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Nu er det snart forår. Der er en masse sikre og gode 
tegn på at det snart er forår. Selvom det er fugtigt, 
det fryser om natten og af og til vågner vi til sne – så 
er der sikre tegn på at foråret snart vinder med lidt 
mere varme og liv. Solsorten er begyndt at fortælle 
at der skal til at ske noget. Den synger sin meget 
optimistiske sang fra tidlig morgen af. På markerne 
ses svaner og gæs i massevis – de er på vej nordpå 
og nyder godt af et rast på vejen. Viben og lærken 
er på markerne og jeg tror de bliver her til efteråret 
og giver marken sit karakteristiske lyd med lærke-
sang og vibefløjt. I butikkerne er der påskeliljer og i 
haverne står erantis og krokus sammen med vinter-
gækkerne og smukkeserer haven på fantastisk vis.

Det er lykkedes os at glæde mange læsere i årets 
løb. I hvert fald er der mange læsere, der har glædet 
os med deres bidrag til den fortsatte drift af lokalbla-
det VI-TO. Det er dejligt at vide at mange nok synes 
at bladet skal sættes sammen og sendes rundt. 

Vi nærmer os mere og mere de tyve år og har du 
en god historie om VI-TO så vil vi hellere end gerne 
høre den. Der er ikke nogen begrænsninger på hi-
storien og vi vil gerne høre den og dele den når nu 
det er en slags jubilæum.

Christian Byrdal, Hans Nikolajsen, Line Skovgaard 
Pedersen og Jørgen Kiel sidder i redaktionen for 
dette blad. Vi lægger hovedet i blød hver gang bla-
det skal ud. Men du må også gerne lægge dit i blød. 
Vi vil gerne have gode ideer ind på vores nye mail 
(se nedenunder) om hvordan vi skal fejre det med 
noget spændende indhold. Du er meget velkommen 
til at kontakte os eller skrive – hvis du sidder inde 
med en fin ide, som du synes vi kan bruge. 

Du må også gerne have noget helt almindeligt at 
fortælle, som du plejer. Der er der stadig plads til. 
Du sender bare historien så sætter vi den i bladet.

Til dig som skriver indlæg og sender dem til bladet. 
Bladet skifter e-mail adresse. 
Nu skal du sende dine indlæg til:
postkasse@lokalbladet-vito.dk

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: Holder pause indtil efteråret.
Har I problemer, så kan I kontakte Birthe tlf. 5040 
8508.

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

Havbakken

Aktivitetsklubben

ENTREPRENØRARBEJDE

Jordarbejde • Kloakarbejde
Belægninger • Betonarbejde

Snerydning • Maskinudlejning

Alle former for entreprenørarbejde udføres!

 

Safirvej 13 • 9850 Hirtshals
Telefon: 98944422 • E-mail: HE@hirtshalsentreprenoer.dk

Telefax: 98942848 • www.hirtshalsentreprenoer.dk 

H. Jespersen & søn
Dalsagervej 24 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 22 11

Fax 98 94 47 59 · www.h-jespersen.dk · e-mail: hjs@h-jespersen.dk
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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 
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keramik værks Ted

Arrangementer 
i februar og marts
Onsdag den 6. april
Kl. 14.00. Bankospil.

Onsdag den 27. april
Forårstur. Aktivitetsklubben Havbakken i Tornby ar-
rangerer forårstur med bus til Sæby, rundtur i byen 
med guide, minibyen med guide, middag i Pitstop 
Trafikcenter med to retters menu. Så besøges Leos 
blomster med efterfølgende kaffe i Mølholt forsam-
lingshus. Hjemkomst ca. kl. 18.00. 

Tilmelding senest 15. april til Signe tlf. 3028 7420 
eller Grete tlf. 6199 7732.

Opsamling:
Åbyen ved medborgerhuset kl. 9.00
Horne ved rundkørslen kl. 9.05
Tornby gl. Lamdevej 19 kl. 9.10
Vidstrup ved kirken kl. 9.15
Pris 300 kr. eksklusiv drikkevarer. Aktivitetsklubben 
giver tilskud til turen.

Onsdag den 4. maj
Kl. 14.00. Bankospil.

Referat af generalforsamlingen 
onsdag d. 2. marts 2016
1. Valg af ordstyrer
 Jens Arildsen blev valgt.
 Valg af stemmetællere Jørgen Sørensen og Jens 

Arildsen.

2. Formandens status og evaluering over årets 
gang.

 Indvarslingen af generalforsamlingen var ok.
 Formanden fortalte om årets gang i aktivitets-

klubben. Vi har fået ny formand Henning Niel-
sen og ny revisor Betina Christensen. Flytning af 
billardbord, så vi fik mere plads til blandt andet 
seniordans og gymnastik. Vi var med til åben by 
arrangement ved Brugsen. Vi holdt høstfest sam-
men med Seniorklubben. Formanden takkede 
bestyrelsens medlemmer for godt samarbejde.

 Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.
 Formanden gennemgik regnskabet.
 Regnskabet blev godkendt

4. Forslag og ideer fra brugere.
 Ingen nye forslag.

5.  Valg til brugerrådet. 
 På valg er Signe Nielsen og Grete Sørensen. 
 Signe og Grete modtog genvalg.

6.  Valg af suppleant til brugerrådet. 
 På valg er Villy Hansen.
 Villy valgte at stoppe i stedet blev John Jensen 

valgt som suppleant.

7.  Valg af 1 revisor. 
 På valg er Birthe Jensen og suppleant Poul Jep-

sen.
 Birthe og Poul modtog genvalg.

8.  Evt.
 Birthe Jensen takkede for dejlige kager til senior-

dans og var meget glad for seniordansen.
 Jens takkede for god ro og orden.

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

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
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Rekordstor indbetaling 
fra private – Tak!
Efter fem år på stribe med underskud gav sidste år 
et pænt overskud, som mest skyldtes en øget ind-
betaling fra kirkerne. Igen i 2015 blev denne ind-
betaling lidt forhøjet og VI-TO endte med et flot og 
tilfredsstillende overskud på kr. 8.415,00. Men i år 
var en væsentlig del af overskuddet også forårsa-
get af en rekordstor indbetaling på kr. 13.324,00 fra 
private.

Nok siger vi, at vores lokalblad omdeles gratis i Vid-
strup og Tornby, men alle kan jo se, at uden den 
værdifulde støtte fra beboerne, ville VI-TO ikke kun-
ne overleve økonomisk. For os, der årene igennem 
har arbejdet med at få lokalbladet på gaden, er det 
et dejligt skulderklap.

Alle ved hvor voldsomt hurtigt udviklingen går, når vi 
snakker om kommunikation og medier og i redaktio-
nen har vi da også flere gange haft små drøftelser 
om det fornuftige i at fortsætte med et blad/medie 
på papir, men når vi så ind imellem hører om, hvor 
glade mange i Vidstrup og Tornby er for at modtage 
bladet, ja, så giver det jo mening at fortsætte. I hvert 
fald lidt endnu.

I dette nummer af VI-TO ligger det årlige girokort, 
som kan benyttes til indbetaling af støtte til bladet.
Det er desuden muligt via netbank at overføre direk-
te til lokalbladets konto: 9570 16747629 eller vælg
Indbetalingskort og tast: +01< +16747629<.

I redaktionen er vi meget taknemlige for den fine 
økonomiske opbakning lokalbladet hidtil har fået og 
håber på en fortsættelse i 2016. Og husk at beløb af 
alle størrelser er velkommen.

På indtægtssiden er der i høj grad grund til også 
at takke vores trofaste annoncører, hvoraf seks har 
været med helt fra bladets start i efteråret 1996. En 
flot støtte til lokalbladet og vi kan derfor kun opfor-
dre borgerne i Vidstrup og Tornby til dagligt at støtte 
op om de lokale erhvervsdrivende, der annoncerer 
i VI-TO.

Udgifterne stiger lige så stille år for år, men da der 
ikke er tale om mere end tre forskellige udgiftspo-
ster, er det meget begrænset, hvad vi kan gøre ved 
dem.

For eksempel er fremstillingen/trykning af bladet 
hen over de seneste 10 år vokset fra tkr. 75 i 2006 
til tkr. 83 i 2015 og det er bestemt en beskeden stig-
ning. Udgift til omdelingen af bladet er i samme pe-
riode blevet fordoblet fra tkr. 6 til tkr. 12. 

Igen i år skal der rettes en stor tak til Jonna og Per 
Martensen, Martensens Bogtrykkeri.

