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Nogen gange kan det være svært at få begyndt. Ja-
nuar er i år en svær begyndelse. Selv om Obama 
siger at vi skal tro på os selv så er det ikke så enkelt 
alligevel. Og det ved han jo godt, men vi ved det 
også godt at det faktisk er bare med at komme i 
gang. 

Vi var nede på stranden efter at Urd havde været 
på spil. Jeg synes det er længe siden at vandkanten 
har været fyldt af små træsplinter af sort forvitret 
træ, som i denne omgang. Der var meget fra havet 
der var banket fra hinanden og lå på stranden. 

Jeg har aldrig fundet rav, der har været værd at 
nævne. Jeg gjorde det bare lige sådan. Jeg fandt 
rav for første gang og jeg gjorde det igen. Jeg fandt 
fire stykker rav på få minutter og jeg som troede at 
det ikke kunne lade sig gøre for mig. Jeg fik startet 
min karriere som ravfinder. En beskeden en men 
måske kan jeg arbejde mig op i hierarkiet.

Forsiden præges af to halinspektører. En der har 
været og en der ikke har været. En som ikke skal 
være det længere og en som fremover skal kalde 
sig det. Henning Sigsgaard skal lave noget andet. 
Jeg ved ikke hvad det skulle være, men han kom-
mer nok ikke til at kede sig. Det gør Martin heller 
ikke, som fremover skal være halinspektør. Et spæn-
dende job med mange forskelligartede udfordringer 
og en masse hjælpedommere. Jeg håber og tror at 
de alle vil bakke ham op i jobbet så det ikke bliver 
som en håndboldkamp med hjælpedommerne på 
sidelinjen. 

Et andet sted, hvor der også er en ny rorfører i vente 
er for kirkeskibene. Vores præst afmønstrer og skal 
til at sejle ude vestpå, hvor Thy vandt i slaget. Der 
skal vist også sejles flere skibe for præst er en ting, 
provst noget andet. Begge disse skibe tror jeg nu 
godt vores gode hyrde kan finde ud af – så god vind.

Vi bliver nok ved med at lave vores blad, hvor vi vil 
afvente og samarbejde for hver gang, at komme 
med et nyt blad, som er ligeså godt som det forrige. 
Når vi så får en ny præst vil vedkommende sikkert 
blive en del af denne aktivitet. Det ser vi frem til, 
men indtil da så glæd jer til at læse bladet og føl jer 
orienteret om dette og hint.

Jørgen
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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
John Jensen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 3032 7719
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 samvæ

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.

Onsdag kl. 13.00
Læsekreds én gang om måneden. Kontakt Bente 
Christensen tlf. 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 1. februar
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 1. marts
Kl. 11.00. Fællesspisning. Menu: Suppe og tartelet-
ter pris 60,00 kr. Tilmelding senest den 24. februar til 
Signe tlf. 3028 7420 eller Grete tlf. 6199 7732.

Kl. 13.00. Generalforsamling i henhold til vedtægter-
ne. På valg til bestyrelsen er Henning Nielsen, Ka-
ren Andersen, Birthe Sørensen og Sonja Sørensen.
På valg til revisor er Gunver Krage.

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

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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Borgermøde i Vidstrup
Lørdag den 14. januar havde vi inviteret til borger-
møde i Spejderhuset i Vidstrup. Borgermødet havde 
god tilslutning.

Formålet med mødet var at arbejde med Vidstrups 
udvikling og se på, hvilke muligheder her er for at 
skabe nye initiativer. 

Til dette arbejde havde vi inviteret Sofie Dybro til 
at holde et oplæg om, hvordan vi i fællesskab kan 
arbejde med de grønne og rekreative potentialer i 
Vidstrup.

Sofie er vokset op i Vidstrup og kender derfor byen 
rigtig godt. Hun er også landskabsarkitekt og by-
planlægger og kan derfor hjælpe os med at se på 
byen udefra.

Sofie startede med et tilbageblik i Vidstrups historie 
fra det gamle Vidstrup, til mejeribyen og stations-
byen og om andelsbevægelsen og foreningslivet, 
som altid har haft god grobund i Vidstrup. Meget er 
afviklet og nye tanker tænkes, og hvordan gør vi det 
i respekt for det gamle?

Mødet blev holdt i samarbejde med Hjørring Kom-
mune, og Helle Lyngbak deltog som tovholder.

Der var efter oplægget en god og konstruktiv debat. 
Det blev besluttet at arbejde videre med Vidstrups 
muligheder ud fra oplægget og samle arbejdet i en 

Potentialeplan. Under debatten fremkom yderligere 
gode ideer, bl.a. at vi vil vægte det sociale element 
højt i hele processen både med udvikling og gen-
nemførelse af planerne.

Som et konkret eksempel starter vi med at arran-
gere fælles vandreture i vores lokalområde. 

På et senere tidspunkt i forløbet vil der blive nedsat 
projektgrupper, der skal arbejde med beplantning af 
fællesarealer, herunder etablering af en æblelund 
på den gamle legeplads, etablering af et æble-mo-
steri i det gamle frysehus ”Nordpolen”, fartdæmp-
ning af flere vejstrækninger i området og etablering 
af nye stier, beplantning af områder ved indkørsler-
ne til Vidstrup og andre gode initiativer.

