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Jeg ved ikke rigtig om jeg vil mindes denne sommer. 
Jeg vil i hvert fald tænke tilbage på sommeren som 
en lidt underlig størrelse. Faktisk har det været lunt 
det meste af juli, aldrig varmt. Vi har haft meget få 
sommerdage her i året. Og en af de få lå i januar. 
Jeg vil nok tænke tilbage på blæsevejr og ustadigt 
vejr og en hel masse regn.

Men landmændene – ja jeg ved ikke om de er glade. 
De er sikkert kede af, ikke at kunne høste deres af-
grøder, som står på marken i vand til knæene. Det 
er trist at se marker med vand i hjulsporene. Min 
erfaring siger at der bliver svært at hente høsten 
hjem. De maskiner, der kører der ud for at hente 
noget skal tit hentes hjem selv. De kører fast og det 
er mega besværligt at arbejde med. Det er heldigvis 
ikke så mange steder at det ser sådan ud. Men det 
er nok meget forskelligt. Landmændene kunne også 
være glade fordi, der bliver snakket om at årets høst 
en rekordhøst. Så det de er glade for er nok at de 
har kunnet høste så meget på trods af besværlig-
hederne. I sidste ende skal de leve af deres høst 
blandt andet, så det ville have været bedre om de 
bare kunne høste det hele og glæde sig over det.

I foråret satte en enkelt nats frost sine pletter på 
landkortet. Mange frugtavlere måtte konstatere at 
temperaturen på deres kommende høst gik under 
nul. Det har betydet at en stor del af høsten på især 
æbler er blevet ødelagt. En ærgerlig ting når man 
ser på det ellers så frodige vejr, der har været.

Jeg har været heldig med mine æbler, så måske 
skal jeg ned til Moster Rie, som bor i Nord Polen, 
med nogle, for at klemme noget saft ud af dem.

Vores græsplæne plejer at holde en pause, fordi det 
er for tørt til at gro, men det skete ikke i år. Det har så 
givet ekstra motion og vi har hentet en ekstra græs-
slåmaskine til at hjælpe med arbejdet.

Det har heldigvis også betydet noget andet. Vores 
elskede kantareller har været der hele sæsonen og 
givet os mange himmerigsmundfulde svampestuv-
ninger til de ting jeg laver på grillen. En dejlig som-
mer set på den led. 

Vejret kan vi snakke meget om, men vi kan ikke 
gøre så meget ved det. Oplevelserne ligger heldig-
vis ikke i vejret, men formodentlig eller forhåbentlig 
i relationen eller samværet med andre mennesker, 
som sagtens kan nydes i regnvejret eller blæsten.

Gode historier er tit lavet i og omkring samværet 
med andre mennesker. Så nu er tiden kommet til at 
skrive nogle af disse historier ned. Send dem til VI-
TO så vi kan se dem i næste nummer.

God læse- og skrivelyst.
Jørgen, svampejæger

Forside: To trillebørførere hjælper til i Vidstrup

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
Brugerrådet aktivitetsklubben havbakken
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
Ruth Jensen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 2481 0447

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.

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. Der er ikke gymnastik på Havbakken 
mere. Men der er motion for pensionister i hallen 
tirsdag formiddag. Se under idrætsforeningen.

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

Arrangementer 
i august og september
Onsdag den 4. oktober
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 1. november
Kl. 13.30. Grethe Olesen fra hjemmeplejen kommer 
og orienterer om de nye regler indenfor forebyggen-
de hjemmebesøg.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billard bord stående på 
Havbakken, hvis der er nogen, der kunne tænke sig 
at benytte det, kan de ringe til Signe, tlf. 3028 7420 
eller møde tirsdag formiddag og aftale, hvornår man 
kan bruge det.
Vi håber, der er nogen der vil benytte sig af tilbud-
det. Det er gratis at benytte bordet.

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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Svampetur
Onsdag den 6. september var efterårets første akti-
vitet en svampetur i Tornby Klitplantage. Vi var over 
72 personer som mødtes ved Naturstyrelsens hus 
på Russerbakkevej. Vi måtte desværre sige nej til 
en del tilmeldinger, da der ikke var plads til flere.

Tre svampeeksperter med naturvejleder Jakob Ko-
foed Nielsen i spidsen guidede os rundt i skoven 
efter svampe. Vi blev delt i tre hold. Efter en spæn-
dende tur rundt i skoven, mødtes vi igen i huset på 

Russerbakkevej, hvor vores guider fortalte om afte-
nenes indsamlede svampe. Herefter blev de med-
bragte madpakker spist og Tornby Beboerforening 
servererede kaffe og kage til alle.

Herefter var der mulighed for at besøge Yxengaard, 
som mange benyttede sig af. En yderst spændende 
aften (trods silende regn), som vi nok gentager næ-
ste efterår. 

Efterårets arrangementer
Onsdag den 18. oktober 
er der fællesspisning i 
Tornby forsamlingshus 
kl. 18.30. 
Vi får besøg af Arne Har-
boe fra Hjørring, som vil 
fortælle om sit spænden-
de liv herunder over 40 år 
som deltidsbrandmand. 
Altså en rigtig ildsjæl!
Pris kr. 60,- for voksne og 
kr. 25,- for børn.

Julefrokost
Fredag den 17. november er der julefrokost, med 
traditionel julemad tilsat et moderne pift. Vi forsøger, 
at holde traditionen i hævd ved, at der er musisk un-
derholdning efter julemaden. Vi får derfor besøg af 
bandet Di Gro Sønger (musik på vendelbomål). Så 
der bliver nok mulighed for en svingom!

Vi starter kl. 18.30 i Tornby forsamlingshus med 
spisning.

Tilmelding til vores arrangementer til:
Morten Steffensen på tlf. 3068 2593 eller 
mail: morten.steff@yahoo.dk

Tornby Beboerforening
Formand Anna-Mette Skovgaard Pedersen tlf. 2945 0731 - næstformand Sofie Friis-Rødel tlf. 2892 9934 

kasserer Ninna Broen tlf. 6085 7447 - sekretær Morten Steffensen tlf. 3068 2595 
Torben Christensen - Peter Kristensen

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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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Arbejdsweekend
Arbejdsweekend i Vidstrup – et samarbejde 
mellem spejderne og borgere i byen.
At Tornby-Vidstrup Spejdergruppe har til huse i Vid-
strup, er et stort aktiv for byen. Vi ser frem til den 
nye sæson med glade børnestemmer og masser af 
aktiviteter på marken og i spejderhytterne. I week-
enden den 19.-20. august havde vi en fælles ar-
bejdsweekend. Vejret var med os, specielt om lørda-
gen og mange ting blev ordnet. Spejderne stod for 
forplejning i form af morgenmad med rundstykke og 
en lækker frokost med fiskefileter og hjemmelavede 
frikadeller. Dejlig weekend!