I redaktionen løber vi af og til ind i problemer om-
kring stoffet til VI-TO og her er Jonna og Per altid 
parate med et godt råd eller en hjælpende hånd, så 
vi kan få et så pænt blad som muligt. For os er de 
dermed meget værdifulde som professionelle sam-
arbejdspartnere. Tak for det.

Skulle der blandt læserne være en/nogle med 
spørgsmål omkring regnskabet, skal man være 
velkommen til at kontakte Christian Byrdal på mail: 
fambyrdal@has.dk eller på tlf. 22 47 64 85.

Årsregnskab 2015
Indtægter:
Foreninger/institutioner  kr.   17.934,00
Kirkerne   - 45.000,00
Indb. fra private husstande  - 13.324,00
Annoncer   -  31.875,00
Rente    - 32,38
Indtægter i alt   kr.  108.166,38

Udgifter:
Trykning af VI-TO  kr. 83.012,50
Porto, husstandsomdeling  -  11.987,50
Administration   - 2.450,38
Udgifter i alt   kr.   97.450,38

Indtægter i alt  kr. 108.166,38
Moms:
Indgående kr. 19.275,00
Udgående   kr. 21.576,00
Overskud   kr. 8.415,00                          
Balance kr. 127.441,38 kr.  127.441.38

Status
31.12.2015

Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank  kr. 33.718,70
Danske Bank   -   3.077,25
Tilgodehavende annoncer  -  7.500,00
Aktiver i alt              kr.   44.295,95

Passiver:
Egenkapital primo  kr.   30.307,95
         Overskud 2015  -        8.415,00
Egenkapital ultimo  kr.   38.722,95
Skyldig moms 2. halvår 2015  -        5.573,00
Passiver i alt   kr.   44.295,95

Redaktionen

mailto:fambyrdal@has.dk
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Hvorfor vælge fibernet?
I dag er vi lige så afhængige af en god internet-for-
bindelse som af el, vand og varme.
Måden vi bruger internettet på, er i konstant foran-
dring, og der kommer stadig nye muligheder til.

Plads og stabilitet
Mange af aktiviteterne sker samtidig og kræver der-
for en forbindelse med rigelig kapacitet, det vil sige 
nok båndbredde. Selve grundlaget for en stabil og 
hurtig internetforbindelse er, at der er plads nok, 
ellers vil du opleve afbrydelser og forsinkelser.
I modsætning til andre teknologier har fibernettet 
stort set ubegrænset båndbredde.
Du har din egen forbindelse ud til hovednettet og 
du deler den ikke med andre. Det betyder, at din 
kapacitet er helt uafhængig af, hvor meget naboen 
bruger sin forbindelse.

Hastighed
Når der er plads nok, er det hastigheden på din in-
ternetforbindelse, som afgør, hvor hurtigt data over-
føres.
Hvilken hastighed, der er den rigtige for din hus-
stand, afhænger af, hvor mange I er på nettet sam-
tidig og hvor meget data I bruger. Og med fibernet 
har I altid den samme hastighed, hvad enten I hen-
ter noget ned fra internettet eller lægger noget op.

Tæt på dig
Er du i tvivl om noget, kan du altid få hjælp af vores 
kundeservice - uanset om dit spørgsmål er lille el-
ler stort. Vælger du os, får du en lokal, nordjysk 
leverandør, som er til at få fat i, når du har brug for 
det. Selvom vi er lysår foran rent teknologisk, er vi 
tæt på dig.

Gravning i Vidstrup starter op i uge 14 og Tornby 
starter op i uge 21.

Bredbånd Nord

Håndværkervej 27   |   9700 Brønderslev   |   Tlf. 98 88 99 90  | bredbaandnord.dk  

Lige nu giver vi dig gratis* installation, når du bestiller fiberbredbånd. 

Husk, du kan også bestille online på bredbaandnord.dk

Kom og besøg os på vores fiberdage

Torsdag 31. marts, 7. april, 14. april, 
21. april & 28. april

Alle dage fra kl. 11-17 i Tornby Hallen.

* 
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Med fibernet fra Bredbånd Nord får du Danmarks bedste 
internetforbindelse. Vi tager hånd om installationen – det eneste, du 

skal sørge for, er at tilslutte din forbindelse. Nemt og enkelt.

H VA D PA S S E R B E D S T T I L D I G?

BASIC
40/40 Mbit/s fibernet 

169,00 
kr./md.

SUPER
100/100 Mbit/s fibernet 

199,00 
kr./md.

EXTREME
400/400 Mbit/s fibernet 

299,00 
kr./md.

VIL DU 
HAVE DANMARKS 

BEDSTE INTERNET?
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Aktiviteter i 2016
Onsdag 13. april kl. 14.00
Underholdning med Tårs Harmonikaklub.
Pris kr. 35.00 inklusiv kaffe og kage.
Alle er velkommen.

Tilmelding senest den 7. april imellem kl. 10-12 til 
Jørgen 2993 9671

NB! 
Efter generalforsamlingen er jeg (Inge-Lise Andre-
sen) ikke sekretær og kasserer mere, da der skal 
vælges en ny bestyrelse, henvendelse kan ske til 
formanden Jørgen Andersen, mail: andersenj672@
gmail.com og mobilnr. 2993 9671.

Tornby og omegns Seniorer
Formand: Jørgen Andersen 2993 9671 

Bestyrelse: Henning Nielsen, Karen Jepsen, Britta Christiansen og Inge-Lise Andresen

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

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

Næste arrangement:
20. april, besøg på Tornby Strand Camping. 
Arrangement holdes på Strandvejen 13, Tornby.
Vi starter kl. 18.30.

Er du ikke medlem af Beboerforeningen men 
ønsker 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/ar-
rangement?
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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Festivitas for fremtidens 
Dagli’Brugsen i Tornby
Uddeler Bente Meibom har sammen med bestyrel-
se og medarbejdere knoklet i flere uger for at få alt 
på plads til lørdagens festivitas for fremtidens Dag-
li’Brugsen.

Der er blevet bygget om og rodet i ugevis, men lør-
dag den 30. januar 2016 kl. 10.05 var alt da også 
linet op til den helt store festivitas for fremtidens 
Dagli’Brugsen i Tornby.

Tidligere skoleinspektør Jens-Erik Bonné holdt den 
veltimede og ditto turnerede tale med inddragelse 
af lidt livsklog visdom fra tegneseriens univers ef-
terfulgt af hurraråb for Dagli’Brugsen, før snoren 
til butikken behændigt blev klippet over af Merete 
Raundrup Christensen.

– Vi har rykket noget rundt på reoler og kølediske 
for at skabe mere plads, men også for at lade kun-
derne få et frisk blik og en ny vinkel på varerne. Vi 
har derfor også 20 procent rabat og desuden en flot 

lille buket blomster til de første 150 kunder, fortalte 
uddeler Bente Meibom.

Efterfølgende rykkede de hyggespredende jazzmu-
sikere indenfor, hvor de underholdt i den propfyldte 
bagbutik, mens der blev spist pølser og man fik sig 
en tår over tørsten.

I butikken blev børnene muntert underholdt med 
trylleshow og balloner af Børge Bandit alias Jakob 
Gislund. Ligesom halinspektør Henning Sigsgaard, 
som er still going strong, hjalp til med salg af kort til 
OK tanken, der giver procenter til Tornby IF.

Der var selvfølgelig også adgang til den nye Dag-
li’Stuen. Her er byens fællesskab om borgernes lo-
kale dagligvarebutik i centrum med gamle billeder 
og plads til en snak.

Blandt dagens gæster med særlig veneration for bu-
tikken var den tidligere uddeler Jens Arildsen.

Niels Skipper 
www.flaskeposten.nu

Tornby Brugsforening
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Brugsen i Vidstrup
Brugsen er ikke mere. Sådan kunne det lyde og vir-
ke lidt vemodigt, men det er altså over 40 år siden at 
den lukkede, som artiklen skriver her nedenunder. 
Grunden til dette lille ekstra indlæg er en rose til en 
borger i Vidstrup.

Mogens Jensen som bor på Gl. Hirtshalsvej ringede 
til mig og sagde han vidste noget mere om Brugsen. 
Han havde læst at vi tilsyneladende manglede no-
get viden om Brugsen og han ville så gerne hjælpe. 
Han havde fået den ide at spørge den sidste ud-
deler, som han havde fundet ud af boede i Hjørring. 
Han havde ringet til ham og fået en snak om histo-
rien. Den ville han så gerne genfortælle til mig. Jeg 
havde kun lige et fedtet stykke papir og en kuglepen 
– vi stod i læ i værkstedet hos Mogens, mens vi så 
snakkede Brugsen igennem. Jeg kan kun bekræfte 
en del af oplysningerne som sognearkivet kommer 
med og så endnu engang sige tak til Mogens for en 
fin indsats for at finde ud af noget omkring den nu 
forgangne bygning, som engang husede en Brugs-
forening og dens forretning.

