brugsen, 
som leverer tønder, slik og præ-
mier. Der er præmier til både de 
små og større børn, og der er 
ligeledes præmie til den bedst 
udklædte efter afstemning mel-
lem forældre og bedsteforældre.

Onsdag den 10. februar kl. 19.30
Kielgasterne med flere.

Onsdag den 9. marts kl.19.30. 
Swingom med Kielgasterne, Børge & Finn.

Onsdag den 23. marts kl. 19.30 afholdes den ordi-
nære generalforsamling med dagsorden ifølge ved-
tægterne for forsamlingshusets aktionærer.

På bestyrelsens vegne 
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Poul Munch Jensen - Aase Kjelgaard - Jan Larsen
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208

Udlejning: Hverdage ml. kl 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.400,- kr. Kuvertpris incl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

Viseaften
Fredag den 20. november holdt Tornby Beboerfor-
ening viseaften med vores lokale troubadour Hen-
rik Mølbjerg. Tidligere har årets sidste arrangement 
været en traditionel julefrokost. I år ville vi dog prøve 
noget andet. Godt 60 personer mødte op til lækker 
buffet inden Henrik gik på scenen. Det blev en rigtig 
hyggelig aften med masser af god musik og mange 
benyttede chancen for at svinge træbenet på dan-
segulvet. En succes der helt sikkert gentages.

Program for 2016
Den 20. januar
Besøg af Team Hjørring. 
 
Den 17. februar
Besøg af den canadiske musiker Glenn Doucette.

16. marts
Generalforsamling

20. april
Besøg på Tornby Strand Camping. Arrangementet 
holdes på Strandvejen 13, Tornby.

Arrangementerne (på nær besøget på Tornby 
Strand Camping) afholdes i Tornby Forsamlingshus. 
Vi starter kl. 18.30 med spisning. Pris for voksne kr. 
60 og for børn kr. 25.
 
Er du ikke medlem af Beboerforeningen men øn-
sker at blive det?
Du kan betale kontingent via netbank: 
73 > 87816397 Påfør navn og adresse.
Pris: Enlige 100,- Familie 150,-.
 
Vil du gerne have en mail før 
hver spisning/arrangement?
Send en mail til tornby.beboerforening@gmail.com 
så kommer du på vores mailliste.
 
Husk - du kan altid se nyt fra os på Facebook og på 
Tornbys egen hjemmeside www.tornby.info

Bestyrelsen

Tornby Beboerforening
Formand Maj Olesen tlf. 5054 3160, næstformand Lisbeth Bastholm, kasserer Ninna Broen tlf. 6086 3447, 

sekretær Morten Steffensen tlf. 3068 2593, Peter Kristensen og Anna-Mette Skovgaaard Pedersen

mailto:tornby.beboerforening@gmail.com
http://www.tornby.info/
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Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Tornby-
Vidstrup Sognearkiv tirsdag, den 8. marts kl. 19.30
i Mettes Kaffestue på Tornby gamle Købmandsgård.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og 
kage, hvor efter nogle medlemmer fra det for nylig 
genetablerede Tornby Bjærgelaug, vil fortælle om 
deres store arbejde med at istandsætte den gamle 
fladbåd og bådehuset samt lidt om bjærgelaugets 
planer for fremtiden.

Der har i årenes løb været gjort flere forsøg på at 
genrejse bjærgelauget, men først nu er det altså en-
delig lykkedes. 

Fra sognearkivet vil vi til sidst vise nogle af de bil-
leder arkivet har fra det gamle bjærgelaug, der op-
rindelig blev stiftet helt tilbage i 1926. I nyere tid fik 
bjærgelauget en opblomstring i forbindelse med de 
meget populære strandfester midt i 60’erne, hvor 
der var kaproning langs stranden mod bjærgelau-
gene fra Skallerup, Uggerby og Tversted.
Alle er velkomne!

På bestyrelsens vegne
Christian Byrdal

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RelieffeR,

RaKu,
SKulPTuReR,

uniKa og
BRugSKunST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 

Å
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keramik værks Ted

Der er brugt helt utrolig mange timers arbejde med at få den gamle fladbåd gjort sejlklar igen (billedet er fra 
restaureringen).
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Februar-Marts            Tornby                  Vidstrup
31.  januar, Seksagesima ingen  09.00 LH
 7.  februar, Fastelavn 10.30 14.00*
 14.  februar, 1. s. i fasten 10.30 09.00 
 21.  februar, 2. s. i fasten ingen 10.30
 28.  februar, 3. s. i fasten 19.00 LH ingen
 6.  marts, Midfaste 10.30 ingen
 13.  marts, Mariæ Bebudelse ingen 09.00 NN
 20.  marts, Palmesøndag 10.30 09.00
 24.  marts, Skærtorsdag ingen 10.30
 25.  marts, Langfredag 10.30** ingen
 27.  marts, Påskedag 09.00 10.30
 28.  marts, Anden påskedag 10.30 ingen
 3.  april, 1.s.e. påske 09.00 10.30

LH  Lea Hoff 
*  Børnegudstjeneste
**  Liturgisk gudstjeneste

Den lille båd 
i det store hav…
Mon ikke alle kystsamfund har deres historier om 
storme og skibe der gik ned. Den anden dag hørte 
jeg i en TV-udsendelse med titlen ”Coast” (Kyst) om 
redningsbåden Solomon Browne fra Mousehole i 
Cornwall i England. Den 19. december 1981 – un-
der en frygtelig storm – druknede hele besætningen 
under et forsøg på at redde besætningen på en coa-
ster. Den slags tragedier kender vi også herhjemme 
fra. Og vel egentlig også fra vore egne liv – ind imel-
lem. Det er ikke så sjældent, at menneskelivet bli-
ver sammenlignet med det at sejle på et stort og 
farefuldt hav. Digteren Ambrosius Stub udtrykte det 
således: ”Hvad vindes på verdens det vildsomme 
hav, ak tusinde farer i skummende trav. Vi ved kun 
to havne, bekendte af navn, den ene vor vugge, den 
anden vor grav”.