Andespil
Søndag den 5. november 2017 kl. 14.00
afholdes andespil i Spejderhuset, Ved Stationen 2.
Kom og vind anden til Mortens aften og få et par 
hyggelige timer sammen med naboerne.

Borgerforeningen Vidstrup

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

Kontingent
Vi har lige sendt girokort ud. Stadig til den uhørt lave 
pris på kr. 150,- for en familie og kr. 100,- for enlige.

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,-.

Husk, at du altid kan se nyt fra os på Facebook.
Bestyrelsen



6

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

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 

Onsdag den 18. oktober 
kl. 14.00 på Havbakken, 
Tornby
Ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden
Eventuelt udmeldelse af Danske Seniorer
Kontingent
Eventuelt

Onsdag den 25. oktober kl. 17.30
Pakkefest på Havbakken, Tornby.
Medbring en pakke til cirka kr. 25,-.
Menu: Gule ærter eller smørrebrød – det ønskede 
oplyses ved tilmelding.
Pris kr. 80,-.
Tilmelding senest den 
18. oktober til:
Henning tlf. 2014 2080 
eller 
Bent tlf. 2169 2570.

Onsdag den 22. november kl. 17.30
Julefrokost på Havbakken, Tornby.
Menu: sild, kål, ris à la’manda.
Musik v/Tårs Harmonikaklub.
Pris kr. 100,00.
Tilmelding senest den 15. november til Henning tlf. 
2014 2080 eller Bent tlf. 2169 2570.

Hvis I ønsker at være medlem af Tornby og omegns 
seniorer så kontakt en fra bestyrelsen.

Tornby og omegns Seniorer
Bestyrelsen: Formand Erik Jacobsen 2175 8814 - Næstformand Henning Nielsen 2014 2080

Kasserer Bent Grydbæk 21692570 - Sekretær Knud Abrahamsen 3098 2406 - Annie Nielsen 9897 7080

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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Sommeren går på hæld, vinterens aktiviteter er så 
småt startet. Vild med dans og folkedans er allerede 
begyndt.

Arrangementer i oktober og november
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30, swing-om-aften.

Sæt kryds i kalenderen til torsdag den 12. oktober 
kl. 19.30. hvor vi igen i år afholder Irsk aften ved 
”The Irish Waterfalls”. Kom og vær med til en hyg-
gelig aften, med god musik og god stemning.
Der kan købes:  Irsk øl, Irish Coffee, vin, vand og 
kaffe med kage. Billetter sælges i Dagli’brugsen fra 
den 1. oktober og ved indgangen i forsamlingshuset 
den aften arrangementet er. Pris 125,- kr.

Onsdag den 1. november kl. 19.30, swing-om-
aften.

Onsdag den 8. november kl. 19.30, andespil.

Torsdag den 7. december kl. 18.30, julefrokost.
Menu: To slags sild, grønkål med tilbehør,
ris a la mande, kaffe med småkager.
God underholdning ved Familien Eriksen og Kiel-
gasterne.
Tilmelding senest den 5. december tlf. 9897 7208 
eller 2485 2238.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jan Larsen - Bertha Thomsen - Bent Grydbæk Jensen - Poul Drastrup
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

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

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk
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Aftenudflugt i godt vejr
Med Yxengaard som mål for Tornby-Vidstrup Sog-
nearkivs årlige aftentur var vi i bestyrelsen naturlig-
vis rigtig glade for, at vejret netop den aften vi havde 
valgt at vise sig fra den gode side.

Det lokkede da også rigtig mange mennesker ud 
i Tornby Klitplantage og de fik en både munter og 
spændende historie om ”byens” opståen, fortalt af 
en veloplagt Claus Gajhede.

Det er Claus Gajhede, der er projektets idemand og 
leder og han fortalte hvordan hans arbejdsliv som 
skibselektriker blev skiftet ud med et liv som pæda-
gog og selvstændig skovmand.

Projektet blev sat i gang for at skabe gode rammer 
om rollespil og har udviklet sig til også at være re-
kreation for veteransoldater, der efter udsendelse 
til krige i forskellige lande har fået posttraumatisk 
stresssyndrom og et dårligt liv. Desuden har også 
mange børn med ADHD fået gode oplevelser af at 
arbejde med at bygge på husene i Yxengaard.

Fra begyndelsen var det en kamp med forskellige 
myndigheder at få lov til at bruge en del af skoven, 
men den daværende skovfoged, Torben Stæhr kun-
ne godt se mulighederne og bakkede op om ideen.

Efterhånden som projektet voksede blev der søgt 
om økonomisk støtte fra forskellige fonde m.v. og 
selv om der stadig ligger mange timers arbejde for-
ude, er det alligevel pænt imponerende at følge ud-
viklingen i byggerierne.

Claus har i dag en fast medarbejder i Kim Nederga-
ard, der er født og opvokset her i Tornby og sammen 
tager de dagligt imod masser af skoleelever og an-
dre gæster, der også af og til overnatter i Yxengaard.

Der er blandt andet bygget kro, pottemagerværk-
sted, smedje og flere mindre huse og der fulgte un-
der rundvisningen mange sjove historier med om-
kring tilblivelsen af bygningerne.

Efter rundvisningen var der mulighed for at smage 
kaffe brygget over bål og Sognearkivet var vært 
med en øl eller vand.

Formanden for Sognearkivet, Karen Jensen takke-
de Claus for gæstfriheden og fordi vi måtte besøge 
Yxengaard og for en spændende fortælling.

Strandfest
Tornby Bjergelav havde i år inviteret Tornby-Vidstrup 
Sognearkiv med til strandfest med en bod, hvor vi 
kunne vise mange af de billeder, som fortæller hi-
storie om livet ved Tornby Strand.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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



9

Vi var meget spændte på, om arbejdet med at finde 
de mange billeder frem, kopiere og laminere dem, 
ville blive påskønnet af turisterne og lokale besø-
gende, men vi blev heldigvis glædeligt overrasket, 
idet rigtig mange kiggede ind og viste interesse.

Der var da også billeder fra både badeliv, hotellerne 
og fra tidligere tiders strandfester og fra livet i og 
omkring de mange sommerhuse i området.

I tilgift fik arkivet også solgt en del årbøger, sågar 
en bog på dansk til en tysk turist, så deltagelsen i 
strandfesten kan kun betegnes som en pæn succes.