Jørgen Kiel

Vidstrup Brugsforening
I forbindelse med nedrivningen af bygningen på Gl. 
Hirtshalsvej 55, som for år tilbage husede Vidstrup 
Brugsforening, har vi på Sognearkivet kigget i de 

gamle protokoller, og fundet nogle oplysninger frem 
om Brugsens historie.

I 1905 blev der oprettet en Brugsforeningen i Vid-
strup, og på et areal, købt af mejeriet ”Vangsholm” 
for 75 kr., blev der opført en bygning til butik og be-
boelse. Byggesummen var på 3.333 kr.

Lønnen til den første uddeler, Theodor Larsen, var 
5% af kolonialvaresalget og 2% af salget af kul. Ud-
deleren kunne for egen regning handle med æg og 
skind. 

Der kunne i 1909 udbetales 9% af overskuddet til 
foreningens medlemmerne. Samme år vedtog be-
styrelsen, at Brugsen måtte sælge øl og sodavand.

Bygningen blev ad flere gange moderniseret og 
udvidet, blandt andet med et pakhus, hvorfra der 
solgtes gødning og foderstoffer, indtil D.L.G. i 1963 
oprettede foderstofafdeling i Vidstrup. 

Fra omkring 1930 til 1965 kunne der også købes 
benzin i Brugsen. Som det ses på billedet, stod der 
et benzinsanlæg foran butikken.

Vidstrup Brugsforeningen har i tidens løb været be-
styret af flere forskellige uddelere, sidst fra 1973 til 
1975 af Carl Johan Holmen.

I december 1974 blev det besluttet at Brugsforenin-
gen skulle ned-
læggelse, og i ja-
nuar 1975 overtog 
Carl Johan Hol-
men bygningerne, 
og drev i nogle få 
år købmandsfor-
retning på stedet.

Siden har forskel-
lige virksomheds-
drivende, uden 
større held, for-
søgt at holde liv i 
forretningen, som 
altså nu ikke er 
der mere.

Bodil Frost og 
Karen Jensen

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Vidstrup set fra syd først i 1960’erne.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
April - Maj             Tornby                  Vidstrup
 3.  april, 1.s.e. påske 09.00  10.30
 10. april, 2.s.e. påske 19.00* ingen
 17.  april, 3.s.e. påske 10.30 09.00
 22.  april, Bededag 11.00! 09.00!
 24.  april, 4.s.e. påske ingen 19.00 LH
 1.  maj, 5.s.e. påske 10.30 ingen
 5.  maj, Kristi Himmelfart ingen** ingen**
 8.  maj, 6.s.e. påske ingen 10.30
 15.  maj, Pinsedag 10.30 09.00
 16.  maj, 2. pinsedag 11.00!! ingen
 22.  maj, Trinitatis 09.00 10.30
 29.  maj, 1.s.e. Trinitatis ingen 09.00 BH
 5.  juni, 2.s.e. Trinitatis 10.30 ingen

Glæde, selvtillid 
og frisættelse
Når vi læser fortællingerne om Jesu liv i Bibelen, så 
går det op for os, at det, Jesus sagde og gjorde, fik 
mennesker til at reagere på to måder. Den ene re-
aktion finder vi især hos de fattige, udstødte og for-
hånede. Dem, ingen rigtigt regnede for noget. Hos 
dem møder vi glæde, selvtillid og frisættelse. Den 
anden reaktion kom fra samfundets betydnings-
fulde. Dem, der kunne klare de krav, som samfund 
og religion mødte mennesker med. Forfatteren bag 
Lukas Evangeliet præciserer denne ganske kort og 
klart: ”Farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig”. 
De ord viser med al tydelighed, hvad der var på fær-
de for de store i samfundet. Det gjorde simpelt hen 
ondt på dem og deres selvforståelse, når de hørte, 
hvad Jesus sagde og hørte om, hvad han gjorde. 

Nu er det med de store og betydningsfulde på den 
ene side og taberne på den anden side, jo ikke kun 
et forhold, der hører til i Palæstina for 2000 år siden. 
Næ nej. Det forhold er også ganske tydeligt her hos 
os – i vores moderne vestlige verden. En andel af os 
er skilt ud. En andel af os, ikke så mange, men vist 
desværre en andel, der bliver større og større. Psy-
kisk syge, handicappede, kontanthjælpsmodtagere, 
hjemløse, flygtninge, alkoholikere, misbrugere – føj 
selv flere til. På Jesu tid var skellet mellem de to 
grupper hovedsagligt religiøst begrundet. De stærke 
var dem, der kunne klare et liv i overensstemmelse 
med fædrenes traditioner og tidens religiøse og mo-
ralske krav. I dag er det mere evnen til at leve op til 

effektivitetens og perfektionismens krav, der skiller. 
Derfor er det ikke kun mennesker, der lever udskilt 
fra det ”normale” samfund, der mærker den kolde 
ånde i nakken. Mange af os kender til frygten for 
ikke at slå til, og skrækken for at havne blandt de 
kasserede. Og jeg tror vi som samfund kan mærke 
det her. Vi rammes af stress. Der er alt, alt for mange 
selvmord blandt vores unge. Vi går ned på at prøve 
at holde os oppe. 

Der er næppe tvivl om, at det ville være til stor glæ-
de og frisættelse, hvis vi kunne høre Jesu budskab 
på samme måde, som de fattige, udstødte og forhå-
nede gjorde dengang. Vi har bare så svært ved det. 
Måske fordi vi er blevet så vant til at skulle klare alt 
selv – og dermed jo altså kunne klare alt selv. En 
stor del af vores virkelighed udgøres af karriere, løn, 
forbrug, sammenligning med andre, handleplaner 
og ansvar for egen læring. Og dertil frygt for at blive 
tilovers, for sygdom, svaghed og død. 

Så når frelse – altså den virkelighed Gud rækker 
mennesker – dengang generede glæde fordi man 
var blevet erklæret et rigtigt menneske i Guds øjne, 
endda elsket og savnet. Ja, så betyder frelse i dag 
nok snarere at blive sat fri for sin frygt for de umen-
neskelige og ubærlige valg, krav, forventninger og 
ansvar. Frelse betyder, at mit liv og min menne-
skeværdi ikke er båret af, hvad jeg kan eller ikke 
kan. Du er værdifuld bare fordi du eksisterer. Gud 
dømmer dig ikke, han frikender dig. ”Vær modig og 
stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, 
for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går” 
Vi er frie til at leve. Så lad os gå ud og leve! Blandt 

LH  Lea Hoff
BH  Bjarne Hougaard
AT Aksel Toft

*  Rytmisk musikgudstjeneste
**  Vandregudstjeneste i Horne
!  Konfirmationer
!!  Friluftsgudstjeneste i Tornby Klitplantage
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vore medmennesker. Lad være med at konkurrere 
med dem om menneskeværd. Det behøver vi ikke. 
Men støt hinanden og sæt dem fri, som andre tram-
per på! Glædeligt forår!

LSP

Det sker i april-maj
”Kristendommen på vej” – sognehøjskole. Ons-
dag den 14. april kl. 19.30 i Horne Menigheds-
hus. Sognehøjskolen er et samarbejde med Horne-
Asdal sogne. Kristendommen udvikler sig hele tiden 
i sprog og former. Men hvad er egentlig kristendom-
mens kerne? Hvor kommer den fra og hvor er den 
på vej hen og hvad er der på spil? Vi følger kristen-
dommens udvikling op igennem tiden og prøver at 
lære kristendommen lidt bedre at kende. Forårets 
tema: ”Reformationen”. Foredrag ved Lea Hoff og 
Line Skovgaard. Kaffe/the og kage kr. 20.

Vandregudstjeneste. Kristi himmelfartsdag den 
5. maj kl. 14.00. I år vil vi fejre Kristi Himmelfartsdag 
med en pilgrimsvandring i samarbejde med Horne 
og Asdal sogne. Pilgrimsvandringen tage sin begyn-
delse i Horne Kirke, hvor der vil være en kort udsen-
delsesandagt. Derefter vil vi vandre en overkomme-
lig rute, hvor der vil være forskellige ”stationer”. Vi 
slutter ved Horne Kirke, hvor der vil være altergang, 
for dem, der ønsker det. Derefter er der kaffe i præ-
stegårdshaven. Alle er velkomne. 