Evangelisten Matthæus fortæller også om et vold-
somt uvejr på søen. Jesus og hans disciple var om 
bord på en båd mit ude på søen, da bølgerne blev så 
høje at de helt skjulte båden. Og midt i alt dette sov 
Jesus sødeligt. Bekymrede vækkede disciplene Je-
sus. Gør noget! Frels os! Vi drukner! Men han sagde 
blot til dem: ”Hvorfor er I så bange”? Som om det var 
noget at spørge om. Og mens de kiggede uforstå-
ende på ham, rejste han sig og truede stormen og 
bølgerne og der blev blikstille. Og folk undrede sig 
over hvem den mand dog kunne være, der kunne 
få storm og bølger til at adlyde. Beretningen om di-
sciplenes dramatiske tur på søen hører også med til 
billedet af menneskelivet som en stormfuld sejlads. 

Og har i øvrigt dannet baggrund for den omstændig-
hed, at vi kalder den del af kirken, hvor menigheden 
sidder, for skibet. Her sidder vi jo i samme båd og 
har vores, nu og da undrende, ansigter vendt mod 
alter og prædikestol og døbefont, og mod de ord og 
sakramenter, der fortæller os om Guds nærvær. Og 
for yderligere at understrege billedsproget, så er der 
i de fleste kirker hængt en eller flere skibsmodeller 
op under loftet.

Kirken er blevet vores båd, hvor Guds nærvær ska-
ber ro, fred og mod trods det farefulde, og hvor der 
også er plads til den desperation og den forundring, 
som disciplene oplevede på søen. Og det kan der 
såmænd tit nok være brug for. Ingen af os undgår 
ulykker, hårdhed, sygdom, afsked, forlis og sorg. Vi 
er en del af den barske natur, der hvor vi risikerer 
at blive den lille og bukke under. Vi er udsatte som 
planter og dyr. Måske er vi bedre til at værge for os, 
og vi bliver bedre og bedre, i hvert fald hvad an-
går naturen og dens kræfter. Men samtidig volder 
vi ulykke og udsættes selv for ulykke. Det er en livs-
præmis. Men det behøver ikke at betyde et liv fyldt 
af angst. For Gud selv er med i båden. Derfor kan vi 
slippe frygten og i stedet lade os forundres over, at 
det lader sig gøre at sejle uden angst, selvom havet 
ind imellem er oprørt.

LSP

Anni’s Klumme
Hvad jeg blandt andet (i tilfældig rækkefølge) har 
set, hørt og oplevet i forbindelse med menigheds-
rådet.
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Det er dejligt, at mange har reageret positivt på 
min klumme.
”En klumme” er noget skrevet, fast tilbagevendende, 
gerne humoristisk, i et let og gerne underholdende 
sprog med afsæt i noget aktuelt, og ofte skribentens 
egen mening. Det er hvad ordbogen sådan cirka si-
ger, og det vil jeg så gøre, så godt jeg nu kan.

Efter at have overlevet de første to en halv måned 
i menighedsrådet ser jeg med nogen fortrøstning 
frem til de næste. Jeg startede med at have tre A4 
sider med spørgsmål, og er nu, ved hjælp af de tid-
ligere omtalte bøger fra forskellige biblioteker nede 
på en, så jeg bli’r lidt klogere efterhånden, selvom 
jeg synes det kniber med tid til forklaringer på det 
ene og det andet.

Det var måske en idé med en fast informationspro-
cedure til nyankomne. Man ved jo ikke selv, hvad det 
er, man absolut har behov for at vide her og nu, og 
hvad der udmærket kan komme efterhånden, hvis 
man ikke har prøvet det før!!

Jeg har hørt, at der mangler fem præster her i om-
egnen, så det er ikke så mærkeligt at vores præst 
er allestedsnærværende! eller fraværende! når hun 
hele tiden overraskende bli’r ”inviteret” til afløser-
opgaver rundt omkring, skal deltage i konfirmand 
disko, ansætte organist, tale med sognebørn, holde 
kirkehøjskole og meget andet. Susan Storm er dog 
netop ansat på deltid i Hirtshals, så hende ser vi 
måske frem over her af og til.
 
Som nyt medlem interesserer det mig at vide, hvad 
rådet er involveret i og arrangerer. Jeg har derfor 
været til kirkehøjskole i sognegården uden at være 
helt sikker på, hvad det ville indebære.

Emnet var reformationstiden, og det var (for et hi-
storieinteresseret menneske som mig) en herlig op-
levelse, hvor vi sågar hørte om en, altså én enkelt 
biskop fra den tid som (i modsætning til de fleste) 
døde en helt naturlig død!!! Det var vores præst 
Line, og Lea fra Horne/Asdal som med humoristisk 
tilgang fortalte historierne. Jeg kan varmt anbefale 
at deltage, når kirkehøjskole fortsætter i det nye år.

Vi har igen kigget på budget. Jeg ved ikke om jeg 
nogensinde vil forstå det, men heldigvis får vi auto-
matisk hjælp til de dele andre steder fra.