Vandreture i Vidstrup
Chrestina Dahl og jeg, Jørgen Kiel er kommet til at 
love jer at starte op med vandreture i Vidstrup og 
omegn. Vi bor begge to i Vidstrup og ved lidt om, 
hvad der er omkring os.

Første gang vi tager på tur er lørdag den 4. marts 
kl. 10.00

Vi mødes ved spejderhuset, hvor vi starter med en 
lille skarp til ganen, før vi går turen. 

Det er næsten ligesom opvask – det at gå en tur. Vi 
laver noget og så går man og snakker med nogen. 
Det kunne være nogen, vi ikke kendte, men som vi 
så får et indblik i. Det kunne være nogen, vi kender, 
som så giver en update på de sidste ting, der er sket 
med børnene, huset, bilen eller noget andet.

Vi har rigtig mange gode ideer til, hvad vi kunne lave 
på vandreturene. Snapse, urter, orkideer, naturople-
velser, dyr. Vi har meget omkring os, som trænger til 
at blive set, hørt og smagt.

Folk skal bare møde op, og så er der nogen, der 
på stedet byder ind med en tur, som man så går. Er 
der vogne/gangbesværede mødt op, så tager man 
højde for det. Hvis nogen så har lyst til at forberede 
en tur på forhånd (fx for at se på bjeskplanter, sær-
ligt dyreliv, tur til Johns sø eller andet) så kan det 
informeres om inden turen gås. 

Turene er altså ikke nødvendigvis planlagt. Turen er 
det vigtige – frisk luft, røde næser og varme kinder. 

Ved denne artikel er der en såkaldt QR-kode. De 
som kender den, scanner helt naturligt koden og 
finder her et dokument, der beskriver turene og har 
det sidste nye med. Facebook er også en mulighed, 
som vil kunne bruges. Vidstrup Borgerforening har 
en gruppe, som naturligt vil være stedet. Meld dig 
ind.

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Hans Nikolajsen, Bag Volden 6

Kasserer Kasper Jensen, Gl. Hirtshalsvej 33 - Webmaster Karsten Melgaard, Bag Volden 8
Lone Jakobsson, Gl. Hirtshalsvej 4 - Henriette Rasmussen, Gl. Hirtshalsvej 18b

Helle Lyngbak og Sofie Dybro.
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De som ikke kender det og har en udfordring med 
det, vil vi hjælpe, så godt vi nu kan. Vi kan håndtere 
de fleste målgrupper på dette område. Det kræver 
blot lidt tålmodighed og en smartphone (eller ipad). 
Det sidste er faktisk det vigtigste.

Vi prøver at finde den rigtige måde ved at være flek-
sible og ved at lave forskellige tilbud i løbet af året. 
Vi har begge to lidt viden om snapse og vi kender 

flere, som kan hjælpe os med at få andre gode ideer 
til turene.
Så der bliver lidt for enhver smag igennem året. 

Husk at alle kan være med. Vi kræver ikke pas eller 
gyldig legitimation, kun at du er glad og ser frem til 
turen. Ingen er for lille eller stor. Alle kan være med, 
uanset om man er i topform eller kageform.

Chrestina og Jørgen

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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Viseaften
Traditionen tro var årets sidste arrangement i 2016 
en hyggelig viseaften. 18. november 2016 havde vi 
igen allieret os med vores lokale Henrik Mølbjerg. Vi 
startede med lækker italiensk buffet og herefter var 
der musisk underholdning af Henrik. Vi var 65 per-
soner denne hyggelige fredag aften. Selvom Henrik 
var influenza-ramt blev det en uforglemmelig aften 
med god musik og dans.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 15.03.2017 afholdes ordinær generalfor-
samling i Tornby Beboerforening. Generalforsam-
lingen afholdes i Tornby Forsamlingshus, kl. 18.30. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyresen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.

Program for 2017:
Den 18. januar: Besøg af Helle og Martin Riis, som 
kommer og fortæller om tur til Asien.

Den 15. februar: Besøg af Finn Pedersen, lands-
træner for det danske landshold i WorldSkills (me-
sterskaber for unge håndværkere).

Den 15. marts: Generalforsamling.

Alle arrangementer afholdes i Tornby Forsamlings-
hus. Vi starter kl. 18.30 med spisning. 
Pris kr. 60,- for voksne og kr. 25,- for børn.

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 kr. 100,- Familie: kr. 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

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

Tornby Beboerforening
Formand Maj Holm Olesen, tlf. 5054 3160, næstformand Sofie Friis-Rødel tlf. 2892 9934, 

kasserer Ninna Broen tlf. 6085 7447, sekretær Morten Steffensen tlf. 3068 2595, 
Anna-Mette Skovgaard Pedersen, Marian Nørgaard, Peter Kristensen

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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Generalforsamling 2017
Tornby-Vidstrup Sognearkiv afholder ordinær ge-
neralforsamling mandag, den 6. marts kl. 19.30 i 
Mettes Kaffestue, Tornby gl. Købmandsgaard med 
dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og 
kage og Susanne Fibiger vil fortælle om udviklingen 
i byggeriet af sommerhuse gennem årene i Tornbys 
store sommerhusområder. Alle er velkommen.