Pinse i Plantagen. Mandag den 16. maj kl. 11.00 
i Tornby Klitplantage. Vi flytter gudstjenesten ud i 
naturen – nærmere bestemt til Tornby Klitplantage. 
Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste med Horne 
og Asdal sogne. KFUM spejdernes Brass Band fra 
Hjørring deltager sammen med voksenkorene fra 
alle fire sogne. Medbring selv tæppe eller lignende 
til at sidde på og også gerne en frokostmadkurv. 
Efter gudstjenesten er der afspisning af medbragt 
mad og hyggeligt samvær. Gudstjenesten foregår 
ved bålpladsen Rævskærvej/Plantørvej. Det bliver 
muligt for dårligt gående at køre hen til gudstjene-
stepladsen. Ellers parkering ved de opsatte P-skilte. 
Vel mødt i det grønne.

Sommerkoncert med voksenkoret. Torsdag den 
26. maj kl. 19.00 i Tornby kirke.

Årets konfirmander
I år skal følgende højtflyvende, vildttænkende, jord-
bundne, unge mennesker konfirmeres:

Vidstrup kirke, fredag den 22. april kl. 9.00:
Natascha Nygren Christensen
Tornby kirke, fredag den 22. april kl. 11.00:
Astrid Munch Jensen
Frederik Bøgebjerg Jensen
Gustav Rønn
Mikka Gaardbo Andersen
Nikolai Buurgaard Jørgensen
Oliver Ditlevsen Kjær

Anni’s Klumme
Hvad jeg blandt andet (i tilfældig rækkefølge) har 
hørt, set og oplevet i forbindelse med menigheds-
rådet. 
Her fra starten af brevet må jeg nok komme med 
en lille indrømmelse! Jeg var før min indtræden 
i menighedsrådet meget utilfreds med, at de ikke 
kom ud af starthullerne med at søge en ny organist 
straks efter Peter sagde op, og det blev ikke bedre, 
da det så mislykkedes i første omgang, da de en-
delig kom i gang. Det må de så næsten få tilgivelse 
for nu, hvor jeg har været med til at ansætte Jonas, 
som spiller, så det er en fornøjelse at høre på.

Der var stor tilslutning, da vi bød ham velkommen 
med brunch i Sognegården. Majbritt (ny kirketjener) 
havde på bedste måde arrangeret forplejningen 
(det var også Majbritts første større opgave).

God tilslutning i januar til foredrag med Mama Doc, 
der fortalte medrivende om både godt og ondt fra 
sit liv og arbejde som læge. Hun var altid drillesyg, 
men i perioden som helikopterlæge fik hun tilbage, 
da piloterne lod hende ”gå på vandet” hængende i 
en bæresele.

Sang og Samvær i januar var i skarp konkurrence 
med EM håndbold, forsinket annoncering, og et års 
pause siden sidst, så der var kun cirka 25 perso-
ner, der fik fornøjelse af at høre Anja Krogsgaard, 
der (som nogen efterfølgende sagde) havde lavet 
et dejligt varieret program til den 1. time, og efterføl-
gende blev sat på prøve med at spille til en masse 
gode sange, hvor mange var ukendte for hende. 
Herlig aften.

Efter forespørgsel om et mere moderne udtryk, bli-
ver Sang og Samvær fremover til Syng sammen, 
som vi håber Jonas snart er klar til at overtage. Vi 
håber også at rigtigt mange vil bakke op om denne 
dejlige aktivitet, hvor man kun kan blive glad af at 
deltage. 

Der har været fastelavnsgudstjeneste i Vidstrup 
med stor succes. Da Jonas pludselig lod orglet 
spille de kendte fastelavnssange, sang børnene 
naturligvis straks med. Bagefter blev katten slået af 
tønden i forsamlingshuset til stor fornøjelse for både 
børn og voksne. 

Jeg har hørt at vi til Vendsyssel Festival koncerterne 
både vil kunne opleve Coro Misto, hvor vores orga-
nist Jonas synger, og også Jonas’ band. 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Vi skal ansøge biskoppen om kun at afholde en 
gudstjeneste om søndagen, enten i Vidstrup eller 
Tornby. Jeg er principielt modstander af at stå tidligt 
op, så jeg foreslog selvfølgelig, om det i så fald måt-
te blive kl. 10. Det er imidlertid ikke muligt, så længe 
Line præst skal afløse alle mulige steder kl. 9 og kl. 
10.30, og det hele skal afvikles i god ro og orden. 

Har efter fire en halv måned i rådet lært at der er 
mange regler at ta’ hensyn til i kirkesammenhæng. 
Hvis kirken fx skal lukkes for at blive kalket indven-
dig skal biskoppen også først spørges. Det er ikke 
småting, han skal blande sig i!

Vi har bestemt at de nybagte mødre og deres ba-
byer er meget velkommen til at bruge sognegården, 
hvis de har lyst til at mødes på neutral grund. Det 
samme gør sig gældende for en strikkeklub, som 
har henvendt sig. Hvis andre har gode idéer til an-
vendelse af sognegården er man velkommen til at 
henvende sig til menighedsrådet. 

Der er efter ønske givet et lille tilskud til en ladcykel 
til børnehaven.

Der er opsat varmepumpe i værkstedet i sognegår-
den, og der bliver foruden automatisk ringning også 
automatisering af dørlås og varmestyring i kirkerne. 
Apropos det sidste har jeg i skrivende stund end-
nu ikke fået varmen efter mit sidste besøg i Tornby 
kirke. 

Ved Tornby kirke er der planer om opsætning af ny 
opslagstavle ved postkassen. Der mangler vist bare 
en ledig håndværker før den kan fungere. 

Der arbejdes med at få en ny kirkedør (en arkitekt 
med forstand på de dele skal først bedømme om den 
gamle er bevaringsværdig) og en afstivning af kirke-
diget for at undgå at det nogle steder vil skride ud. 

Graveren er begyndt at lave nye urnegravsteder 
bag ved kirken, og begynder at fjerne gran fra grav-
stederne 1. april som sædvanligt. 

Et fremtidsønske er nyt tag på den oprindelige del 
af sognegården, men her er det provstiet, der be-
stemmer. 

Der arbejdes med at revidere vedtægterne for 
sognegården, og på om sogneudflugten kan gå til 
Hammer Bakkers museum og til et besøg hos en 
vinbonde.

Der vil blive et tilbud om minikonfirmandundervis-
ning fra 3. klasse elever. Vi er så heldige at Majbritt, 
som er uddannet lærer med religion som linjefag, vil 
hjælpe med den opgave. 

Vi har set en meget foreløbig skitse fra Jeppe Ur-
ban vedrørende omlægning af tilkørselsforhold og 
P-pladser ved Tornby kirke, og forskellige tiltag på 
kirkegårdene i Vidstrup og Tornby. Det lyder alt sam-
men meget spændende og dyrt, og vi skal prioritere 
rækkefølgen så det bliver mest praktisk og til mindst 
mulig gene. Det hele skal også finansieres, så det 
har måske lange udsigter. 

Vi har haft arbejdsdag i sognegården for at finde de 

sidste ting, der var gemt i flyttekasser under ombyg-
ningen. 

Det nyindkøbte flygel til sognegården er ankommet 
og fungerer til alles tilfredshed. Kom endelig og hør 
det, når der bliver en anledning til det.

Kirkernes kor har holdt 11 års fødselsdag. Har hørt 
at man havde håb om 10, men blev 18 fra starten, 
så det er dejligt der nu er cirka 40 sangglade delta-
gere.

Line præst er i gang med at uddanne sig yderligere 
i kommunikation.

Før jeg slutter med nogle kirketal, vil jeg lige gøre 
opmærksom på, at Tornby og Vidstrup kirker også 
er på Facebook.

Af kirketal kan jeg nævne, at der 1. januar 2016 var 
1424 indbyggere i Tornby, hvoraf 1266 var medlem 
af folkekirken. I Vidstrup var der 355 indbyggere, 
hvoraf 313 var medlemmer af folkekirken.

Fra 20. april til 31. december 2014 (som er de ny-
este tilgængelige tal), cirka otte måneder, var der så 
vidt jeg kan se 4772 brugere af alle slags i begge 
kirker. Hvis vi regner pr. kvartal og medregner det 4. 
bliver det cirka 6362 på 1. år (det er da alligevel en 
del efter min mening).

Med ønsket om et dejligt forår til alle.
Anni Krogsgaard 

(medlem af menighedsrådet)

Himmelske Dage
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det 
indre København, at komme til en gudstjeneste med 
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage 
dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller 
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget 
helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts 
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil 
summe af liv, når den store kirkelige festival ”Him-
melske Dage”, løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk 
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være 
kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert 
tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festi-
vallen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, 
at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. 
Det er festivalens ambition at udforske og debattere, 
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller 
og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel 
som for den enkelte borger.