Rettelse
Næste arrangement bliver åbent hus i forbindelse 
med Den gamle Købmandsgårds julemarked den 
første lørdag i december.

I vores folder for 2017 står der beklageligvis en for-
kert dato.

Åbent hus afvikles lørdag, den 2. december 2017 
kl. 10.00-17.00.

Tornby-Vidstrup Sognearkiv er åbent for besøg af 
alle interesserede hver onsdag kl. 15.00-17.00.

Christian Byrdal
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Oktober - November           Tornby          Vidstrup

 1.  oktober, 16. s.e. Trinitatis 10.30 SDT ingen
 8.  oktober, 17. s.e. Trinitatis 10.30 SDT** 09.00 SDT 
 15.  oktober, 18. s.e. Trinitatis 10.30 SDT ingen
 22.  oktober, 19. s.e. Trinitatis ingen 09.00 NN
 29.  oktober, 20. s.e. Trinitatis 10.30 SDT ingen
 5.  november, Alle Helgen 16.00 SDT 10.30 SDT 
 12.  november, 22. s.e. Trinitatis ingen 10.30 SDT
 19.  november, 23. s.e. Trinitatis 09.00 NN ingen
 26.  november, Sidste s. i. kirkeåret 10.30 SDT ingen

* Familiegudstjeneste
** Konfirmationsopstart

Sara’s Klumme
Reformation og revolution.
Der findes to måder at gå til værks, hvis man ønsker 
forandringer. Den ene er, at bryde alting ned til grun-
den for så at begynde på en frisk uden nogen spor 
af fortiden. Den tilgang kan man kalde for revolution.

Den anden måde at forandre noget på, er at tage 
fat i alt det, der findes i forvejen, og så forsøge at 
omforme det, så forandringen kommer af det, som 
allerede findes. Det kan man kalde for reformation.

Netop i år, 2017, markeres to meget voldsomme for-
andringer i vores historie. Den ene er den russiske 
revolution, der fandt sted for præcis 100 år siden. 
Den anden er det, vi kalder for reformationen, der 
netop i år d. 31. oktober for præcis 500 år siden, 
blev sat i gang ved, at en munk og professor, Martin 
Luther, slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, 
i et opgør mod falsk og undertrykkende religiøsitet. 

Den russiske revolution var netop en revolution, 
for her forsøgte man at forkaste alle tidligere magt-
strukturer og indføre den kommunistiske utopi i ste-
det for det undertrykkende monarki, man havde haft 
i zarens styre. Fra den ene dag til den anden ville 
man befri det russiske folk fra tidligere tiders magt-
misbrug, uden hensyntagen til den arv, der lå i hele 
Ruslands historie og mentalitet.

Revolutioner ender sjældent lykkeligt, for det viser 
sig ofte, at forandringer er noget der tager mange 
år (ofte flere generationer), og kun kan ske, hvis 
man tager højde for, at mennesker ikke bare sådan 
ændrer adfærd eller væsen fra den ene dag til den 
anden.

Sådan gik det også i Rusland. Det system, der skul-
le have indført den socialistiske drøm, hvor arbej-
derklassen skulle rejse sig med værdighed og indgå 
i en uselvisk fordeling af alle goder, blev aldrig rigtig 
til noget. I stedet måtte den kommunistiske ledelse 
hurtigt se sig nødsaget til at indføre undertrykkelse 
og streng kontrol i landet, for at forsøge at gøre be-
folkningen socialistisk og for selv at fastholde mag-
ten. Alle de ting, man havde forestillet sig, der ville 
ske, når folket overtog magten fra adelen, skete ikke 
af sig selv, men måtte gennemføres med tvang. For 
folk var noget mere egoistiske end den socialistiske 
drøm havde taget højde for. Og lige så stille kom 
kynismen og korruptionen ind i den kommunistiske 
ledelse, og som mange ved, var revolutionen efter 
et par årtier endt i et grusomt diktatur.

Man kan ikke sammenligne den protestantiske re-
formation direkte med den russiske revolution, for 
hvor revolutionen udelukkende var et politisk pro-
jekt, der faktisk forfulgte og ligefrem forsøgte at ud-
slette al religion, der var reformationen overvejende 
en religiøs bevægelse, der, når det var Luther, der 
stod ved roret, udelukkende benyttede sig at det 
skrevne, talte (og sungne) ord (og ikke af våben-
magt). Reformationen brugte med andre ord ikke 
vold for at opnå sine mål. For det ligger netop i en 
reformation, at den ikke forsøger at ødelægge det 
gamle, men at genopbygge og forny det.

Man kan sige meget negativt om reformationen. De 
ting, der blev sat i gang i 1517 førte indirekte til både 
krig og andre frygtelige ting, men der er til gengæld 
endnu mere godt at sige om reformation.

Blandt andet begyndte sekulariseringen af vores 
samfund med reformationen. For Luther var det en 
mærkesag, at lovgivningen ikke skulle være religi-
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øs. For når det gjaldt tros-spørgsmål, så måtte man 
have frihed. Folks indre liv, skulle man overlade til 
deres egen samvittighed. Man kan ikke tvinge folk 
til at tro eller mene noget. Det kommer der kun hyk-
lere ud af. Til gengæld er man nødt til at lovgive 
om nogle af de ydre ting, for at beskytte de svage 
i samfundet. For reformatorerne kendte kun alt for 
godt til menneskets svagheder. De vidste, at hvis 
man overlod det til folks gode vilje at opføre sig or-
dentligt, så ville det ende med, at grådigheden og 
voldeligheden overtog magten, så kun de stærke i 
samfundet kunne leve et ordentligt liv.

På den måde fik man lige så stille plantet nogle tan-
ker, der på sigt adskilte religion og politik.

Denne adskillelse kommer ikke af sig selv. Under 
den russiske revolution knægtede man den fx ved at 
forbyde religionen og til gengæld gøre den politiske 
utopi til en religiøs forestilling, man ikke måtte stille 
spørgsmål til. I vore dages demokratier går man hel-
digvis ind for adskillelsen, men her skal man også 
hele tiden kæmpe for at undgå forskellige former for 
sindelagskontrol, så ord og tanker kan være frie og 
ingen holdninger eller nogen former for tro er ulovlig.

Og således er reformationen en stadig bevægelse. 
Med Luthers egne ord: ”semper reformanda” – altid 
reformere!

Sara Dommerby Toft

Arrangementer
Foredrags-sang-aften torsdag den 26. oktober 
kl. 19.30 i Sognegården.
Reformationsjubilæet skal også fejres hos os. Det 
sker ved et særligt arrangement, hvor vi kombinerer 
foredrag og sang. 