Hvor ligger denne gård?
Tornby-Vidstrup Sognearkiv har i 2008 modtaget et 
billede af en gård, som vi ikke kan finde ud af hvor 
ligger.

Kan det måske være på Toftevej i Vidstrup?

Billedet er modtaget af en Niels Sørensen Toft fra 
Odense. Han angiver, at ejendommen på billedet er 
hans fars fødehjem, men vi har ikke ret mange an-
dre oplysninger. Hvis der blandt VI-TO’s læsere er 
en, der kan give arkivet oplysninger om gården, vil 
vi være meget taknemlige.

Sognearkivet kan kontaktes via mail på adressen: 
tvarkiv@gmail.com, eller ved henvendelse på arki-
vet i Tornby gl. Købmandsgård på onsdage mellem 
kl. 15:00 og kl. 17:00. Man er også velkommen til at 
kontakte et af arkivets bestyrelsesmedlemmer.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Arrangementer
Den 15. februar kl. 14.00-16.30 på Havbakken.
Underholdning med musikgruppen Trækfuglene. 
Gruppen er opstået i havnemiljøet i Rønnehavnen i 
Frederikshavn. Der kommer syv mand og underhol-
der med kendte sømandsviser, sjov og fællessang.
Der serveres kaffe og kage. Pris kr. 35,00.
Tilmelding senest den 8. februar til Jørgen 2993 
9671 eller Britta 2131 8803.
Alle er velkomne.

Den 8. marts kl. 14.00 på Havbakken. 
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Oplæg vedrørende eventuel ferietur til Holland ved 
Knud Andersen, Nilles Busser.
Foreningen er vært ved kaffen.
Tilmelding senest deb 1. marts til Jørgen 2993 9671 
eller Britta 2131 8803.

Den 12. april kl. 14.00 - 16.30 på Havbakken. 
Tårs Harmonikaklub. Der serveres kaffe og kage.
Pris kr. 35,00. 
Tilmelding senest den 6. april til Jørgen 2993 9671 
eller Britta 2131 8803.

Tornby og omegns Seniorer
Bestyrelsen: Formand Jørgen Andersen 2993 9671 - Næstformand Henning Nielsen 2014 2080

Kasserer Erik Jakobsen 2175 8814 - Anni Nilsen - Brita Christiansen 2131 8803
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Februar - Marts  Tornby Vidstrup
 5.  februar, Sidste s.e. Helligtrekonger ingen 9.00 SBS
 12.  februar, septuagesima 9.00 SBS ingen
 19.  februar, sexagesima ingen 10.30 SBS
 26.  februar, Fastelavn 10.30 BH 14.00* LH
 5.  marts, 1. s. i fasten ingen 10.30 SBS
 12.  marts, 2. s. i fasten 10.30 BH ingen
 19.  marts, 3. s. i fasten ingen 9.00 SBS
 26.  marts, Midfaste 10.30 SBS ingen
 2.  april, Maria Bebudelse ingen 10.30 SBS

*  Børnegudstjeneste
SBS Susan Storm
LH Lea Hoff
BH Bjarne Hougaard

Følg mig!
Har du nogensinde prøvet at stå et sted i dit liv, hvor 
du havde svært ved at finde fodfæste? Svært ved 
at holde balancen? Måske svært ved at overskue 
livet?

Det har jeg. Og jeg tror, at de fleste af os – på et el-
ler andet tidspunkt i vores liv – har erfaret, at vi kan 
miste grebet om os selv. Ja, at vi mister os selv.
For livet er lidt som en rutsjebane, hvor det kan gå 
op og ned. Det kan kilde i maven og føles helt vidun-
derligt. Og det kan være kvalmende – på grænsen 
til at vi kaster op.
Vi kan stå et sted i livet, hvor alt lige pludselig ven-
der på hovedet. Mennesker som vi stoler blindt på, 
kan svigte os. Eller vi kan svigte dem. 
Livet er en uforudsigelige, forunderlig og mærkvær-
dig størrelse.
Når livet så giver os skrammer og blå mærker. Når 
alt ramler sammen. Så er det ofte også der, at vi 
lærer noget. Både noget om os selv, og noget om 
vores medmennesker.
Men det kan være en meget svær proces. En en-
som vej at gå, og vi kan nemt fare vild her i livet.

En fordring vi ofte hører i Bibelen er ordene: ”Følg 
mig!”. Jesus kalder sine disciple til sig med opfor-
dringen til at følge ham, Kristus, Guds søn. Men 
også vi er kaldet til efterfølgelsen. Også vi er kaldet 
til at gå den samme vej.
Som kristen tror jeg på, at Jesus er Guds søn. På 
en gang sand og hel menneske og samtidig sand og 
hel gud. Jeg tror, at han døde for vores skyld, men 
også at han er opstandelsen.
Det betyder, at Gud ikke er fraværende i himlene, 
men derimod altid nærværende i vores liv. Og det 
lader sig klart og tydeligt gøre i mødet med vores 
næste. I mødet med vores medmenneske.