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, 
der alle foregår i Indre By i København, som udgø-
res af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum 
for de store fællesarrangementer og koncerter med 
både kendte og nye navne. Men der vil samtidig 
være masser af arrangementer, at på opdagelse i, 
rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturin-
stitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker 
og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, 
events, workshops og musik i telte rundt omkring på 
byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags 
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kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle 
sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige 
sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.
facebook.dk/himmelskedage og på www.himmel-
skedage.dk, hvor det endelige program vil blive of-
fentliggjort primo marts.

Mødregrupper
Mødregruppeoprettelse igennem sundhedsplejer-
sken er desværre sparet væk – og det synes vi er 
rigtigt ærgerligt. På foranledning af en henvendelse 
fra Bettina Sigsgaard har Tornby-Vidstrup menig-
hedsråd besluttet at oprette mødregrupper. 

Formålet er, at mødes som man tidligere har gjort i 
mødregrupper, men altså bare uden sundhedsple-
jersken. Det er altid godt at have et fællesskab om-
kring store ting i livet – og bestemt også det at blive 
mor/forælder. At få mulighed for at hælde lidt vand 
ud af ørene, dele erfaringer, hygge, måske gå en tur 
i skoven med barnevognene. 

Menighedsrådet stiller sognegården til rådighed én 
gang om ugen, så nybagte forældre ikke skal til at 
rydde op i tøjvask, bleer og alt muligt andet man har, 
når man er på barsel. 

Tilbuddet er åbent for alle nye forældre uanset reli-
giøst tilhørsforhold, og grupperne er ikke en kirke-
lig aktivitet – bortset fra at sognepræsten godt kan 
finde på at stikke hovedet indenfor og hilse på og 
beundre guldklumperne. 

Er du interesseret, så henvend dig til sognegårds-
administrator Karen Djernes Thomsen eller til sog-
nepræsten.

Nøj - det’ for børn
Fredag den 1. april kl. 17.00: Børnesang og fæl-
lesspisning. For alle børn, men mest for førskole-
børn. Vi begynder i Tornby kirke og går derefter over 
i Sognegården og spiser sammen. Børn GRATIS, 
voksne 30 kr. 

Lørdag den 16. april kl. 10.00: Tumlingesang. For 
de 10 mdr. til ca. 3 år (dvs. dagpleje/vuggestuebørn)

Lørdag den 21. maj kl. 10.00: Kom og syng. For de 
3 – 6/7 årige (dvs. børnehavebørn)

Lørdag den 6. juni kl. 10.00: Tumlingesang. For de 
10 mdr. til ca. 3 år (dvs. dagpleje/vuggestuebørn)

Alle arrangementer for børn finder sted i Tornby kir-
ke, og der er tilmelding til Hanne (sms 2484 9892)

Aftentur 
til Hammer Bakker
Menighedsrådet planlægger en aftenudflugt til Mu-
seet Hammer Bakker. 

Hammer Bakker er et mindre museum, der viser 
genstande der har været i brug fra dengang stedet 
var en institution under Statens Åndsvageforsorg/
Særforsorg fra 1916 og frem næsten til i dag, hvor 
det er Aalborg Kommune der driver området og dets 
mange bygninger. På museet kan man få en ind-
føring i hverdagen, som den var på en statsinstitu-
tion, der i 1960’erne og 1970’erne var arbejdsplads 
for ca. 1000 ansatte og hjem for ca. 800 beboere. 
Det er i dag en meget mere broget skare, der be-
folker det tidligere institutionsområde. Der bor sta-
dig udviklingshæmmede med særlige behov. Der er 
dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning. 
Boenheden Bøgen’s unge bor også i bakkerne. Det 
er et besøgs- og opholdssted for mennesker med 
autismer. Der bor mennesker med sindslidelse fra 
psykiatrien. Der er ”Egebakkeskolen” for børn med 
autisme. Aalborg kommunes Ældre- og Handicap-
forvaltning er flyttet op i den tidligere kostskole i for-
året 2015.

Tidspunkt for udflugten er i skrivende stund endnu 
ikke fastlagt.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til 
Birte Bak, tlf. 5134 1303.
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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 
forgæves. Du er selvfølgelig også velkommen til at 
få dig en snak pr. 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 efterud-
dannelse. 
Præsten træffes ikke 23.-29. april og 23.-31. maj. 
Desuden er mandag fast fridag for præsten. I stedet 
kan du kontakte:
Hirtshals Kirkekontor – 9625 1100
Sognepræst Lea Hoff Ringgård Lauridsen – 5167 
0663 (træffes ikke mandage)
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.

Mandag den 4. april kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang.

Mandag den 2. maj kl. 19.00 
hos Esther Borrisholt

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

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Hjælpearbejde
Rumænien og andre lande

Adresselisten

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 0667

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
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com
Tlf. 2339 4605

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

Sognegårdsadministrator:
Karen Djernes Thomsen
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com
Tlf. 2339 4605

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

mailto:LSPE@KM.DK
mailto:LSPE@KM.DK
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Siden sidst er der den 13. januar og den 10. februar 
afholdt Swing-om aftener.

Lørdag den 6. februar var der fastelavnsfest for børn 
i samarbejde med Dagli’Brugsen, som gav tønder, 
slik og præmier. Der var mødt 29 festligt udklædte 
børn op med forældre, bedsteforældre og oldemor. 

Peter Jacobi legede med børnene og Jørgen Olsen 
spillede til sanglegene.

I køkkenet var der travlhed med salg af kaffe, faste-
lavnsboller, pølser, brød og sodavand.

Efter afstemning blev Johannes Baggesen valgt, 
som den bedst udklædte. Trine Lund Danielsen blev 
kattekonge, hun valgte Nikolai Thomsen som sin 
kattedronning.

Vild med dans og folkedansen har holdt afslutning 
for denne sæson.

Det sker i maj:
Fredag den 20. maj kl. 19.00 afholder forsamlings-
huset et ”Forårsbal” med tre orkestre, blandet swing 
og spillemandsmusik. Senere omtale i Vendelbopo-
sten, Hirtshals-Bindslev Avis og Det Sker i Nordjy-
ske.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen, formand

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
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Tornby IF’s Håndboldudvalg
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . . . . . .2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . . . . . .2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . . .  2087 9900
Louise Nordby Kjær . . . . . . . . . . . . . . . .2084 0212
Kent Sigsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4093 1070
Kim Kornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4020 4821
Frederik Rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3028 0711
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6154 2975
Thomas Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2392 4088
Tornby-Hallen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9897 7620
Se også: www.tornbyif.dk

Referat af generalforsamlingen
Aftenen startede med fællesspisning, hvor der del-
tog omkring 25 medlemmer. Menuen var stegt flæsk 
med persillesovs. 
Følgende dagsorden for generalforsamlingen:
1.  Valg af dirigent: Henning Sigsgaard blev sæd-

vanen tro valgt til dette og kunne orientere om, at 
forsamlingen var varslet rettidigt.

2.  Formandens beretning: Godkendt af forsam-
lingen. Her følger et fyldigt uddrag fra beretnin-
gen: Så er der igen gået et år siden sidst jeg 
skulle fortælle om, hvordan det er gået i Tornby 
IF håndbold.

Sæsonen 14/15
Sluttede med, at vi rykkede ned med vores herre 
3. division og blev til Jyllandsserie, og serie 1 blev 
til serie 2. Men der imod kom vores damer op i jyl-
landsserien. Da sæsonen startede i oktober 2014 
spillede de i serie 2, så de spillede sig til 2 opryknin-
ger i løbet af sidste sæson.
På ungdoms siden sluttede 14/15 sådan lidt blandet. 

Nogle blev førstepladser og nogle blev sidst i deres 
rækker. Vi sluttede sæsonen af med, at de fleste af 
vores ungdomshold var til Puma Cup i Støvring. U 
16 pigerne var på en cup i Holland.
Vi holdt igen sidste forår en fælles afslutning for alle 
vores ungdomshold i hallen med fællesspisning, 
hvor hver familie har lidt mad med og det bliver sat 
på det store bord, så kan folk ellers bare gå op og 
tage det, de gerne vil. 