Mange har hørt om, hvordan bogtrykkerkunstens 
opfindelse var med til at udbrede reformationens 
budskab rundt i Europa, men ved siden af den store 
indflydelse som det nye medie havde, var sangen 
en meget effektiv måde at formidle de nye strøm-
ninger på. Derfor er det værd at se nærmere på Lu-
thers salmer. Vi synger en håndfuld af hans bedste 
salmer. Sara Dommerby Toft fortæller om salmer-
nes indhold med både billedillustrationer og gode 
anekdoter. På den måde åbnes der for både Luthers 

egen livshistorie, reformationens indhold og betyd-
ningen af den for os i dag. Undervejs byder vi på en 
forfriskning. Så velkommen til en dejlig aften med alt 
det bedste fra den protestantiske tradition.

Efterårssangaften i anledning af Spil Dansk 
Ugen torsdag den 2. november kl. 19.30 i Tornby-
Vidstrup Sognegård. 
Tornby-Vidstrup Kirkekor medvirker. Korledelse og 
flygel: Anita Hyldgård Samsing.
Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge, og fore-
går altid i uge 44. Siden 2001 har Spil Dansk været 
Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde 
og mangfoldighed af arrangementer.
I Tornby-Vidstrup Sognegård fejrer vi Spil Dansk 
Ugen med denne efterårssangaften, hvor vi sam-
men synger fra Højskolesangbogen. De danske 
sange til efteråret vil naturligt være med, men der 
bliver også mulighed for at ønske, hvis man har en 
sang, man gerne vil have sunget. 
Tornby-Vidstrup Kirkekor synger også dansk: ”Sko-
ven er så underfuld” af John Høybye og ”Nu er det 
længe siden” med tekst af Jeppe Aakjær og musik 
af Olaf Ring. 
I løbet af aftenen kan der købes kaffe med mere for 
20,- kr.
Der er ikke noget bedre end at synge sammen, og 
den danske sangskat er stor og rig! Vel mødt til en 
hyggelig aften. 

Fredagscafé
Nu åbner Fredagscafeen igen den 29. september. 
Der er Fredagscafe i Sognegården den sidste fre-
dag i måneden fra kl. 10.00-12.00 Kom og nyd din 
formiddagskaffe i skønt samvær med andre fra lo-
kalområdet (10,- kr. for rundstykke og kaffe).
 
Der er ikke noget fast program, men der vil være 
mulighed for at spille spil, synge, snakke, høre en 
god fortælling, tage sit håndarbejde med og ellers 
bare hygge sig i hinandens selskab.

Alle er meget velkomne.

Alle Helgens gudstjeneste 
Søndag d. 5. november holder vi Alle Helgens guds-
tjeneste, kl. 10.30 i Vidstrup og kl. 16.00 i Tornby.
Alle Helgens søndag er den dag, hvor vi mindes 

dem, som vi har mistet. 
Vi holder derfor en stem-
ningsfuld gudstjeneste, 
med musik, bønner, præ-
diken og altergang, der 
giver rum for vores sorg 
og samtidig rummer trøst 
og håb. Navnene på de 
mennesker, der er døde i 
årets løb vil blive læst op.
I Tornby er der mulighed 
for at hente et lys til grav-
stederne i våbenhuset 
allerede kl. 15.30, såle-
des at man kan tænde 
det forud for gudstjene-
sten.

Her ses den store reformator, der selvfølgelig spillede på … lut!
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Gudstjenester 
på Havbakken
Gudstjenesten finder sted torsdage i ulige uger

Kl. 14.00 er der kaffe
Kl. 14.30 er der gudstjeneste

Den 12. oktober: Sara Dommerby Toft
Den 26. oktober: Eva Christoffersen 
Den 9. november: Eva Christoffersen 
Den 23. november: Sara Dommerby Toft

NØJ… det’ for børn
i Tornby kirke august - november 2017

Fredag, den 29. september kl. 9.30: 
Dagpleje og vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.
 
Fredag, den 6. oktober kl. 17.00 - 18.30: 
Sang, fortælling og fællespisning (alle før-skolebørn 
med familie).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tirsdag, den 10. oktober kl. 9.30: 
Dagpleje og vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tirsdag, den 24. oktober kl. 9.30: 
Dagpleje og vuggestue. Kl. 10.30: børnehave. 
                                                                                                                                           
Lørdag, den 28. oktober kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 3/4 år)

Tirsdag, den 7. november kl. 9.30: 
Dagpleje og vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag, den 18. november kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 3/4 år).

Tirsdag, den 21. november kl. 9.30: 
Dagpleje og vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Tilmelding og spørgsmål til Hanne Sørensen
Mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com  
Mobil: 2484 9892

Konfirmander
I år begynder konfirmanderne først deres undervis-
ning i oktober – nærmere bestemt torsdag den 5. 
oktober kl. 8.10 - 10.00.
I den anledning holder vi indskrivningsgudstjene-
ste søndagen efter, det vil sige den 8. oktober kl. 
10.30 i Tornby kirke. Selve gudstjenestene er åben 
for alle, men særligt konfirmanderne og deres for-
ældre er blevet indbudt, og vi vil gøre lidt ekstra ud 
af, hvordan man gør til gudstjenesten (hvornår man 
rejser sig, hvor man finder salmerne i salmebogen 
osv.). Hvis man ikke lige er vant til at gå i kirke hver 
søndag, men gerne vil have en lille indføring i guds-
tjenesten, er man også velkommen. Efter gudstje-
nesten er der informationsmøde for konfirmander 
og forældre i sognegården.
Samme dag er der almindelig gudstjeneste i Vid-
strup kl. 9.00.
Alle er velkomne – til begge gudstjenster.

Sara Dommerby Toft

Tornby-Vidstrup 
Kirkekor
Tornby-Vidstrup Kirkekor er godt i gang med den 
nye sæson, men der er altid plads til flere sangere. 
Særligt herrestemmer har vi god brug for. 

Koret øver torsdage kl. 16.30-18. Men vi mødes al-
lerede fra kl. 16, hvor der er hygge og kaffedrikning. 

Vil man gerne synge med i koret, kan man kontak-
te korets formand, Bjarne Rosendahl, på tlf. 2242 
4851.