Vi møder mennesker hele tiden. Hele livet igennem. 
Nogle elsker vi fra første øjekast. Andre kan vi må-
ske ikke udstå. Nogle er vi på bølgelængde med og 
de kalder det bedste frem i os. Andre kan vi næsten 
ikke være i samme rum som, og de får det værste 
frem i os. 
Men et hvert menneske er vores næste. Lige gyldig 
om vi kan lide dem eller ej. Det er de, ligegyldig hud-
farve, køn eller tro. 

Og derfor bør vi også møde et hvert menneske med 
respekt og omsorg. Med tålmodighed og med kær-
lighed. For vi ved ikke, om dette menneske netop nu 
balancerer på en line, hvor han kan miste fodfæste 
hvert øjeblik.

”Følg mig!”, siger Jesus. Så lad os gøre det – følge 
hans eksempel. For det er i mødet med vores med-
menneske, at vi mærker livet og lever livet. Og det 
er i mødet med hinanden, at Guds kærlighed kan 
vokse og spire. 

SBS

Alting har en tid…
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, 
er der et tidspunkt… En tid til at omfavne, en tid til 
ikke at omfavne. En tid til at opsøge, en tid til at mi-
ste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort. 
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen…. Hvad 
udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget?

Sådan gik forfatteren til Prædikerens Bog og tænkte 
for mange, mange år siden, for begyndelser og af-
slutninger er jo ikke noget nyt. Og nu kom turen så til 
mig. For 10 år siden begyndte jeg som præst og var 
så heldig at det blev i det herlige Vendsyssel. 

Jeg har haft gode år i Tornby og Vidstrup! Jeg har 
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mødt et godt fællesskab omkring gudstjenester og 
kirkelige handlinger, diverse aktiviteter med unge og 
gamle og dem midt imellem, og ja, såmænd også 
omkring drift og budgetter. Kirke er jo noget, vi er 
med hinanden, og jo flere der bidrager, jo sjovere 
bliver det.

Og det har virkelig tit været sjovt. Nogle forestiller 
sig måske, at vi, som har sort tøj på, når vi arbejder, 
altid er alvorlige. Sådan er det slet ikke. I Tornby og 
Vidstrup er arbejdsfællesskabet muntert, kompetent 
og hjælpsomt. Jeg har været usandsynlig heldig at 
være en del af et stærkt team. De to kirker har været 
en rigtig god arbejds- og læreplads.

Så hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig 
noget? Ja, svaret er egentlig ganske ligetil for mit 
vedkommende. Det har været et stort privilegium at 
have kontakt med, dele højtid og hverdag med, dele 
det glædelige og det tunge med, bo i blandt, arbejde 
sammen med så mange spændende, særlige, dyg-
tige, venlige, lune mennesker!

Nordvestvendsyssel har og vil fortsat have en særlig 
plads i mit hjerte – naturen, luften, den gode plads. 
Og allermest alle jer gode mennesker!

Jeg håber, at Tornby og Vidstrup fortsat må have 
en god, aktiv og rummelig menighed. Tak for mange 
gode oplevelser, for samarbejde og for imødekom-
menhed og venlighed i alle årene.
Kig endelig forbi skulle I komme til Sydthy!

LSP

Susan Bisgaard Storm
Jeg hedder Susan Bisgaard Storm og skal fra 1. fe-
bruar vikariere i Tornby og Vidstrup.

Stedet er ikke helt nyt for mig, da jeg tidligere har 
haft fornøjelsen at komme både i Vidstrup og i Torn-
by. Det har altid været en behagelig oplevelse og jeg 
glæder mig rigtig meget.

I næsten 5 år har jeg været præst – først i 50 % Sin-
dal og Astrup og sidenhen 25% i Hirtshals. Og i al 
den tid har jeg været fængselspræst i Statsfængslet 
Kragskovhede i Jerup.
Forskellige sogne med meget forskellige menne-
sker, men jeg har altid mødt en imødekommenhed 
og åbenhed fra alle forskellige mennesker, og det 
er skønt.

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og har 
været bosiddende i København i mange år, men er 
oprindeligt fra Vendsyssel, og det er jo altid skønt at 
”komme hjem” til den friske natur, de venlige men-
nesker og det jyske sindelag. 

Som menneske og som præst har jeg altid lagt vægt 
på, at vores folkekirke er en kirke for folket og bør 
være et sted, hvor alle kan føle sig velkomne. Ung 
som gammel. Kirkevant som nybegynder. Kirken 
skal favne os alle og netop give os muligheden for 
fordybelse, ro og tålmodighed. 

Vi bliver som mennesker altid påvirket og berørt af 
vores omgivelser. Vi står altid med noget meget dy-
rebart, når vi møder et nyt menneske. Vi holder altid 
et andet menneskes liv i vores hænder, og det er en 

gave, som vi skal tilgå med varsomhed, nænsom-
hed og stor respekt.

Som præst er jeg ikke forankret i et specifikt teolo-
gisk ståsted, da jeg mener, at præstens opgave er 
at samle frem for at sprede. Dog er mit grundlæg-
gende fundament at Gud er kærlighed og at jeg tror 
på den treenige Gud.

Det er en stor gave at man som præst får mulighe-
den for at være en del af sit sogn og være med i 
livets bølgegang. Jeg glæder mig meget til at lære 
Tornby og Vidstrup bedre at kende og vil nyde tiden 
sammen med jer. 