Sæsonen 15/16
Jeg synes tit, det kan være svært at komme i gang 
i august, da der er mange tilbud til vores unge men-
nesker, så det er først hen mod Tornby Cup tid, vi 
sådan er ved at have styr på, hvor mange spillere vi 
har i hver årgang. En ting der heller ikke bliver nem-
mere er at finde trænere. Det er noget, det er noget 
vi bruger meget tid med. Det er også et puslespil at 
finde en tid i hallen, som kan passe med trænerens 
arbejdstid og spillerens skole/uddannelse. Vi ved 
godt, at ikke alle får lige den fedeste træningstid, 
men vi prøver at gøre det, så godt vi kan.
Men vi synes selv i håndboldudvalget, at vi har fået 
sat nogle gode trænere på de forskellige hold, vi har 
prøvet at få flere trænere på hver hold, så træneren 
ikke er bundet.
Seniorholdene var til et par opstartsstævner, og 
ungdomsholdene til Tornby Cup, hvor de overnat-
tede i den nye Sognegård som de var rigtig glade 
for, det håber vi kan blive en tradition.
Vi har hold med i:
U6: med pæn deltagelse, dog vil vi altid gerne være 
flere.
U8: har været lidt svært at få i gang, men der kom-
mer flere til.
U10: tre pigehold og et drengehold - flot.
U12 drenge der havde vi regnet med to hold, men 
det blev kun til et.
U14 piger: måtte rykke op fra U12 efter jul på grund 
af for mange, der var for gamle.
U14 drenge det har være lidt op ad bakke og træ-

Tornby Idrætsforening

Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44

www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk

TIF-Håndbold
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ningsfliden kunne godt have været bedre. 
U18 piger: vi slog U16 og U18 sammen, der er man-
ge gode piger i mellem som nu er begyndt at spille 
lidt sammen med senior, det er et hold vi fremover 
forventer os meget af.
Serie 4 damer nyt hold efter jul, og klare sig rigtigt 
godt.
Serie 2 damer rykkede op til jul fra serie 3.
Jyllandsserie Damer som pt ligger på førstepladsen 
i deres række.
Herrer serie 4 (Bodega-holdet)
Herrer serie 2, lidt mere træning ville ikke gøre no-
get.
Jyllandsserie Herre: Ny træner, til jul valgte Henrik 
at stoppe og Michael Hald tog over.
Vi har hen over sommeren 2015 haft nogle møder 
med Jens Ulnits fra JHF om et projekt, der hedder 
”knæk kurven”. Vi har lært meget om, hvordan vi 
skal gribe tingene an og hørt meget om, hvordan 
de gør i andre klubber, for der 
ligger en kæmpe opgave i at 
få delt opgaver ud, så der ikke 
er nogle der brækker nakken 
og kører surt i klubarbejde.
Det vi hører mange gange 
er, at vi skal have forældrene 
mere ind over, med at lave 
forskellige ting som frugt, 
kage, kørsel, tidstager og 
hvad der nu ligger af opga-
ver ud over træning. På den 
måde kan træneren bruge ti-
den på at koncentrere sig om 
træningen.
Vi er ikke helt færdig med 
knæk kurven men håber det 
sker hen over sommeren, så 
vi har en lille bog om vores 
mål.

Tornby Cup
Vi holdt Tornby Cup som de 
sidste 26 år i september. Vi 
var ca. 2000 deltagere - lige 
så mange som i 13 og 14 
men knap så mange på ven-
teliste. Vi vil prøve at få fat på 
nogle nye hold, så i år prøver 
vi at lave lidt PR i Sverige.

Jeg vil igen i år sige tusind tak 
til holdet bag Tornby Cup, det 
er fantastisk så godt det kører 
- ikke bare den weekend cup-
pen er, men under hele for-
løbet… det er lige før en 2-3 
møder er nok, alle ved hvad 
der skal ske… der er kun lige 
de sidste dage, der er lidt tøj 
panik.
Så tusind tak, uden Tornby 
Cup ville vi ikke kunne forkæ-
le vores spillere og trænere, 
som vi gør.

Fremtiden
Vi vil gøre alt for at få så 
mange børn til håndbold som 
muligt.

Jeg vil også håbe, at vi kan lave noget samarbejde 
med vores nabo klubber, ikke kun der hvor der ikke 
er nok spillere til et hold.…men også hvis vi kan se, 
at vi har nogle gode spillere og Hirtshals eller Horne 
også har, så måske lave to hold - et A & B, men hvis 
det skal være sådan, kræver det også forældrene er 
med på den.
Vi har også ønsker om en ungdomskonsulent, en 
som vores ungdomstrænere kunne få hjælp af. En 
der kunne tage træningen en gang imellem og hol-
de nogle trænerkurser her i hallen.
Vi er i fuld gang med at finde trænere til den næste 
sæson, nogle er på plads både på ungdom og på 
senior siden. Men vi er er ikke i mål endnu, så hvis 
der er nogle der går og gerne vil træne et hold, så 
er det bare om at melde ud.

Ombygning
Da jeg skulle lave denne her beretning sad jeg og 

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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kiggede i de tidligere beretninger fra de seneste 3 
år, der havde jeg det også med. Men mon ikke, at 
det lykkes i år, hvad jeg har hørt i min øresnegl, så 
skulle det gerne snart være alvor. Det vil godt for 
alle.

Afslutning på den her sæson
Vores ungdomshold skal til Humlebi Cup som forgår 
ved Give den 15 -17/4-2016, der vil være buskørsel 
der ned og hjem.
Afslutningsfest for vores ungdom bliver på samme 
måde som tidligere og vil foregå i hallen fredag den 
29/4-2016.
Afslutningsfest for senior er lørdag den 30/4-2016 i 
hallens cafeteriet.
Et kæmpe stort tak skal lyde til: 
Vores sponsere / tilskuere 
Vores trænere / holdledere for det store arbejde de 
gør.
En meget stor tak til de trænere, der altid er klar til 
at hjælpe, hvis en trænerkollega er forhindret i at 
komme. Det bare skønt, at der altid er nogle der er 
klar til at hjælpe, så mange tak for det. 
Tak til dig, Henning, for alt din hjælp. Jeg ved, at du 
nok stopper med at sidde inde på det lille kontor i 
hallen, men jeg håber, du husker at tømme din pc 
for alle de mail og kontakter, din store viden.
En stor tak til min bestyrelse for godt sammen ar-
bejde.

3.  Ulla Rokkedal gennemgik regnskabet, som vi-
ste et flot resultat. Ingen kom med indvendinger.

4.  Indkomne forslag: Ingen

5. Allan Jellesen genvalgt som formand. Sidder 
for de næste 2 år.

6.  Alle udvalgsmedlemmerne blev genvalgt for 1 
år. 

7. Begge tidligere valgte suppleanter blev gen-
valgt: Ivan Jensen og Johnny Neergaard

8.  Fastsættelse af afdelingens kontingenter:   
Kontingent uændret.

9. Eventuelt: Her blev der snakket om forskellige 
ting, som vi vil tage med i vores arbejde i be-
styrelsen. Blandt andet emner som talentudvik-
ling, ungdomskonsulent, halbyggeri, politik om 
sociale medier, kreativitet i træningssituationer 
ved få deltagere, hjemmestævne med lys, valg 
af kampens spiller og kommentator, blev disku-
teret lystigt.

Lige nu
Her er lige lidt om hvor vi er nu, på ungdoms siden 
er vi i fuld gang med at få fundet træner til en ny sæ-
son, ikke alle er på plads, så skulle der gå en rundt 
med lyst til at træne eller bare være hjælpetræner 
så tager vi gerne i mod. 

Tornby Håndbold har på nuværende tidspunkt fået 
en oprykning, det er vores damer serie 4, som til 
næste sæson kan kalde serie 3. Men jeg tror der 
kommer flere oprykninger, vores jyllandsserie da-
mer endnu ikke har tabt nogle kampe i forårssæson 
og har maksimumpoint, men da der er 10 puljer og 

kun otte rykker direkte op, skal to hold ud at spille 
om at komme i 3. Division, så der nok ikke noget der 
er 100 % før efter sidste kamp den 10-4, men det se 
godt ud for vores piger. 
Jyllandsserie herrer kan også hvis at går deres vej 
få en oprykning til 3. Division, men den er ikke så 
enkel som damernes, herren skal have hjælp af 
nogle andre i deres pulje, herren starte med at tabe 
de første to kampe efter jul, men har kæmpe sig 
med op i toppen, men her vil der heller ikke være 
noget afgjort før sidste kamp.

Allan Jellesen 

Tornby Cup
Tornby Cup 2016 er den 23. til 25. september.
Så der må man gerne sætte et x i kalenderen inden 
man får planlagt andet.
Vi ses :-)

Formand: Henning Sigsgaard . . . . . 6112 7355
Kasserer: Jens B. Pedersen . . . . . . 6165 3640
Anders Mikkelsen  . . . . . . . . . . . 2238 7418
Ulf Mølving . . . . . . . . . . . . . . . 5157 3832
Turneringsleder og kampkoordinator:
Henning Sigsgaard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6112 7355

Referat af generalforsamling i Tennisafdeligen, 
den 20/2 2016.