Graveren ønsker (meget aktuelt her ved juletid) en 
ny Stiga plæneklipper. Det viser sig efterfølgende, at 
det ønske nok går i opfyldelse, da der findes midler 
til både det og flere andre ønsker som f.eks. nye 
salmebøger, klaver, reoler og udendørs navneskilt til 
sognegården. Ny flisegang, handicap P, og en smut-
vej (for præsten) gennem diget til Vidstrup kirke, så 
der er håb for ønsker forude. (Jeg tror jeg vil frem-
komme med et lille fromt ønske om at få pladsen 
omkring sognegården drænet, da der mange gange 
har stået 20 cm vand at træde ud i hvis det var nød-
vendigt at parkere der. Jeg har lært, at det ikke er 
befordrende for helbredet med våde fødder).

I fremtiden forestiller man sig at der måske kunne 
laves fyrrum og toilet i tårnkapellet som ikke anven-
des mere i Tornby kirke, og at det sorte hus ved si-
den af kirken kunne blive graverhus, da det hvide 

ikke er så godt mere. Om det er muligt ved ingen 
endnu.

Jeg hører, at der i Tornby har været ureglemente-
ret klokkeringning, da den løb løbsk midt om natten, 
uden at der hverken var krig eller ildebrand i om-
rådet. Flere folk blev vækket i den anledning, men 
det skulle efter sigende ikke ske igen. Der er ønske 
om en mindre klokkeknebel i Tornby, der kan slå lidt 
blidere end den nuværende.

Vi har ansat Jonas Skov Thomsen som organist. 
Hans prøvespilning på orgel og klaver var en op-
levelse, og vi var ikke i tvivl om hans duelighed, da 
han begyndte at spille. Jeg mener personligt, at jeg 
kunne høre englene synge, da han spillede på alle 
tangenterne. Det var også godt at se et ungt menne-
ske passe på sin hørelse ved at anvende øreprop-
per. Et orgel kan faktisk godt frembringe høje lyde. 
Glæder mig til han starter efter nytår.

Der er talt om samarbejde med andre (foreninger 
og lignende) i lokalsamfundet med henblik på f.eks. 
foredrag. Kom endelig ud af busken, hvis nogen har 
gode forslag til, hvad der kunne være aktuelt.

Tornby kirke havde fornøjelsen af en skøn koncert 
med Akademisk kor fra Aarhus (der sang som nat-
tergale) med masser af tilhørere, så det var noget 
af en udfordring, da vores lokale kor kun fem dage 
efter skulle deltage ved sognejulehygge i kirke og 
sognegård med kor-, solo- og fællessang. Det blev 
dog en dejlig aften med 80-90 deltagere i sognegår-
den (hvor vi måtte dække ekstra borde i gangen) 
og endnu flere i kirken. Det hele blev på fantastisk 
vis kædet sammen af kirkesanger Hanne Sørensen, 
som (trods mange andre opgaver og stressende ar-
bejdsforhold med forskellige organistafløsere og kir-
ketjener i oplæringsfasen) har reddet koret fra forlis, 
da vi mistede vores korleder. Hvor er vi heldige at 
have sådan en kapacitet at arbejde sammen med.

Velkomstarrangement for ny organist, og foredrag 
ved Mamma Doc er afviklet når bladet udkommer, 
men for dem der hurtigt læser VI-TO kan jeg nå at 
annoncere, at Anja Krogsgaard kommer og spiller 
til Sang og Samvær den 27. januar, hvor vi også 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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håber på stor tilslutning til en hyggelig aften. Anja 
er uddannet på konservatoriet, samtidig med vores 
tidligere organist, er musiklærer på Horne Skole, og 
underviser i musik i alle mulige sammenhænge.

Til slut kan jeg fortælle at præsten sendes på tur til 
Armenien for at forberede en sognetur til dette land, 
der var det første med kristendom som statsreligion.

Der sker da overraskende mange ting omkring det 
menighedsråd (tænker jeg så lige!!!!). Der har også 
været en julefrokost for medarbejdere.
Godt nytår til alle.

Anni Krogsgaard
medlem af menighedsrådet

Det sker i februar-marts
Sang og Samvær, onsdag den 27. januar kl. 
19.30 i sognegården. Så tager vi igen hul på vores 
fællessangsaftener – denne gang ved Anja Krogs-
gaard. Kaffe/te og kage kr. 20.

Menighedsmøde. Onsdag den 10. februar kl. 
19.00 i sognegården. Kom og hør menighedsrå-
dets formands årsberetning, sidste nyt fra ombyg-
ningen af sognegården og hvad menighedsrådet 
har af planer for fremtiden. Alle er velkomne!

”Kristendommen på vej” – sognehøjskole. Ons-
dag den 24. februar kl. 19.30 i Tornby-Vidstrup 
sognegård. Sognehøjskolen er et samarbejde med 
Horne-Asdal sogne. Kristendommen udvikler sig 
hele tiden i sprog og former. Men hvad er egentlig 
kristendommens kerne? Hvor kommer den fra og 
hvor er den på vej hen og hvad er der på spil? Vi føl-
ger kristendommens udvikling op igennem tiden og 
prøver at lære kristendommen lidt bedre at kende. 
Forårets tema: ”Reformationen”. Foredrag ved Lea 
Hoff og Line Skovgaard. Kaffe/te og kage kr. 20.

Nøj… det’ for børn
Babysalmesang, torsdage kl. 10.00-11.15 i Torn-
by kirke. Tilmelding til Hanne.