Susan Bisgaard Storm

Konstituering i Tornby-
Vidstrup Menighedsråd
Det nye menighedsråd for Tornby-Vidstrup sogne 
har konstitueret sig med følgende fordeling af po-
ster:
Formand: Henrik Holst Hegelund 
Næstformand: Jørgen Clasen 
Kasserer: Birthe Jensen 
Sekretær og PR-ansvarlig: Alfred Jokumsen 
Kontaktperson: Jørgen Clasen 
Kirkeværge i Tornby: Karen Djernes Thomsen
Kirkeværge i Vidstrup: Anne-Kristine Nielsen
Sognegårdsansvarlig: Lene Olsen
Bygningskyndig: Preben Lind Thomsen 
Underskriftsberettiget: Henrik Hegelund og Birthe 
Jensen
Valgbestyrelse: Henrik Hegelund (formand), Jørgen 
Clasen og Karen Djernes Thomsen
Aktivitetsudvalg: Endnu ikke fastsat

Arrangementer
Et nyt aktivitetsudvalg er under etablering. Hvis du 
har lyst til at få indflydelse på og tage aktivt del i ak-
tiviteter i kirkerne og sognegården, herunder gode 
ideer, er du meget velkommen til at henvende dig til 
Menighedsrådet.

Sognehøjskole. Onsdag den 15. februar 
kl. 19.30 i Horne Menighedshus. 
Sognehøjskolen ”Kristendommen på vej” fortsætter. 
Alle er velkomne. Kaffe/te og kage kr. 20.

Humor som forsvarsmiddel
Foredragsaften med pastor emeritus Hans Ja-
cob Hansen onsdag den 15. marts kl. 19.30 i 
Tornby-Vidstrup sognegård
Mange vil huske Hans Jacob Hansen, der var vores 
sognepræst i Tornby-Vidstrup fra 1983 til 1998. Der-
efter sognepræst ved Budolfi kirke i Aalborg indtil 
2014, hvor han valgte at gå på pension. 

Vi er glade for at kunne byde på en aften i selskab 
med Hans Jacob, hvor han har valgt ”humoren” 
som tema. For som Hans Jacob siger, er tilværel-
sen skruet sådan sammen, at alvoren kommer af 
sig selv. Det gælder ikke blot i forhold til de ulykker, 
vi kommer ud for, men måske især til det grundvil-
kår ved vores liv, at det med sikkerhed får en ende. 
Humoren er først og fremmest en hjælp til at komme 
igennem det værste uden at resignere for meget. 
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Forstået sådan er humor en hyldest til livet selv –
også når det liv er fuldt af modgang og menings-
løshed.

Der er ikke tale om et egentligt foredrag, snarere et 
causeri, der bringer eksempler på, hvordan humor 
er blevet brugt. Findes der f.eks. en form for humor, 
som er særlig for Danmark – eller for Tyskland el-
ler Rusland. Er evnen til at udvikle og forstå humor 
medfødt. Findes der mennesker, som ikke har hu-
mor – og vil de indrømme det?

At humoren bruges som forsvarsmiddel betyder, at 
den kan forløse en situation, både ved et forhand-
lingsbord, når man er trængt op i en krog, eller når 
en fest balancerer på kanten af fiasko. Også dét, vil 
causeriet handle om.

Sognerejse til Armenien 
Forventes at finde sted ultimo september 2017. 
Spørgsmål kan rettes til Lea Hoff, LEHL@KM.DK. 

Nøj – det’ for børn
Tornby kirke februar og marts 2017

Lørdag den 4. februar kl. 10.00 - 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. – 3 år)

Tirsdag den 7. februar kl. 9.30: Dagplejere, vug-
gestue.
Kl. 10.30: Børnehave. Alle førskolebørn – også 
hjemmegående – er velkomne. 

Søndag d. 26. februar kl. 14.00 Vidstrup kirke og 
forsamlingshus: Fastelavnsarrangement ved Lea 
Hoff og Tornby-Vidstrup spejderne. 

Tirsdag den 28. februar kl. 9.30: Dagplejere, vug-
gestue. 
Kl. 10.30: Børnehave. Alle førskolebørn – også 
hjemmegående – er velkomne.

Lørdag, den 4. marts kl. 10.00 – 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. - 3 år)

Tirsdag den 7. marts kl. kl. 9.30: Dagplejere, vug-
gestue. 
Kl. 10.30: Børnehave. Alle førskolebørn – også 
hjemmegående – er velkomne.

Fredag den 17. marts kl. 17.00 – 18.30: Børne-
sang, fortælling, fællesspisning. førskolebørn.

Tirsdag den 21. marts kl. 9.30: Dagplejere, vug-
gestue. 
Kl. 10.30: Børnehave. Alle førskolebørn – også 
hjemmegående – er velkomne.

Lørdag, den 1. april kl. 10.00 – 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. – 3 år).