1.  Valg af dirigent
 Torben Gade valgt.

2.  Formandens beretning
 Henning Sigsgaard fremlægger formandens be-

retning i fravær af formanden Asbjørn Madsen. 
 Formandens beretning godkendt.

3.  Fremlæggelse af det reviderede afdelingsregn-
skab

 Kassereren Jens Pedersen fremlægger afde-
lingsregnskab. Regnskab godkendt.

4.  Indkomne forslag
 Ingen forslag er indkommet.

5.  Valg af formand (Asbjørn Madsen)
 Asbjørn ønsker ikke genvalg. 
 Henning Sigsgaard valgt som formand.

6.  Valg af 2 udvalgsmedlemmer (Anders Mikkelsen 
og Ulf Mølving)

 Anders Mikkelsen og Ulf Mølving genvælges.

TIF-Tennis
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7.  Valg af suppleanter (Torben Gade og Karsten Si-
monsen)

 Torben Gade og Søren Ludvigsen vælges.

8.  Fastsættelse af afdelingens kontingent
 Forslag, kontingent på 1200,- vedtages.

9.  Sommerfest, herunder tombola
 Hovedformand Henrik Willadsen oplyser, at det 

måske ikke er umuligt at få Christian Byrdal til 
at blive tovholder på tombolaen. Anders Mikkel-
sen oplyser at han kender to gode deltagere til 
indsamling af gevinster, Kim og Connie (Karsten 
Simonsen).  Det aftales at Henrik Willadsen 
eventuelt sammen med Henning Sigsgaard ta-
ger overtalelsessamtale med Christian Byrdal.

 Afslutningsvis aftales det at en gruppe beståen-
de af nedenstående arbejder videre med opga-
ven, Tombola: Henrik Willadsen, Henning Sigs-
gaard, Christian Byrdal, Anders Mikkelsen, Kim, 
Connie.

10. Eventuelt.

US Open
Der er ønske om, med baggrund i tidligere succes-
oplevelse med Wimbledon, at få arrangeret en tur til 
US Open i tennis.
Torben Gade får rollen som tovholder med henblik 
på at arrangere tur til US Open i 2017.

Tornby Open planlægges til afholdelse den 5/3 
2016. Ivan står for maden.

Referent, Torben Gade

Twonby Open 2016
Turneringen havde i år deltagelse af 10 spillere, 
hvoraf to var reservespillere. Det forholdsvis lave 
deltagerantal, skyldes nok at turneringen blev ind-
varslet med kun 14 dage, da der på grund af hel-

ligdage og hallen var optaget ellers var kommet hen 
sidst i maj måned for at finde en dato.

Der blev spillet 10 kampe af 8 partier, det par der 
vand flest partier var vinder af Twonby Open 2016. 

De mest heldige var:
1. Simon David og Mogens Pedersen, 23 partier
2. Henning Sigsgaard og Scott Harboe, 23 partier
3. Søren Ludvigsen og Anders Brok, 17 partier
4. Jens B. Pedersen og Ivan Jensen, 10 partier
5. Heinrich Sigsgaard og Anders Mikkelsen, syv 

partier

Vindere 2016 - Simon og Mogens.
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Når VI-TO udkommer er badminton sæsonen 
2015/2016 sluttet.

Fakta: 
Vi har i år haft 12 betalende ungdomsspillere. Grun-
den til at jeg skriver således er, at der har været rig-
tig mange som har forsøgt med badmintonsporten, 
men ikke rigtig hængt ved.

Måske de gode timer i hallen gør, at de har mod på 
at prøve lidt mere næste år.

På senior siden har der været 32 aktive spillere, og 
vi har desværre haft baner som ikke har været ud-
lejet.

Rent økonomisk er det gået rigtig fint. Vi har haft et 
overskud på 3.500 kr., hvilket er meget tilfredsstil-
lende, da vi kun har haft indtægter i form af kontin-
genter. 

Vi har i år haft tre trænere til at træne vores ung-
domsspillere: Peter Haugaard, Jesper Nielsen og 
Kasper M Andersen. Stor tak til Jer for jeres indsats. 

Som vi skrev sidste år ved udgangen af sæsonen, 
så var det sidste år for familien Carlsen og Andersen 
fra Vidstrup ved roret i badmintonafdelingen. Efter at 
vi deltaget i mange forskellige tiltag siden 2006, er 
det vel også på tide med nogle nye tanker og ideer. 

Vi vil gerne sige tak til alle som har hjulpet / støttet 
os i alle disse år. 

Der skal også lyde en tak til Henning Sigsgaard, for 
hans hjælpsomhed. 

Til sidst vil vi gerne ønske al held og lykke til den 
nye bestyrelse. Håber I for en god opbakning – da 
dette er alfa omega for en sund forening.

Håber fjerbolden vil blomstre igen i Tornby. 
Jesper Andersen

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

TIF-Badminton

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!

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen
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Tak
Jeg vil gerne sige mange tak for, at cykelstien nu er 
blevet rettet ud. Det er en fornøjelse at cykle på den, 
og der er oversigt og frit udsyn. Tak for det.

Bente Sørensen
Skagavej 4, Tornby

Kæmpe loppemarked
Hovedvejen 71, Tornby
I små lokalsamfund, som Tornby og Vidstrup, er det 
vigtigt, der er nogle lokale arrangementer, hvor folk 
mødes!

Da vi er i en tid, hvor mange mennesker besøger 
loppemarkeder samt antik butikker som aldrig før, 
har vi besluttet at gentage succesen fra sidste år.

Vi har fået ryddet op i huset og alle udhusene, og 
har fundet så mange forskellige ting frem, at vi hå-
ber og tror, folk vil få en oplevelse hos os disse to 
dage. Der vil være ting fra A-Å og man vil altid kun-
ne lave en god handel. Der vil være både gamle 
samt nyere ting.

Igen i år har vi udvidet det med åben have. Kombi-
ner gerne besøget med en gåtur i den store have, 
samt få en hyggelig sludder over en kop kaffe og et 
stykke kage, som det vil være muligt at købe i den 
lille kaffe- og kagebod.

Tidspunkt:
Lørdag den 28. maj kl. 10-16.
Søndag den 29. maj kl. 10-16.

Jørgen Dalsgaard
 Hovedvejen 71, Tornby

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

Esben Jensen 
rejste til Colombia
Personlige data:
Mit navn er Esben Filt Jensen. Jeg er født i 1988 og 
har gået i skole i Tornby fra 1996 til 2005.
 
Hvor bor du nu?
Jeg har nu boet i Colombia i 6 måneder og forventer 
at skulle tilbringe de kommende år i landet. Her ar-
bejder jeg som eksportrådgiver for den danske am-
bassade i Colombia. Som eksportrådgiver assiste-
rer jeg danske virksomheder der er til stede eller har 
interesse for det voksende colombianske marked.
 

Siden sidst
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Hvordan endte du, hvor du er nu?
Under min kandidatgrad i Udvikling og Interna-
tional Relationer ved Aalborg Universitet skrev jeg 
en specialisering i Latinamerikanske Studier. Ved 
samme lejlighed tog jeg på udveksling i Argentina 
og efterfølgende et praktikophold på den danske 
ambassade i Chile. Derefter søgte jeg en stilling på 
ambassaden i Colombia, som jeg heldigvis fik. Jeg 
kommer dog til Danmark en gang imellem og har 
netop være ”hjemme” for at afslutte den sidste del 
af uddannelsen. 

Noget om stedet, hvor du bor?
Jeg bor i hovedstaden Bogotá, som har knap 8 mil-
lioner indbyggere. Dermed er den som så mange 
storbyer rimelig hektisk til tider og med masser af 
trafik. Selvom jeg altid har sagt til mig selv, at jeg 
aldrig ville bo i en storby, så er jeg nu blevet rigtig 
glad for at bo her. Der er masser ting at foretage sig 
i Bogotá med gode restauranter, koncerter og nat-
teliv med latinamerikanske rytmer, som er værd at 
opleve.

Jeg bor mindre end 5 minutters gang fra ambassa-
den og tæt på en af Bogotás mange parker ”Parque 
93”, som er kendt for sine gode restauranter. Jeg 
bor sammen med en gut fra Spanien i en 100 m2 
lejlighed. Huslejepriserne i min ende af byen er no-
get højere end resten af byen, så vi betaler omkring 
2,7 millioner pesos om måneden (ca. 5-6.000 kr.). 
Til gengæld er det inklusive en dame, der gør rent 
og stryger vores skjorter. Vi har været tre, men nu 
lejer vi et værelse ud gennem Airbnb. 