Tumlinger, lørdag 13. februar og 12. marts kl. 
10.00-11.15 i Tornby kirke. For de 1-3 årige. Til-
melding til Hanne.

Fastelavn. Søndag den 7. februar kl. 14.00 i 
Vidstrup kirke. Gudstjeneste med efterfølgende 

fastelavnsfest og tøndeslagning i Vidstrup forsam-
lingshus. Arrangeret i samarbejde med KFUM Spej-
derne. Alle er velkomne – kom gerne udklædte!
Kom og syng, lørdag den 5. marts kl. 10.00-11.15 
i Tornby kirke. Tilmelding til Hanne.

Orientering 
om lidt af hvert
Hvis man gerne vil snakke med præsten. Kunne 
du tænke dig et besøg af præsten – derhjemme el-
ler eventuelt på sygehuset, så ring meget gerne og 
aftal en tid. Du er naturligvis også velkommen til en 
samtale på præstens kontor. Her er det en god idé 
at ringe i forvejen, så du ikke kommer til at gå for-
gæves. Du er selvfølgelig også velkommen til at få 
dig en snak via mail. Min mailadresse er LSPE@
KM.DK.

Gudstjenester på Havbakken. Der er gudstjeneste 
på Havbakken torsdage i ulige uger. Gudstjenester-
ne forestås skiftevis af Line Skovgaard Pedersen og 
sognepræst i Horne Lea Hoff Ringgård Lauridsen. 
Gudstjenesten foregår i salen og begynder kl. 14.30. 
Inden da er der mulighed for lidt godt til ganen og en 
god snak kl. 14.00 – også i salen. Alle er velkomne.

Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre 
arrangementer. Den er ganske gratis og kan bestil-
les på 9894 4000.

Når præsten har fri... 
Fridage, ferier og efteruddannelse. 
Præsten træffes ikke 27.-29. februar og 7.-14. marts. 
Desuden er mandag fast fridag for præsten. 
I stedet kan du kontakte:
Hirtshals Kirkekontor . . . . . . . . . . . . . . . 9625 1100
Sognepræst Lea Hoff Ringgård 
Lauridsen (træffes ikke mandage) . . . . . 5167 0663 
Præsternes vagttelefon . . . . . . . . . . . . . 9894 1012

Hvad gør jeg, hvis jeg har idéer til aktiviteter i 
sognegården? Kontakt sognegårdsadministrator 
Karen Djernes Thomsen eller formand for menig-
hedsrådet Hans Nikolajsen.

Hjælpearbejde
Rumænien og andre lande

Mandag den 1. februar kl. 19.00 hos Birte Bak

Mandag den 7. marts hos Agnethe Thomsen

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Åbningstider: 
Torsdag og fredag kl. 13.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Vi henter og bringer. 
Henvendelse tlf. 9897 7194 eller 9899 2227

mailto:LSPE@KM.DK
mailto:LSPE@KM.DK
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Her kan du finde kirken på nettet.
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graver:
Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)
Gl. Landevej 31, Tornby
Tlf. 5167 0668
E-mail graver: tornbygraver@gmail.com

Kirketjener:
Majbritt Kjølholm Jensen
Tlf. 5167 0669

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Sørensen
Tlf. 9892 0152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Jonas Skov Thomsen
Tlf. 2980 5369

Sognepræst:
Line Skovgaard Pedersen
Skovfyrvej 17, Tornby
Tlf. 9897 7512 eller 5167 0666 
E-mail: lspe@km.dk
Mandage: Se præsternes vagttelefon

Menighedsrådets formand:
Hans Nikolajsen
Bag Volden 6, Vidstrup
Tlf. 9897 7641

Kirkeværge Tornby:
Karen Djernes Thomsen
karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge Vidstrup:
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
Tlf. 9897 7253

Sognegårdsadministrator:
Karen Djernes Thomsen
karendjernesthomsen@gmail.com

Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby

Kirkekontor:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14, Hirtshals
Tlf. 9625 1100 
Åbningstider: 
Mandag - fredag kl. 10-13
samt torsdag kl. 16-17 

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

Adresselisten

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20

 Ansvar                            Engagement                           Kvalitet

Ring til os på tlf. 98 94 33 99
og få et uforpligtende malertilbud!

Jørgen Jeppesens Eftf.
Grævlingevej 20-24
9850 Hirtshals

og få et uforpligtende malertilbud!

www.j-jeppesen.dk

Husk at der er 

mulighed for 

håndværker-

fradrag!
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Aktiviteter i 2016
Onsdag den 13. januar kl. 14.00
Musik og sang med Arne Kronborg tidligere præst 
nu blandt andet visesanger.
Pris kr. 35,00 inklusiv kaffe og kage
Alle er velkomne!
Tilmelding senest den 6. januar mellem kl. 10 og 12 
til Inge-Lise 2878 2527 eller Karen 2514 9998.

Onsdag den 27. januar kl. 14.00
Allan Jellesen vil fortælle omkring det at være leder 
af en redningsstation.
Pris kr. 35,00 inklusiv kaffe og kage
Alle er velkomne!
Tilmelding senest den 20. januar mellem kl. 10 og 
12 til Inge-Lise 2878 2527 eller Karen 2514 9998.

Onsdag den 24. februar kl. 14.00
Sang og underholdning med Tornby trio bestående 
af Finn Hedegård, Ulla og Henrik Hedelund.
Pris kr. 35,00 inklusiv kaffe og kage
Alle er velkomne!

Tilmelding senest den 17. februar mellem kl. 10 og 
12 til Inge-Lise 2878 2527 eller Karen 2514 9998.