Alle er velkomne til børnearrangementerne – også 
selvom man ikke har børn med. 
Tilmelding til Hanne Sørensen. Tlf. 2484 9892                                                                                                                                      
Mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com

Orientering 
om lidt af hvert
Hvis man gerne vil snakke med præsten. De 
næste måneder passes embedet i Tornby og 
Vidstrup af sognepræst Susan Bisgaard Storm. 
Kunne du tænke dig et besøg af præsten – derhjem-
me eller eventuelt på sygehuset, så ring meget 
gerne og aftal en tid. Du er naturligvis også velkom-
men til en samtale på kontoret i sognegården eller 
få dig en snak pr. mail på SUBS@KM.DK.

Gudstjenester på Havbakken. Der er gudstjeneste 
på Havbakken torsdage i ulige uger. Gudstjenester-
ne forestås skiftevis af Susan Bisgaard Storm 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. 
Susan Storm træffes ikke i uge 8. Desuden er man-
dag fast fridag for præsten. I stedet kan du kontakte:
Hirtshals Kirkekontor . . . . . . . . . . . . . . .9625 1100
Sognepræst Bjarne Hougaard . . . . . . . .5167 0660 
(træffes ikke mandage)
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 sognegårdsansvarlig Lene 
Olesen.

Åbningstider: 
Torsdag og fredag kl. 13.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00
Vi henter og bringer

Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979 eller Ejnar 
på tlf. 9899 2227

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Adresselisten

Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

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

Kirketjener:
Majbritt Kjølholm Jensen
Tlf. 5167 0669

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Sørensen
Tlf. 98920152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Flemming Dreisig
Tlf. 2462 1112

Korleder:
Mette Harbo Arleth
Tlf. 2673 7051
E-mail: harbo@rleth.dk

Sognepræst:
Vores hidtidige sognepræst Line Skovgaard Peder-
sen er pr. 1. februar 2017 tiltrådt stillingen som sog-
nepræst i Hurup-Helligsø-Gettrup pastorat og tillige 
som provst for Sydthy provsti. Stillingen er således 
vakant, men menighedsrådet arbejde på at få stil-
lingen gen-besat snarest muligt. 
Indtil en ny præst er indsat i Tornby-Vidstrup sogne 
vil konfirmanderne blive undervist af sognepræsten 
i Horne-Asdal – Lea Hoff Ringgård Lauridsen – Tlf. 
5167 0663.
Øvrige tjenester vil blive varetaget af sognepræst 
Susan Bisgaard Storm, Hirtshals, i det omfang hen-
des pligter i Hirtshals tillader det. Sognepræst Su-
san Bisgaard Storm, Hirtshals kan kontaktes på tlf. 
5167 0662 eller e-mail: subs@km.dk.

Menighedsrådets formand:
Henrik Holst Hegelund
Bøjen 4, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 6053 0022
E-mail: henrik.hegelund@skolekom.dk

Kirkeværge Tormby:
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge Vidstrup:
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: parallelvej@nielsen.mail.dk

Sognegårdsansvarlig:
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
E-mail: jens.olesen@mail.tele.dk

Tornby-Vidstrup Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals

Kontaktperson:
Jørgen Clasen
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 2541 4644
E-mail: clasen2009@hotmail.com

Aktivitetsudvalg: Endnu ikke fastsat

Kasserer:
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@ofir.dk

Sekretær og PR-ansvarlig:
Alfred Jokumsen
Bjergfyrvej 37, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2136 2785
E-mail: ajo@aqua.dtu.dk

Kirkekontor:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 9625 1100
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 – 17

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Siden sidst er der den 9. november afholdt andespil, 
der var 100 personer mødt op.

Torsdag den 8. december var der en traditionelle 
julefrokost hvor der var fuldt hus. Som sædvanlig 
var der mad fra Vidstrup. Musik – Familien Eriksen 
& Kielgasterne. Mange udtrykte deres tilfredshed 
både med mad og arrangementet som sådan.

Det sker i februar og marts:

Onsdag den 8. februar kl.19.30. 
Kielgasterne med flere.

Lørdag den 25. februar kl. 13.30. 
Fastelavnsfest for børn. Som de forrige år, er det i 
samarbejde med Dagli’Brugsen.

Onsdag den 22. marts kl. 19.30. 
Swing-om aften.

Onsdag den 29. marts. kl.19.30.
Afholdes der ifølge vedtægterne ordinær general-
forsamling.

På bestyrelsens vegne 
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jan Larsen - Søren Mortensen, Bertha Thomsen og John Thørholm
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

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

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

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk
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Hjælp os med slutspurten
De 12 indsamlerne har nu været rundt i hele Tornby 
og Vidstrup. De har talt med rigtig mange omkring 
projektet, men det har ikke været muligt at træffe 
alle hjemme. Vi har også været i kontakt med man-
ge virksomheder i Tornby, Hirtshals og Hjørring. De 
har alle fået tilbudt etableringssponsorater i forskel-
lige størrelser.

Inden vi sætter slutspurten i gang er det tid til at 
gøre status. Dags dato er der indsamlet 850.000 kr. 
Det er overvældende og afspejler en stor og bred 
opbakning til udbygning af Tornby-Hallen. Mere en 
100 familier/privat personer står nu på listen over 
gavegivere. Langt de fleste bidrag ligger mellem 
1.000-5.000 kr. Nogle har givet mere andre har gi-
vet mindre. For projektet er det naturligvis godt med 
store pengegaver. Men, som vi flere gange har un-
derstreget, er alle pengegaver, uanset størrelse, 
meget velkomne. Den enkelte borger eller virksom-
hed har forskellige muligheder og behov. Det er der 
naturligvis stor forståelse for.