Mandag den 2. oktober kl. 19.00 
hos Birte Bak

Mandag den 6. november kl. 19.00 
hos Agnethe Thomsen

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

Hjælpearbejde
- forskellige lande

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
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Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graver:
Elisabeth Iversen (ansv. Tornby og Vidstrup)
Tlf. 5167 0668
Gravermedhjælper: Tlf. 5167 0667
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:
Anita Hyldgård Samsing (ansv. Tornby og Vidstrup)
Tlf. 2217 0173
E-mail: anitasamsing@gmail.com

Freddy Samsing 
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com

Korleder:
Anita Hyldgård Samsing 
Tlf. 2217 0173
E-mail: anitasamsing@gmail.com

Sognepræst:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Jeg har fast træffetid i sognegården i Tornby hver 
tirsdag 9.00-12.00, men vi kan også lave en aftale 
om et andet tidspunkt på ugen.

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

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

Adresselisten
Kirkeværge Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: annekristinenielsen40@gmail.com

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 
Tlf. 6055 5285
E-mail: joergenclasen@hotmail.com

Aktivitetsudvalg:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk

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.

Kirkebil for begge kirker:
Hirtshals taxa: Tlf. 9894 4000

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:anitasamsing@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:anitasamsing@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:henrik.hegelund@skolekom.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:jens.olesen@mail.tele.dk
mailto:joergenclasen@hotmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:john-jensendk@ofir.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
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Spejdernes Lejr
Uge 30 stod i ungdomsbegivelsernes tegn. Mens 
Dana Cup blæste af sted i Hjørring og omegn var 
38000 spejdere samlet på en mark ved Sønderborg. 
Det var Spejdernes Lejr. 

Der var Tornby-Vidstrup spejderne selvfølgelig også 
med. Vi havde sendt 12 juniorer/spejdere, seks 
senior/rovere og tre ledere af sted til Sønderborg, 
sammen med 5-600 andre spejdere fra Hjørring 
Kommune. Vi boede sammen med spejderne fra 
Lørslev Gruppe, der i alt var ni af sted, som vi var på 
sommerlejr med for andet år i træk.

Vi havde en fantastisk lejr, hvor vi undervejs fik rigtigt 
mange unikke oplevelser, lige fra utrolige mængder 
vand og vores eget private ”flod delta”, til at stå en 
lørdag aften og svinge tørklæderne over hovedet, 
mens vi sang med på Scarlet Pleasures største hits.
 
Selvom vi fik meget regn på lejren, og selvom der 
var sprunget et drænrør praktisk talt lige midt på vo-
res lejrplads, var det ikke noget, som slog os ud. 
Vi var ude og møde nye spejdervenner fra vores 
kommune, resten af landet og fra udlandet, hvor vi 
blandt andet kom i snak både med franskmænd, ca-
nadiere og spejdere fra Israel. 

Efter 10 fantastiske dages lejr var kompasset igen 
sat mod nord, og bussen fragtede os tilbage til Hjør-
ring banegård, hvor trætte spejdere blev genforene-
de med deres forældre igen. 

Men allerede nu er kursen sat mod næste års som-
merlejr, som går til Kandersteg Spejdercender i 
Schweitz. 

Tornby-Vidstrup Spejderne
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Tornby Idrætsforening

Tornby IF’s Håndboldudvalg
Det nye udvalg:
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . . . . . . 2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . . . . . . 2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . . . . 2087 9900
Pia Kjelgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2855 6777
Kent Sigsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 1070
Kim Kornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4020 4821
Frederik Rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028 0711
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6154 2975
Tornby-Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9897 7620
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Ny og spændende sæson
Når dette læses har 3. division damer spillet den 
første turneringskamp torsdag den 21. mod Thisted 
Håndbold.
 
De øvrige seniorhold og ungdomsholdene har for de 
flestes vedkommende trænet længe, de mindste er 
lige begyndt.
Nogle af ungdomsrækkerne er store med op til tre 
hold i samme række, andre er små eller næsten in-
gen, men takket være et godt samarbejde og hjælp 

fra fodboldafdelingen, ser det ud til at der bliver hold 
i alle rækker.
På seniorsiden har afgangen af spillere nok været 
lidt større end tilgangen.
På ungdomssiden har tilgangen af spillere været 
væsentlig større end afgangen.

En anden positiv ting, er samarbejdet med modta-
gerklassen og Tornby skolen. Der er begyndt 12-15 
flygtningebørn til håndbold, som er fordelt på ung-
domsholdene. Det bliver spændende og se hvad 
det kan bringe, men så sandelig også en udfordring 
for trænerne, lige pludselig at få så mange børn der 
indtil for ganske kort tid siden, aldrig havde set en 
idrætshal eller hørt om håndbold.

På billedet her under er de fleste af dem sammen 
med U-10 spillerne, de var vist fra U-6 til U-12

Kalender
30. sep.-1. okt.: Turneringen starter, udekampe.
6. oktober: Skolehåndbold for 4. klasse
7.-8. oktober: Håndboldkampe i Tornby Hallen
14.-15. oktober: Efterårsferie ingen kampe
Uge 42: Håndbold skole efterårsferie
21.-22. oktober: Håndbold udekampe
28.-29. oktober: Håndboldkampe i Tornby Hallen
4.-5. november: Håndbold udekampe.
11.-12. november: Håndboldkampe i Tornby Hallen

TIF-Håndbold
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Gratis håndbold
Alle børn der ikke har spillet håndbold indenfor de 
sidst 12 måneder kan indtil 1. december 2017 spille 
gratis, hvis de derefter ønsker at fortsætte, er det 
halv kontingent for resten af sæsonen.

Tornby Cup
Tornby Cup 2017 den 22. - 24. september
Når dette læses er den hidtil største Tornby Cup 
forhåbentlig vel overstået. Der var tilmeldt 189 hold 
og næsten 2.200 deltagere. Der er blevet spillet 489 
kampe fordelt på 15 haller. 
På forhånd tusind tak for hjælpen til alle der har bi-
draget på en eller anden måde.

For Seniorer
Initiativgruppen:
Jørgen Dalsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167 3371
Jytte Gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4240 0554 
Peter Skovgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6160 7516
Inger Dalsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4010 1580
Mona Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2513 2748
Birthe Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040 8508
Henning Sigsgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . 6112 7355

Fra informationsmødet den 29. august:
Efter en kort velkomst til henved 60 fremmødte se-
niorer i Tornby Hallen gav Birthe Bach fra DGI en 
fyldestgørende information om vigtigheden af at 
holde sig i gang, uanset alder. Efter informationen 
udfyldte alle de fremmødte et spørgeskema om de 
aktiviteter, som de hver især ønskede. 

Der var bred enighed, at det var et godt initiativ, der 
var startet, og alle gav udtryk for, at de kom igen 
næste tirsdag kl. 9.00, hvor aktiviteterne starter.

Man går nemlig ikke i stå af at blive gammel, men 
man bliver gammel af at gå i stå. Man bliver heller 

ikke automatisk syg af at blive gammel, lød et par af 
budskaberne da også.