Onsdag den 9. marts kl. 14.00
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er Henning Nielsen, Karen Jepsen og Inge-
Lise Andresen.
Alle er velkomne!

Onsdag den 6. april kl. 14.00
Kør selv tur til AVV (møde på AVV Mandøvej 4, Hjør-
ring kl. 14.00). Rundturen varer til kl. 16.00. 
Vi starter med en forfriskning og får fortalt om AVV. 
Derefter er der rundvisning i genbrugscenteret, 
genbrugspladsen og eventuelt modtagestation og 
forbrændingsanlægget.
Personer med astma og lignende kan få problemer 
vejrtrækningen i forbrændingsanlæggets ovnhal, 
men kan godt deltage i det øvrige program.
Vi slutter i AVV’s besøgscenter hvor der er lejlighed 
til at prøve de forskellige sanseaktiviteter og ekspe-
rimentere jer til ny viden om affald.
Der bliver taget et billede til minde om vores besøg, 
som kan ses på www.facebook.com/affald hvis der 
er nogen der ikke vil fotograferes, bedes I oplyse om 
det undervejs.
Tilmelding senest den 1. april mellem kl. 10 og 12 
til Jørgen 2993 9671 (vigtig dato) da AVV skal have 
besked om antal.

Onsdag den 13. april kl. 14.00
Underholdning med Tårs Harmonikaklub
Pris kr. 35,00 inklusiv kaffe og kage
Alle er velkommne!
Tilmelding senest den 7. april i mellem kl. 10 og 12 
til Jørgen 2993 9671.

Tornby og omegns Seniorer
Formand: Jørgen Andersen 2993 9671 

Bestyrelse: Henning Nielsen, Karen Jepsen, Britta Christiansen og Inge-Lise Andresen 2878 2527 Mail: ingeliseandresen0@gmail.com

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk

Dalsgaards
Haveanlæg & Gartnerservice

Safirvej 13, 9850 Hirtshals
Tlf. 98944422 - 24843866 

 • Anlæg af ny græsplæne
 • Anlæg af bede
 • Total renovering af haven
 • Græsslåning
 • Vedligehold af haven
 • Beskæring af træer/buske
 • Alt i fliselægning

Alle slags planter kan bestilles/leveres
E-mail: DHG@dalsgaardsgartner.dk

Hjemmeside: www.dalsgaardsgartner.dk

http://www.facebook.com/affald
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De rejste ud….
Der er dejligt her i Tornby og Vidstrup. Mange af os 
kunne ikke tænke os at leve andre steder. Men så-
dan er det ikke alle, der har det, og mange af vores 
unge mennesker er rejst væk fra det kendte og ud i 
den store verden. Jeg har fået den idé, at det kunne 
være sjovt at høre lidt om, hvordan de har det der-
ude og lave en lille serie her i VI-TO.

Lillian Jespersen

Jeppe i Hong Kong
Personlige data:
Mit navn er Jeppe Rishede Thomsen. Jeg er født i 
1984 og har gået i skole i Tornby fra 1991 til 2000.

Hvor bor du nu?
Jeg har nu boet i Hong Kong i 5 år. Her arbejder jeg 
som programmør. Mere præcist består mit arbejde 
i at omsætte nogle tekniske tegninger af bygninger 
til lister over de materialer, som skal bruges til at 
bygge bygningen med.

Hvordan endte du, hvor du er nu?
Efter min kandidatgrad i datalogi ved Aalborg Uni-
versitet blev jeg inviteret til Hong Kong som Ph.d. 
studerende af min tidligere vejleder, som oprindeligt 
var fra Hong Kong og var rejst tilbage for at arbejde 
der. Jeg blev færdig med min Ph.d. her i 2015.

Noget om stedet, hvor du bor?
Hong Kong har mange meget høje bygninger, men 
du skal rejse max en time før du er omgivet af bjer-
ge og øde strande, og ikke kan se civilisation mere. 
Ofte kun 20-30 minutter.

Jeg bor i en 30 m2 lejlighed med to soveværelser, 
sammen med ejeren.

Den store altoverskyggende udgift er husleje. Det 
er meget dyrt at finde et sted at bo i Hong Kong, og 
selv når du har fundet noget, du kan betale, så skal 
du regne med at have meget lidt plads. En 30-40 m2 
lejlighed er ofte en 3-4 værelses lejlighed med 2-3 
soveværelser. 

Stort set alt andet er meget billigt og nemt i Hong 
Kong. Transporten, mad og underholdning er nor-
malt ikke noget, du skal bekymre dig om. 

Mad og drikke er meget billigt, så længe du spiser 
traditionelt Hong Kong mad. Hong Kong mad er for 
eksempel grill med and, gris og kylling og Congee, 
der er en slags risvælling, hvor der kan være for-
skellige slags kød og grøntsager i. Ofte er der også 
100-årsæg, som er nogle meget sorte æg. Det er 
også muligt at finde tudser og slanger, hvis man ab-
solut vil! 

Hvis du vil have anden international mad er det nemt 
at finde, men ikke specielt billigt. Dog vil det næsten 
altid være billigere end at spise ude i Danmark.

Vejret og temperaturen
Om vinteren er temperaturen mindst 15 grader, og 
en tynd jakke vil være rigeligt. Om sommeren er det 
tit over 30 grader og luftfugtigheden er så høj, at 
hvis du går uden for en bygning med aircondition så 
vil din hud blive våd med det samme. Der er rigtig 
meget natur i nærheden af Hong Kong, og folk er 
vilde med at gå ture på de mange stier. Dog bliver 
folk gerne indenfor mens det er aller varmest.