Da vi holdt introduktionsmøde for Tornby i Bevægel-
se på skolen den 28. august 2016, blev der trukket 
lidt på smilebåndet, da vi annoncerede, at målet var 
at indsamle 1 mio. kr. Dengang vidste vi ikke helt 
hvilke økonomiske behov vi ville få, når lokalerne 

skulle indrettes med nyt inventar. Vores bedste bud 
var, at vi skulle bruge 1 mio. kr. Vi er nu blevet en 
del klogere på hvad vi gerne vil have i lokalerne og 
hvad det koster. Jeg skulle hilse at sige fra indret-
ningsgruppen, at 1 mio. kr. hurtigt får ben at gå på.

Vores mål er derfor fortsat at indsamle 1 mio. kr. Der 
skal kun 150.000 kr. mere til før vi har nået dette 
ambitiøse mål. 

Til jer som gerne vil støtte projektet, men ikke har 
indbetalt endnu, er der kun at sige: Hjælp os med 
slutspurten!! Vi får alle sammen glæde af pengene, 
hvilket I vil se, når vi åbner de nye lokaler i marts. 
Indbetalingen kan ske på, https://gaveindsamling.
dgi.dk , hvor vores projekt hedder ”Udbygning af 
Tornby Hallen”. Husk at der er skattefradrag for 
pengegaven. DGI sørger for at indberette din pen-
gegave til SKAT således at du fx kun får en udgift på 
1.300 kr. ved et bidrag på 2.000 kr., og 3.250 kr. ved 
et bidrag på 5.000 kr.

Jens Otto Størup

Farvel og goddag 
i Tornby-Hallen
I alle årene fra Tornby-Hallen blev bygget og taget 
i brug i 1979 har Henning Sigsgaard været en dyg-
tig og engageret halinspektør. Men nu er det kapitel 
slut.

Lørdag, den 7. januar 2017 sagde op imod 200 bor-
gere farvel og tak for indsatsen og samtidig hilste de 
velkommen til afløseren, Martin Jepsen.

”På et eller andet tidspunkt skulle jeg jo stoppe og 
det blev altså nu, hvor tilbygningen til hallen er godt 
på vej” sagde Henning i sin afskedstale.

”Du får ikke lov til at stoppe nu. Nu kommer du bare 
til at arbejde som ulønnet frivillig, ligesom vi andre 
gør”, sagde Jens Otto Størup til stor munterhed for 
de fremmødte.

”Der var mange ansøgninger til jobbet som Hen-
nings afløser og endda flere med de rigtige kvali-
fikationer, men vi valgte altså dig, Martin og vi ser 
frem til et godt og udbytterigt samarbejde” sagde 
Jens Otto.

Formanden for hallen, Rene Jensen takkede Hen-
ning for hans store indsats og gav Henning æren 
for, at hallen stadig fremstår flot og brugervenlig. 
”Du har altid haft mange ideer, nogle bedre end an-
dre og du kæmper altid for at få dem gennemført” 
sagde Rene. 

Formanden for TIF’s håndboldafdeling, Allan Jelle-
sen rettede også en stor tak til Henning for et godt 

Tornby Idrætsforening

Tornby-Hallen



14

samarbejde, ikke mindst med Tornby Cup i hånd-
bold. Allan overrakte også en fælles gave – et pulsur 
og et gavekort til en ny cykel.

Formanden for Tornby Idrætsforening, Henrik Villad-
sen holdt en meget sigende tale, som her gengives: 

”Kære Henning! Det siges at ”den man elsker, tugter 
man”. I alle dine 37 år som halinspektør har vi aldrig 
tvivlet på din kærlighed. Den vil vi nu forsøge at gen-
gælde. Helt ærligt Henning – vi er mange, der har 
set frem til i dag. Og nej det er ikke fordi du stopper 
som halinspektør, det er fordi det giver os lejlighed 
til at takke dig for dit store engagement og indsats 
igennem mange, mange år.

Når du går af, er Dronning Magrethe den længst 
siddende regent.

Byrådsmedlem – Tornbys borgmester – altid utræt-
telig kæmpende Tornbys sag – vi fik vores bro til 
den nye udstykning – tak for det. Op til og kun op til 
kommunalvalgene kom der lys i alle lygtepælene i 
Tornby. Du har ført alle dine valgkampe på et ønske 
om et nyt hal byggeri – paradokset er, at i den by-
rådsperiode, hvor du ikke opnår genvalg, ja så byg-
ges den nye hal. Bedre sent end aldrig.

Det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det. 
Der går faktisk gemt en sportsmand i dig. Nu er det 
tennis der nyder godt af dit boldøje og dine rokoko 
ben. Du har tidligere været målmand på fodbolds 2. 
hold. Det siges, at de var nødt til at tage dig med. De 
kunne ikke finde andre.