Tirsdag den 5. september startede vi aktiviteterne 
op med 39 deltagere.

Og det bliver fremover hver tirsdag kl. 9.00, omklædt 
for dem der vil det og til kl. 10.15, og med kaffe kl. 
10.30. Der er mulighed for bad.

Ved fremmødet krydser man sig af på en liste, og 
betaler 25,- kr. for aktiviteterne og kaffe med brød.

Vi startede med fælles opvarmning, derefter var der 
opdeling, nogen med smidigheds-/styrketræning 
med egen vægt, badminton, floorball, gåtur og snak 
og fælles samvær. 

Der er forskellige aktiviteter fra gang til gang efter 
deltagernes eget ønske.
Der er plads til mange flere, også gerne flere fra 
Vidstrup og Hirtshals.

Vi ses!

Mod nye højder
Målet er sat – sensommeren 2018 bevæger bor-
gere fra Tornby og omegn sig mod nye højder i de 
franske alper for at bestige nogle af de legendariske 
bjerge på cykel. 

Det handler om fællesskab, hvor vi sammen træner 
mod vores fælles mål for at være klar til at bestige 
nogle af de franske bjerge. Vi starter træningen i 
starten af oktober hvor Tornby Fitness danner ram-
men omkring vintertræningen på topmoderne spin-
ningcykler. Når foråret kommer og vejret tillader det, 
forventeligt april 2018, forsætter vi træningen på 
de nordjyske landeveje frem til ultimo august/primo 
september hvor vi rejser mod alperne i det sydlige 
Frankrig. 

Det er stadigt muligt at komme med på holdet, og 
være en del af fællesskabet. Vi er helt sikre på det 
bliver en kæmpe oplevelse for alle deltagere – ikke 
mindst oplevelsen af at have besteget bjerge i de 
efter sigende meget maleriske omgivelser i de fran-

Tornby i bevægelse
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ske alper i fællesskab med holdets andre deltagere. 
Hvis du er interesseret i at vide mere om cykelpro-
jektet, så kan du finde mere information på face-
booksiden Tornby i bevægelse mod nye højder eller 
kontakte René Dalgas Andersen på 7269 1738.

Tornby Fitness har efterhånden været i gang i et 
halvt års tid, og sikke en bevægelse der allerede har 
været i vores nye lokaler med topmoderne fitness 
udstyr, fra vores medlemmer. Vi er utrolig glade for 
den positive modtagelse vi har fået, i forbindelse 
med opstarten, fra borgere i Tornby og omegn. 

Vi har på nuværende tidspunkt 165 medlemmer in-
klusiv 20 dygtige fitness og holdinstruktører. Vi vil 
selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer, 
idet vi har en ambition om at tilbyde det bedst mu-
lige fitnesstilbud til flest mulige borgere i Tornby og 
omegn. 

Vinterhalvåret er vanligt højsæson for fitnesscentre 
generelt, og vi er klar til at tage imod flere nye med-
lemmer i Tornby Fitness. Som nyt medlem får du et 
skræddersyet fitnessprogram lavet af en af vores 
dygtige fitnessinstruktører. Ud over fitness står vo-
res holdinstruktører også klar til at introducere nye 
som nuværende medlemmer til holdtræningstyper-
ne jumping fitness - en holdtræningsform på tram-
boliner med fokus på kredsløbstræning, kettlebell 
– en holdtræningsform der indeholder styrke- og 
kredsløbstræning samt Group cycling – en holdtræ-
ningsform med fokus på kredsløbstræning. 

Umiddelbart før sommerfe-
rien var fitnessudvalget sam-
let til en udviklingsdag, hvor 
vi sammen fik tegnet nogle 
af de overordnede linjer for 
udviklingen af vores fælles 
fitnessafdeling. Dette arbejde 
vil fortsætte i efteråret 2017, 
hvor vi vil iværksætte forskel-
lige initiativer til fordel for vo-
res mange medlemmer. På 
udviklingsdagen fik vi lige-
ledes skabt vores nye man-
tra i Tornby Fitness – styrke 
gennem fællesskab, idet vi 
dels gerne vil videreføre det 
fællesskab der er i Tornby 
idrætsforening og dels gerne 
vil arbejde i retning af at un-
derstøtte fællesskabet i vores 
aktiviteter i Tornby Fitness. 

I Tornby Fitness ser vi frem til 
efteråret, hvor vi vil fortsætte 
arbejdet med at bringe vo-
res fitnessafdeling, og ikke 
mindst vores nuværende og 
kommende medlemmer, i be-
vægelse.

Følg os på vores facebook-
side – Tornby Fitness. 

Hvis du vil vide mere omkring 
vores medlemsskaber samt 
holdtræning mm. så kan du 
finde yderligere information 
på Tornby idrætsforenings 
hjemmeside:
www.tornbyif.dk/fitness

På vegne af
fitnessudvalget

René Dalgas Andersen
Udvalgsformand - Fitness

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

Tornby Fitness

http://www.tornbyif.dk/fitness


19

Under festen ”Tornby Fester” den 2. september i 
den nye Multisal, blev Årets TIF’er 2017 kåret og 
fejret på behørig vis.
Valget faldt fuldt fortjent på Jens Otto Størup.

Her er talen bragt som TIF’s formand Henrik Willad-
sen holdt for Jens Otto.

”Inden jeg starter på talen, så lidt praktisk: Årets 
TIF’er skal blive siddende indtil vedkommende bli-
ver kaldt op på senen. 

Velkommen til vores Septemberfest her i vores nye 
dejlige multisal, hvor vi nu skal kåre årets TIF’er 

2017. Årets TIF’er gives til en person der har ydet 
en stor indsats for Tornby Idrætsforening og i vores 
tilfælde også Tornby. 

Vi har i år at gøre med en person der i den grad har 
leveret og har trukket et stort læs til gavn for fælles-
skabet i vores idrætsforening og vores by. 

En person som vi i TIF indstillede til årets nordjyde 
i TV2 Nord, men vores kandidat var ikke socialrea-
listisk nok, der manglede enten en miserabel barn-
dom, uegennyttigt arbejde i Mødrehjælpen eller blå 
kors – det var ikke lige blandt vores kandidats spids-
kompetencer.

Årets TIF’er har gjort det umulige muligt og derfor 
er det mig en meget stor glæde på vegne af vores 
idrætsforening i dag i vores nye multisal at give lidt 
pay back for din store indsats. 

Såvel i idéudvikling, opstart, organisering og ekse-
kvering. Uden dig havde vi ikke stået med dette flot-
te resultat. Og som sidegevinst et slogan der fortæl-
ler noget om vores by og dig. ”Tornby i Bevægelse.”