Sprog
Hvis du opholder dig i – eller ved – forretningsom-
råderne så vil alle kunne snakke rimeligt godt en-
gelsk, men hvis du vil udforske lidt mere af byen, 
så skal man ikke regne med at folk kan snakke en-
gelsk! Selv hvis du har øvet dig på at sige en sæt-
ning, for eksempel for at spørge om vej, så skal du 
ikke regne med, at de forstår dig.

Kulturelle forskelle
Hong Kong er meget sikkert, der er næsten igen kri-
minalitet. Unge mennesker er opdraget til at være 
meget lidt aggressive. Kinesere definerer succes 
i livet som at familien fungerer og de tager meget 
mere hensyn til hinanden end i den vestlige verden. 
Der er mange markeder, både fisk/kød/grøntsags 
markeder, og markeder der sælger alt muligt du kan 
tænke dig (kun turistmarkederne, fx Ladies market, 
sælger kopitasker og -tøj).

De fleste har ikke et fuldt køkken, og rigtig mange 
kan ikke lave mad, så de fleste har 2-3 måltider om 
dagen uden for hjemmet. 

Siden sidst
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At cykle er en aktivitet på lige fod med andre sports-
grene, du tager hen til et bestemt sted for at cykle 
dér. Der er meget dårlige forhold for at cykle gene-
relt i Hong Kong.

Relationer mellem mennesker
Dating er ikke helt nemt i Hong Kong, da unge men-
nesker bliver presset til at følge undervisning stort 
set hele dagen, også i weekender. Børn ned til 4-5 
år får karakterer for, hvad de laver! Så mange be-
gynder først at date, når de er over 20, hvilket giver 
mange problemer, da kvinder bliver betragtet som 
gamle efter de er 25 år. 30 årige single-kvinder bli-
ver refereret til som “left over women”. Hong Kong 
er meget vestligt, men der er også mange gamle 
traditioner der stadig hænger ved.

Religion
Hong Kong er overvejende taoisisk og der er små 
templer alle steder. Mange bygninger har et lille al-
ter uden for, en del har endda et alter uden for hver 
eneste lejlighed! Det er dog mest i lidt ældre byg-

ninger, som er over 30 år gamle. Der er selvfølgelig 
også rigtige større templer, man kan besøge, og de 
er sjældent ret langt væk. Jeg vil tro, at du aldrig er 
mere end 10 minutter fra et tempel, så længe du 
bevæger dig inde i selve Hong Kong.

Traditioner
Der er en del festivaler året rundt i Hong Kong, og 
folk fejrer dem tit med optog. 

De fleste er små og jeg opdager dem normalt, fordi 
der pludseligt kommer en ‘drage’, der holdes af 5-20 
mænd, igennem gaden. Kinesisk nytår er nok det 
største i løbet af året. Stort set alt der kan, lukker! 
Folk besøger familien og giver gaver, en af de mest 
populære er danske småkager i metaldåser. De 
småkager, der er noget af det billigste i Danmark, er 
nogle af de dyreste og fineste i Hong Kong.

Hvert år er der også dragebådsfestival, hvor folk 
laver teams og træner til for at vinde dragebåds 
konkurrencen. Der er gerne cirka 15 personer ved 
årerne, samt en, der sidder med en tromme og hol-
der takten for dem.

Beklædning
Alle skolebørn har uniform på. Generelt er den kvin-
delig beklædning meget kort, men til gengæld helt 
op til halsen, året rundt. Der er store klasseforskelle 
i Hong Kong, så mænds beklædning er groft sagt 
delt op i to store grupper: Dem i jakkesæt og de fat-
tige, der generelt har nøgen overkrop på grund af 
varmen. (jeg aner stadigt ikke, hvordan folk kan gå 
i jakkesæt om sommeren). Indtil videre har jeg bare 
gået i tøj, der passer til temperaturen, det vil sige en 
forårsjakke om vinteren og let tøj og sandaler om 
sommeren. Men nu har jeg fået et job med krav til 
beklædningen, så nu hedder det ingen jeans og al-
tid en skjorte. Det er fint nok nu, hvor jeg i begyndel-
sen af december stadig ikke bruger jakke, men jeg 
aner ikke, hvordan jeg skal håndtere det til sommer. 

Er der noget man bestemt skal gøre 
eller bestemt ikke skal gøre?
Generelt er det meste okay, da Hong Kong er en 
meget international by. Der er kun to ting: 
1.  Stik ikke dine spisepinde vertikalt i din mad, det 

minder om røgelsespinde, som bruges til begra-
velser og det betragtet som meget uhøfligt at 
gøre! 

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

Gl. Skolevej 18, Tornby, 9850 Hirtshals
Mob. 22 60 77 22

Mail: lenejens@privat.dk
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2.  Hvis du vil lære et par ord eller sætninger, så 
sørg for at det er kantonesisk, IKKE mandarin- 
kinesisk du lærer, da der er en del problemer 
mellem Hong Kong og Kina.

Hvad savner du ved Tornby/Vidstrup?
Selvfølgelig min familie! Tornby er også dejlig stille 
og rolig i forhold til Hong Kong, det kan være skønt 
at have lidt mere tid til sig selv! Og selvom Hong 
Kong er meget tæt på strande og natur, så er Tornby 
stadig tættere på! (Vandet er dog som regel en del 
koldere).

Er der noget bestemt, 
som er et must at købe med hjem? 
De eneste ting værd at købe i Hong Kong er kopi-
varer og/eller high-end luksus varer. Generelt vil jeg 
sige, at man vil få mest ud af Hong Kong, hvis man 
vil have oplevelser som at se både tæt befolket stor-
by og øde natur og strande.