Det er dog håndbold der står dit sportshjerte nær-
mest. Du har selv været aktiv spiller og træner i 
mange år. Legendarisk er du også i dit store TIF-

bestyrelsesarbejde. Specielt 
under punktet i dagsordenen 
der hedder: Eventuelt. Med 
andre ord – Kun en tåbe 
frygter ikke Sigsgaard under 
eventuelt.

Du har som halinspektør dre-
vet hallen med stor kærlighed 
til TIF’s medlemmer. Intet har 
været for småt til en påtale og 
intet har været for stort til en 
skideballe. Men du bliver hur-
tig god igen og så er vi videre. 
Vi ved det jo godt, du vi have 
din vilje, ikke kun for din egen 
skyld.

Det er jo fordi vi andre 
– ”ignoranter, skidesprællere, 
hundehoveder, hængerøve 
og elendige socialdemokra-
ter” – ikke altid fatter storhe-
den i hvad du vil, men du gør 
det jo bare for hallens og for 
TIF’s skyld. Og ja, der er no-
get Egon Olsen over dig. Du 
har også store planer. Du tror 
på det og har viljen til at gen-
nemføre. Forskellen på dig 
og Egon Olsen er bare, at du 
ikke er havnet i spjældet og 
faktisk får noget gennemført.

Ophavsmand til og i alle åre-
ne medarrangør af Tornby 
Cup. Tornby Idrætsforenings 
største sportslige og økono-
miske succes.

Henning, for din store indsats 
i Tornby Idrætsforening kan vi 
ikke takke dig nok. Jeg kunne 
fortsætte med alle dine pro-
jekter, men vil dog nævne, at 
du også var med i multibanen 
og ja så selvfølgelig kronen 
på værket din kære haltilbyg-
ning.

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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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

Og så lige en af de 
ikke officielt reali-
serede projekter 
til gavn for befolk-
n ingsforøgelsen 
i Tornby. Bedre 
kendt som “Store 
bolledag”. Din idé 
er, at forældrene 
afleverer børnene i 
hallen, hvor børne-
ne skal overnatte 
fra fredag til lørdag. 
Vi passer børnene 
og forældrene pas-
ser familieforøgel-
sen. Måske bare 
den løse omtale 
har virket - vugge-
stuen skal allerede 
udvides.

Helt ærligt Henning, jeg havde ikke set det komme, 
at du, Henning Sigsgaard her ved afslutningen af 
din glorværdig halinspektør karrierer, nu skal til at 
spille moderne. Nej jeg tænker ikke på dine utallige 
opslag på facebook, blandt andet, senest om mas-
sakren i Hannes og din hønsegård (til orientering 
der røg to sagesløse ræve, en mår og to hold høns). 
Næh! med “moderne” mener jeg, at DU, af alle, er 
blevet følsom. Jaaa, nemlig: TV2 Nord indslaget for 
nylig fra vores halbyggeri. Jeg troede det var løgn da 
jeg hørte om det og ikke mindst da jeg så det.

Sigsgaard whiner på tv iført en gul byggemand Bob 
hjelm. Det er godt nok moderne.

Det er helt ok Henning – Vi ville eje millioner, hvis 
dine tårer var guld. Det er en glæde for os alle i TIF 
at overrække dig et æresmedlemsskab i Tornby Fit-
ness gældende indtil du ikke kan tygge brød længe-
re og en sang, som vi nu alle vil synge, når teksten 
er delt rundt. Kære Henning – Du er guld værd.”

Fra sangen skal her kun gengives refrain:
Mel: Hvis tårer var guld…

Vi ville eje millioner hvis tårer var guld
TIF vil aldrig glemme dig.
Et byggeri blev din afsked, det kom nu lidt sent
Fra toppen fik dit blik lidt slør
Vi ville eje millioner hvis tårer var guld
Ej mer’ vor inspektør er.

Gavebordet med gaver til både Henning og Martin 
var godt fyldt op og endnu et vidnesbyrd om den 
store taknemlighed brugerne af hallen har for det 
arbejde, der gøres for at holde hallen flot og indby-
dende.

Henning havde også købt en gave til Martin. Det var 
en ramme til et billede af Martin, så hans barn og 
kone kunne se ham i dagligdagen og en ramme til et 
billede af familien, så Martin kunne have det ståen-
de på kontoret i hallen. ”For I får ikke set ret meget 
til hinanden i den kommende tid”, sagde Henning.

Christian Byrdal

Siden sidst

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

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen



Februar 
1. Ahavb, bankospil kl. 14.00
15. Sognehøjskole i Horne kl. 19.30
25. Fastelavnsfest i TF kl 13.30
26. Fastelavn i Vidstrup kl. 14.00 VK

Marts
1. Ahavb, bankospil kl. 14.00
1. Fællesspisning kl. 11.00 
 på Havb
1. Generalforsamling kl. 14.00 
 på Havb
4. Vandretur i Vidstrup kl. 10 VS
6. Generalforsamling i 
 Sognearkivet i Købm. Kl. 19.30
8. Generalforsamling i Tornby 
 og omegns seniorer i Havb. 
 kl. 14.00
15. Foredrag i SG om Humor 
 kl. 19.30
15. Generalforsamling i TB kl. 18.30
29. 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 Tornby-Vidstrup Sognegård
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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