De flest måltider, med undtagelse af morgenmaden, 
indtager jeg ude. Colombia er ligesom andre lande 
i regionen ved at opleve et gastronomisk boom og 
det colombianske køkken udvikler sig hele tiden. De 

mere traditionelle retter er forskellige supper eller 
store tallerkener med ris, bønner og masser af kød. 
Colombia er et stort land med forskellige madkultu-
rer og i andre regioner bliver der fx spist marsvin/
hamster og ristede og saltede myrer.

Vejret og temperaturen
I Bogotá er temperaturen stort set den samme hele 
året rundt og ligger på 18-20 grader om dagen. Nor-
malt er Colombia rigtig varmt, da det ligger tæt på 
Ækvator, men hovedstaden ligger i 2.600 meters 
højde, hvilket gør temperaturen meget mere beha-
gelig. Dog er der også et par regntider om året, hvor 
der kan stå ned i stænger i en måned i streg. Fæ-
nomenet ”el Niño” har ændret klimaet en del, hvilket 
har gjort vejret uforudsigeligt, men har givet ekstra 
solskinstimer. Hvis man kører et par timer uden for 
byen og ned af bjergene, er der meget varmt og ca. 
30 grader. 

Sprog
Sproget er spansk og hvis man skal kunne begå sig 
i Colombia, hvad enten det er turisme eller forret-
ning, er det en klar fordel at kunne snakke spansk, 
da mange sydamerikanere generelt har svært ved 
at lære engelsk. Der er dog mange turister som ta-
ger herned uden at tale et ord spansk, jeg ved ikke 
hvordan de klarer sig, men det kan da lade sig gøre. 
Hvis du taler spansk kan det måske hjælpe dig med 
at undgå misforståelser eller farlige situationer. 

Sikkerhedssituationen
Colombias sikkerhedssituation er blevet forbedret 
væsentligt i løbet af de sidste ti år og man er ved at 
få bugt med kriminaliteten og de adskillige gueril-
lagrupper såsom FARC og ELN, som har præget 
landet i mange årtier. Der er stor optimisme i lan-
det, da man ligger i forhandlinger med FARC om 
en fredsaftale som formentlig vil blive underskrevet 
til maj. Dette vil uden tvivl give Colombia et kæmpe 
boost og øge de udenlandske investeringer. Når 
man siger Colombia, tænker mange ofte på kokain 
og Pablo Escobar, hvilket er med god grund. Selv-
om man fik ramt på Escobar og hans kartel, er Co-
lombia stadig en af, hvis ikke den største producent 
af kokain i verden. Regeringen gør alt hvad den kan 
for at bekæmpe dette, men landet er stort og man-
ge steder ufremkommeligt, hvilket gør det svært at 
nedkæmpe. Selvom sikkerhedssituationen er for-
bedret, er der stadig en del kriminalitet i landet og 
det er derfor vigtigt, at man tage sine forholdsregler 
og er opmærksom. 

Sport
Ligesom mange andre sydamerikanske lande, så 
er Colombia tosset med fodbold og alle går i deres 
gule trøjer, når der spilles kamp, så dette må siges 
at være den mest populære sportsgren. Cykling er 
dog i stor fremgang og Colombia har produceret 
adskillige internationale topryttere de seneste år. 
Dette skyldes nok at landet har en del bjerge, som 
er ideelt for de små vævre colombianere. ”Tejo” er 
dog anerkendt, som nationalsporten. Denne sports-
gren består af en 19 meter lang bane, hvor man skal 
kaste en metalkugle på op til halvandet kilo fra den 
ene ende til den anden. Den sjove del er, at der i 
den anden ende af banen er en hestesko med fire 
små pakker krudtpulver rundt om, og hvis metalkug-
len rammer rigtigt, eksploderer de. 
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Relationer mellem mennesker
På trods af, at Colombia lider under fattigdom og 
stor ulighed, så formår de til en vis grad stadig at 
nyde og sætte pris på livet, hvilket man måske godt 
kunne lære lidt af i Danmark. Det er derfor ikke uden 
grund at colombianerne netop er blevet kåret som 
det gladeste folk i verden. 

Colombia er præget af stor ulighed, hvilket også 
kommer til udtryk i et samfundsopdelt samfund, 
hvor der findes seks såkaldte ’estratos’ som define-
rer ens sociale status ud fra en skala på 1-6. Dette 
system hjælper til at opretholde samfundsopdeling 
og ofte er det sådan at en fra estrato et eller to ikke 
vil kunne omgås én fra estrato 5 eller 6 grundet den 
sociale status. Dette kan godt være svært at forhol-
de sig til. Generelt bliver alle turister behandlet og 
modtaget godt i Colombia. Colombianerne er meget 
åbne og imødekommende. Selv om man lige har 
mødt dem, bliver man straks inviteret med til fester 
og på ture. 

Traditioner
Mange traditioner er relateret til de religiøse hellig-
dage, hvor der særligt er mange lige op til påske og 
”Semana Santa”, som den hedder på spansk. Det 
vil være en underdrivelse at sige, at colombianerne 
er festglade og der bliver holdt forskellige festivaler 
og karnevaler rundt omkring i landet. Særligt kar-
nevallet i Barranquilla er værd at besøge. Det er et 
af verdens største med omkring 1 million deltagere 
og tilskuere. I den forbindelse er der selvfølgelig 
musik og dans, som er Colombias helt store vare-
tegn. Der er mange forskelige typer musik og danse 
heriblandt vallenato, salsa og reggaeton. Hvis man 
skal i byen er det derfor en stor fordel, hvis man kan 
danse og det kan anbefales at tage lidt salsa-timer 
inden man tager til Colombia.

Er der noget man bestemt skal gøre eller be-
stemt ikke skal gøre?
Du skal besøge alle Colombias perler såsom Me-
dellín eller den historiske by Cartagena (tænk Pi-
rates of the Caribbean), Santa Marta eller øen San 
Andrés som er kendt for deres overdådige strande. 

Du må aldrig skrive ”Columbia”, da dette ofte for-
veksles med stedet i USA, hvorimod Colombia skri-

ves med ”O”. Dette kan derfor være fornærmende 
over for colombiansk nationalisme. Derudover bør 
du undgå at lave noget kriminelt, for du har ikke lyst 
til at sidde i et colombiansk fængsel.

Hvad savner du ved Tornby/Vidstrup?
Jeg savner selvfølgelig familien og vennerne, som 
jeg holder jævnligt kontakt med. Savner særligt 
fodboldholdet, hvor jeg har tilbragt mange timer og 
har nydt sammenholdet, der er i en lille klub/by som 
Tornby. Vesterhavet og klitplantagen er også savnet, 
hvilket jeg har lært at sætte mere pris på, når man 
bor i en til tider kaotisk storby med 8 millioner ind-
byggere og hvor luften selvfølgelig ikke er så ren. 

Er der noget bestemt, 
som er et must at købe med hjem? 
Alle turister tager stort set kaffe med hjem. Kaffen 
er af høj kvalitet. Derudover er der selvfølgelig som-
breroen og ponchoen, men også nogle specielle ta-
sker i forskellige farver, som er syet af de indfødte. 
Taskerne er meget flotte og kvinderne i Europa er 
efter sigende helt tossede med dem. Derudover er 
der selvfølgelig deres traditionelle drik ’aguardiente’ 
som er en alkoholisk drik med smag af anis. 

Esben

Annoncører i VI-TO
BredbåndNord
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

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



April
6. AHavb, banko kl. 14.00
14. ”Kristendommen på vej” i Horne 

Menighedshus kl. 19.30
14. VB generalforsamling kl. 19.30 
 i VS (dagsorden iflg. vedtægter)
20. Tornby Strand Camping med TB 

kl. 18.30 se mere inde i bladet.

Maj
4. AHavb, banko kl. 14.00
5. Vandregudstjeneste kl. 14.00 
 fra Horne Kirke
16. Pinse i plantagen kl. 11. 
 Se inde i bladet
20. Forårsbal i TF kl. 19.00
26. Sommerkoncert med 
 voksenkoret i TK kl. 19.00
27. AHavb forårstur
28.-
29. Kæmpe loppemarked hos 
 Jørgen Dalsgaard, 
 Hovedvejen 71, Tornby

Alle arrangementer er nærmere om-
talt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb. Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gl. Købmandsgaard
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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