Hvad er nytårsløjer 
nytårsaften?
Efter en vellykket aften på arbejde, hvor vi hyggede 
om de ældre medborgere, kom vi trætte hjem kl. 
23.15. Vi skulle nu hygge os og fejre nytår sammen 
til midnat. Vi blev slemt skuffet, da vi kørte ind i op-
kørslen, hvor bilen i carporten var sølet ind i barber-
skum og glimmer. Bilen måtte vaskes hvilket tog en 
halv times tid. Nøglehullerne i dørene var fyldt op 
med tandpasta, så vi næsten ikke kunne få låst dø-
rene op. Hvilket har resulteret i, at låsesmeden må 
herud i morgen og rense cylinderne i dørene. Pris 
1500-2000 kr.

Døren ind til huset var indsmurt i barberskum og wc 
papir, fik det vasket af hurtigt, da barberskum kan 
ætse maling på døre og biler. 

Efter hårdt arbejde fra kl. 23.30 til 0.30 var vi godt 
trætte og fik ikke skålet nytåret ind.

Da vi vågnede næste dag og ville ud og se om der 
var sket yderligere, opdagede vi, at der var brændt 
fyrværkeri af op af husmuren, dette havde efterladt 
et grimt ”brandsår” i mursten og fuger. Et firma, der 
har speciale i disse ting vil komme og se hvad de 

kan gøre ved skaden på huset. Dette vil koste ad-
skillige tusinde kroner.

Heldigvis dækker vores forsikring alt dette hærværk 
og alle de skader det medførte, og vi får betalt vores 
arbejdskraft, som vi brugte nytårsnat til at rydde det 
hele op.

Vi synes ikke at det er i orden at udøve hærværk på 
folks huse nytårsaften. Det gør noget ved de folk, 
der kommer hjem til sådan en slagmark.

Sidder og tænker på, hvad der kunne være sket, 
hvis fyrværkeriet var gået lige op i udhænget.

Vi ønsker alle et godt nytår.

Kig ind næste år i stedet for at lave hærværk!!
Kaj Petersen, Vidstrup

Kort sagt:
Drejer det sig om frost 
eller kulde - så er det 
ikke mængden men

madsen

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16

VVS-MANDEN
v/ Frank Hansen
Gl. Landevej 48
Tornby
9850 Hirtshals

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Skævbideren
Vi har fået lov til at bringe små uddrag af skævbide-
ren. Det er vores egen forfatter og skjald Keld Thor-
bjørn, der har skrevet disse to små historier, der er 
udvalgt blandt mange.

Der må være en blonde 
Min ikke længere helt unge hustru havde sendt mig 
i byen for at bytte en gave, som hun havde mod-
taget af venligtsindede slægtninge men som hun 
ikke anså for værende i overensstemmelse med sit 
image. Noget skinnende nattøj og om jeg ville være 
så venlig at få det byttet til noget undertøj. 

Hun gør det for at sætte mig på prøve – eller som 
hævn for en eller anden fortidig ugerning. Det må 
hun gøre, hvorfor sender hun mig ellers ind i en for-

retning, hvor jeg er omringet af blonder og andre 
ganske unævnelige intimiteter samt af 30-40 ivrige, 
kvindelige kunder i alle aldre, Der var ikke en mand 
at skue – ingen åndelig hjælp overhovedet. Nå, men 
der stod jeg og fedtede med min pakke, indtil en af 
de overvenlige ekspeditricer henvendte sig med et 
”og hvad kan jeg så hjælpe med”. Hjælpe! Det ord 
hører ikke hjemme i denne sammenhæng. Hvem 
tror hun, hun hjælper med spørgsmål som ”Hvor 
mange dele skal det være” eller ”hvad med en fiks 
bodystocking” – eller ”kan hun bedst lide blonder el-
ler glat”. For slet ikke at snakke om størrelsen hun 
talte om B- og C-skåle, som var det køkkengrejet, 
jeg skulle have udfyldt nogle huller i. Og imens stir-
rede samtlige kvindelige kunder intenst og forvent-
ningsfuldt på lige præcis mig. Og ekspeditricen lod 
mig ikke slippe. Her havde hun et godt offer samt 
et velvilligt publikum, og nu skulle underholdningen 
rigtig trækkes i langdrag med ubønhørlige spørgs-

mål om sort, hvid eller elfen-
bens-farvet – og samtidig fik 
hun mig gelejdet umærkeligt 
hen til hylderne med så små 
genstande, at jeg måtte have 
læsebrillerne frem for at få 
øje på dem. Samtidig bemær-
kede jeg, til min undren, at 
prisen steg i samme takt, som 
de unævnelige tekstiler blev 
mindre – en underlig form for 
logik, men som vel ret beset 
passer fint med kvindens form 
for samme. 

”Skal det være med G-streng”, 
spurgte dame-mennesket in-
kvisitorisk. ”Nej tak”, svarede 
jeg, ”min hustru spiller ikke 
guitar”. ”Skal det være en push 
up-model”, triumferede sæl-
geren, mens hun fremviste en 
BH og præcist og højlydt for-
klarede dens virkning på de 
kvindelige fordele. ”Jeg ved 
snart ikke”, sagde jeg spag-
færdigt ”Har I også den i her-
retrusser”?