Tak Jens Otto – Årets TIF’er 2017.

Inden du får overrakt vores rædsel af vandrepoka-
len (du starter på en ny) så er der lidt mere bonus 
info. 

Du har jo fået en vane at føre dig lidt kraftigt frem på 
de sociale medier, det var selvfølgelig godt dengang 
vi skulle samle penge ind til nybyggeriet. 

Video mig her og billeder mig der, Facebook mig her 
og der, men det er som om du ikke rigtigt kan slippe 
det igen. 

Senest er det ungdomsbilleder du poster. Det første 
der slog mig, da jeg så en ung Jens Otto med sort 
mustage, var at du lignede Lionel Richie (ok i en 
yngre udgave). Du må vel nærmest være Tornbys 
svar på Lionel Richie. Nu mangler vi bare du synger 
duet med Rasmus Seebach.

Nu er du jo ikke bare en hygge fætter. Det er vi nog-
le stykker fra indsamlingen i Tornby i Bevægelse der 
kan bevidne.

Jens Otto Størup, tv og Henrik Willadsen, th.

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

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

Årets TIF’er 2017
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Kronisk dårlig samvittighed, hvis vi ikke havde op-
fyldt vores indsamlingsmål. Hver evige eneste gang 
vi mødtes, blev vi spurgt, hvordan det gik. Til sidst 
undgik vi dig, vi gemte os.  

Vi lavede simpelthen en sms-kæde. Der kunne for 
eksempel gå en sms rundt hvor der stod “ JOS i 
Brugsen.” Så handlede vi ikke ind i Tornby brugs 
den dag. Vi kørte hellere til Hirtshals efter en pakke 
gær.

Du har jo også en sød tand som du udlever i vores 
madklub. Du er blevet en habil kok, når du ellers 
kan få lov til lave din bearnaise sauce uden at Jens 
Stendys kaster en halv køkkenhave i saucen. Og du 
bagefter står med dine store uskyldige brune øjne 
og spørger Jens Dolmain, hvorfor lige mig? 
 
Og så er du jo også begyndt et nyt liv i madklubben 
som bartender. Et nyt Jens Otto motto. “Kok amok 
når gin er nok”.

På det personlige plan er du handicappet lige som 
jeg er. Jeg har et tale-handicap og du et høre-han-
dicap. På nordjysk: Jeg stammer og du er halv døv. 

Eller som engang, efter et par gin i madklubben, si-
ger du pludselig til mig: ”De andre siger at du stam-
mer…men det har jeg da aldrig hørt.”

Sådan Jens Otto kom op og få pokalen og blom-
sterne til Anette.

Årets TIF’er mine damer og herrer.”

Årets kammerat/TIF’er
Den største hæder en ægte TIF’er kan få, er at blive 
valgt til årets TIF’er eller årets kammerat, som no-
gen kalder det.

Titlen blev indført i 1975 for at give mulighed for at 
påskønne en stor arbejdsindsats i foreningen. Frem 
til og med 1986 blev årets TIF’er valgt ved stem-
mer fra medlemmer af Tornby Idrætsforening, mens 
valget i dag sker ved, at den enkelte afdeling i TIF 
indstiller et medlem som emne til årets TIF’er, og så 
tager TIF’s hovedbestyrelse den endelige afgørelse.

Følgende har igennem årene modtaget den 
store ære:
1975: Mogens Jensen &
 Thorkild Jensen
1976: Thorkild Jensen
1977: Rikke Pedersen
1978: Carsten ”Mygs” Frederiksen
1979: Henning Sigsgaard
1980: Bent Munch Jensen
1981: Ernst Kiel
1982: Ole Vagn Larsen
1983: Kay Hougaard Pedersen
1984: Elo Kjær
1985: Ingen valgt
1986: Christian Byrdal
1987: Frank Fauerskov
1988: Inger Dalsgaard
1989: Helle Dalsgaard
1990: Anne Kjær
1991: Peter Larsen
1992: Thorkild ”Tølle” Jensen
1993: Christian Byrdal
1994: Ivan Madsen
1995: Nina Broen
1996: Inge Susanne Jensen
1997: Helle Hougaard & 
 Peter Christensen
1998: Bente Sørensen
1999: Tom Hingelbjerg
2000: Annmarie “Iee” Nielsen
2001: Allan Frederiksen
2002: Henning Sigsgaard
2003: Per Ørum Jensen
2004: Betina Christensen
2005: Flemming Gade
2006: Ivan Jensen
2007: Ulrik Nielsen
2008: Jette Thirup Nielsen
2009: Allan Jellesen
2010:  Mads Kjær
2011: Morten Kjær
2012: Ove Mønster
2013: Ann K. Olesen
2014: Henrik Willadsen
2015: Christian Falk Lauritsen & 
 Daniel Svennum Andersen
2016: Henning Sigsgaard
2017:  Jens Otto Størup

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk
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Ture ved
Rævskær Strand
Mange, mange ture har jeg gået fra parkerings-
pladsen for enden af Rævskærvej og enten til Liver 
Å eller den modsatte vej mod Tornby Strand. Alle 
ture har været dejlige, men nogle har alligevel være 
mere mindeværdige end andre, og jeg har lyst til at 
dele nogle af dem med læserne. Hvem ved, måske 
er der andre, der har ture og oplevelser, som bliver 
ved med at stå så klart, at de kalder på at blive delt?

Hugormen
Nogle få gange har jeg set en hugorm passere stien 
ned til stranden, hvor hunden og jeg går i vore egne 
tanker. Jeg kan ikke huske, hvornår på året jeg hav-
de denne oplevelse, men det har helt sikkert været 
mellem 1. oktober og 1. april, for jeg havde ikke hun-
den i snor. Pludseligt blev jeg alarmeret af et højt og 
meget vredt anråb: ”Få så den hund i snor”! Råbet 
kom fra en yngre mand, der var på vej op fra stran-
den og imod mig. Han var klædt i det helt rigtige 
dress til en natur-tur. Fjällräven fra top til tå, kikkert 
om halsen og lille rygsæk med den helt rigtige pa-
tina – og selvfølgeligt i diverse nuancer af kaki. Jeg 

syntes jo nok, at det antræk ligesom indikerede, at 
noget så naturligt som en ældre labradorlignende 
vovse af blandet herkomst blot ville være en ekstra 
naturoplevelse for ham. Men sådan var det åben-
bart ikke. 
Troede jeg – indtil han fortsatte: ”Pas på, der ligger 
en hugorm”. Og ganske rigtigt, der lå sandelig en 
stor krabat rullet sammen midt på stien. Den havde 
tilsyneladende ikke tænkt at flytte sig og vi kunne 
nyde synet i ro og mag. Ej heller da vi trampede 
prøvende i jorden skete der noget, kræet, som dog 
var ganske levende lå, hvor det lå. 
Dér stod vi. Jeg på vej ned på stranden og han på 
vej derfra. Og hugormen lå stadig på midten. Da var 
det han udtalte de ord, som jeg aldrig glemmer: ”Du 
må gerne gå først”! 