Tak for 
en dejlig dag 
Jeg ved ikke, hvorfor vi men-
nesker er indrettet sådan –
men jeg har lagt mærke til, 
at de værste ting ofte er dem 
der er tydeligst prentet i vores 
erindring. Og når man senere 
i livet skal fortælle historier og 
oplevelser, så handler de of-
test om ting, der forekom gan-
ske forfærdelige, mens de stod 
på. De gode oplevelser tager vi 
åbenbart som lidt af en selvføl-
ge. På en måde er det jo meget 
godt, for på den måde vender 
vi det lidt negative til noget po-
sitivt – det tager bare en vis tid 
at få det bearbejdet. Og så har 

Få et OK Benzinkort til billig benzin og die-
sel og styrk Tornby IF Håndbold og Fodbold

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Tornby IF Håndbold og 
Fodbold. 
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningen, hver gang du 
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• rente- og gebyrfri brug
• mere end 530 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 

Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbroen®

Tornby
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vi jo – jeg kender det såmænd fra mig selv – en vis 
evne til at overdramatisere. Med tiden bliver disse 
oplevelser, disse historier, ikke mindre rystende og 
farefulde. De bliver måske ikke mere sandfærdige 
men de bliver tit bedre rent underholdningsmæssigt. 
Jeg vil så nødigt bruge det ildelugtende ord ”overdri-
velse” – så lad os sige, at historierne får et litterært 
tilsnit. Jeg vil slet ikke nævne ordet ”løgn”, for det 
ville i sig selv være en overdrivelse – nej, for det er 
jo sådan, at jo flere gange, man fortæller en historie, 
jo mere tror man osse selv på den. 

Men det sker dog osse, at man oplever ting, der ikke 
hverken i nu’et eller senere i livet trænger til pynt. 
Og jeg er meget sikker på, at min ikke længere helt 
unge hustru længe vil erindre sin seneste geburts-
dag. Den blev i kraft af skæbnens tilskikkelse og et 
par begivenheder til en oplevelse lidt ud over det 
sædvanlige – til trods for at den hverken var rund 
eller på anden måde markant. 

Den begyndte såmænd helt normalt med en almin-
delig familie-sammenkomst, pæn borddækning, for-
trinlige madvarer og tålelig vin. Men ved kaffebordet 
opstår der så en disputs mellem min hustru og et 
nærtstående familiemedlem – en disputs, der hur-
tigt udvikler sig så kraftigt, at deltagerne må råbe for 
at trænge igennem. Det udvikler sig igen til direkte 
skænderi og fjendskab dog ikke med korporlige føl-
ger, men dog med en intensitet, så de implicerede 
parter vælger at opholde sig i forskellige rum. 

Herover bliver min yngste datter så pikeret, at hun 
forlader selskabet med det egoistiske formål at 
drage på diskotek. Min ældste datter og hendes 
kæreste føler også stemningen trykkende – og be-
stemmer sig til at tage hjem til ham. Disse sortier 
indvirker langt fra positivt på fødselsdagsbarnets 
humør.

Et par timer senere ringer den yngste så fra diskote-
ket – hun vil gerne afhentes, idet hun har påført sig 
selv sit unge livs første mandfolkebrandert og nu er 
ganske utilpas. Jeg henter hende i bilen – idet jeg 
dog må holde ind til siden fire gange, da hun får en 
heftig trang til frisk luft og til at se en grøft i nærbil-
lede. Just hjemkommet med den svimle unge dame, 
modtager jeg en opringning fra storesøsterens kæ-
reste – han ringer fra skadestuen for at fortælle, at 
hun – altså storesøster – er snublet, og at han i det 

samme er kommet til at køre hendes ene hånd over 
med sin bil. 

I sandhed en mindeværdig aften – der kun savnede 
politiets og brandvæsenets deltagelse for at være 
perfekt. Vi var en anelse fortumlede og trætte, da vi 
langt efter midnat dejsede om i dynerne. Men enten 
er min nu ét år ældre hustru gjort af et særligt stof 
– eller osse er vanens magt stor. Netop inden søv-
nen overmandede hende, åbnede hun det ene øje 
på klem og mumlede uden mindste ironi i stemmen: 
Tak for en dejlig fødselsdag! 

Keld Thorbjørn

Annoncører i VI-TO
Dalsgaards Haveanlæg og Gartnerservice
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn
Hirtshals Entreprenørforretning
Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
Martensens Bogtrykkeri
Murermester Rasmus Zielke
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
SparNord
Tornby Entrepenør ApS
VVS-manden
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Januar
27. Sang og samvær i SG kl. 19.30

Februar 
3. AHavb, banko kl. 14.00
6. Fastelavnsfest kl. 13.30 i TF
7. Fastelavnsfest i VK kl. 14.00
10.  Menighedsmøde kl. 19 i SG
10. Kielgasterne kl. 19.30 i TF
24. Sang og underholdning Havb 
 kl. 14.00 hos seniorerne
24. Sognehøjskole i SG kl. 19.30

Marts
2. AHavb, fællesspisning kl. 11.30
2. AHavb, generalforsamling
 kl. 13.00
2. AHavb, banko kl. 14.00
8. Generalforsamling 
 Sognearkivet i Købm kl. 19.30
9. Generalforsamling 
 Seniorerne på Havb kl. 14.00
9. Swingomaften kl. 19.30 i TF
23. Generalforsamling i TF kl. 19.30

Alle arrangementer er nærmere om-
talt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gamle Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Sognegården
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TH Tornby Hallen
TK Tornby Kirke
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus

Klik ind på NetKalenderen på VI-TO’s 
hjemmeside lokalbladet-vito.dk 
eller direkte på adressen 
lokalbladet-vito.dk/kalender
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