Balloner
Det sker efterhånden tit, at jeg finder en farvestrå-
lende ballon med en væmmelig plastikagtig snor 
bundet i, hvilket jo er noget forfærdeligt svineri. To 
gange har det alligevel været en ekstra oplevelse. 
Én gang var ballonen grøn og der var bundet en 
seddel i, der fortalte, at den var opsendt fra Irland 
til Sankt Patricks dag. Nu lå den så her på Tornby 
Strand efter en lang rejse mod øst. 
En anden gang havde ballonen taget rejsen mod 
nord. En seddel fortalte, at den var sendt af sted 
i forbindelse med en eller anden festlighed som et 
belgisk firma havde afholdt for medarbejdere og fa-
milier i anledning af et jubilæum. Hvad der var nok 
så interessant var, at der stod, at den der fandt den 
ballon, der havde rejst længst, ville modtage en 
præmie. Se, det lød jo godt, så jeg ringede til det te-
lefonnummer, der var angivet og kom til at tale med 
en mand, der straks blev meget begejstret. Konkur-
rencen var for længst afsluttet og præmien uddelt, 
men han syntes helt bestemt, at jeg også skulle 
præmieres.
Så jeg afleverede min adresse og begyndte så småt 
at glæde mig. For hvad er Belgien egentligt mest 
kendt for? Mine tanker gik hen i retning af choko-
lade, øl og diamanter! Men det er nu flere år siden 
og jeg venter stadig. Måske er min præmie sendt 
med ballon og forsvundet op i den blå luft? 

Øresvin og rav
Som regel blæser der en frisk vind fra vest, men en-
gang imellem, på meget sjældne dage, er der vind-
stille. Når det sker på en sommerdag, hvor solen 
stråler, kan det forekomme, at badegæsterne vover 
sig helt ned til ”min strand”.
På sådan en dejlig sommerdag gik hunden og jeg 
og slentrede mellem badegæsterne, mens jeg sku-
ede ud over det fuldstændig blikstille Vesterhav. 
Pludselig blev vandoverfladen brudt af en lille flok 

Siden sidst
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øresvin, der legede i vandet. Jeg har flere gange 
set marsvin, men de lidt større øresvin havde jeg 
aldrig set før. Jeg var fuldstændig paf, men da jeg fik 
mælet igen, kunne jeg ikke dy mig og måtte indvie 
de vildtfremmede mennesker rundt omkring mig i 
denne sensationelle begivenhed. Det viste sig bare 
ikke at være så let at få opmærksomheden. Det blev 
til flere ”nå” og et enkelt ”umpf” – men de smukke 
vandpattedyr kunne tydeligvis ikke konkurrere med 
øl, grill og piger i bikini.
En anden gang fandt jeg – ligeledes mellem alle ba-
degæsterne – et pænt lille stykke rav. Når jeg tæn-
ker på, hvor sjældent jeg finder noget på andre tider 
af året, så var det da noget af et fund. 

Mænd i badedragter
En anden dejlig sommerdag mødte der mig allerede 
på parkeringspladsen et meget usædvanligt syn. En 
stor bus malet i festlige farver stod parkeret på tværs 
og rundt omkring dette køretøj svirrede en hel mas-
se mennesker, der bestemt ikke var korrekt klædt 
i grå kaki. Dertil kom 9-10 større hunde, der mest 
lignede krydsninger mellem Grand Danois og Irsk 
Ulvehund – og det giver altså et seriøst stort afkom! 
Selv uden at komme tæt på vil jeg vove at påstå, 
at hverken mennesker eller hunde havde været til 
frisør eller hundesalon indenfor de sidste par år. Nu 
kunne man tro, at der, som der plejer, var frisk, salt 
havluft og duft af hybenroser på parkeringspladsen. 
Men det var der bare slet ikke på netop denne dag, 
hvor der duftede nærmere af hollandsk hash-café 
og Christiania.

Hverken hunden eller jeg var helt trygge ved det vi 
så, så efter at have hilst pænt, skyndte vi os ned mod 
vandet. Midtvejs – sådan cirka der hvor hugormen 
lå – mødte vi to personer fra selskabet ifølge med to 
af de allerstørste hunde. Vi taler her om to herrer på 
cirka 190 centimeters højde. De havde langt hår og 

skæg og så havde de tilsyneladende glemt at få de-
res eget badetøj med. Men modsat mange af vores 
tyske turister, der er helt utrolig glemsomme, hvad 
badebukser angår, så havde disse turister valgt at 
låne nogle meget store kvinders, meget store bade-
dragter (med meget voldsomme indlæg). Det var et 
helt forbløffende syn. 
Bagefter er jeg kommet til at tænke på, om der fak-
tisk var tale om nogle skæggede kvinder med en 
meget grov kropsbygning. Ja, gad vide…?

Uheld
Det sker ikke så sjældent, at en optimistisk sjæl kø-
rer bilen lige lovlig langt ad stranden og kommer til at 
bore hjulene godt og grundigt ned i sandet. Men det 
er jo kun til ulejlighed og uden nogen menneskelig 
skade (det skulle da lige være et knæk i stoltheden). 
Værre gik det på en tur, hvor en god, ældre veninde 
og jeg, med hver sin hund i snor, var på vej over 
klitten og ned på stranden. Fra klittoppen fik hendes 
hund, der har en god del jagthund i blodet, øje på 
nogle af de provokerende præstekraver, som tror 
at stranden er helt deres egen. Hunden udstødte et 
halvkvalt vov og styrtede af sted ned over klitten og 
hen ad stranden. Enhver anden ville have sluppet 
snoren, men ikke min veninde, som var stædig og 
af god gammel vendelboslægt. Så for mine øjne så 
jeg, hvordan hun forsatte i fuld fart mod Liver Å, lig-
gende på maven og med et godt greb i hundesno-
ren. De blev mindre og mindre til syne, men heldig-
vis vendte præstekraven til sidst om, som de jo gør, 
og hun måtte give endelig fortabt og slippe snoren 
– ellers ved jeg ikke, hvor de var endt.

Jeg styrtede til og hjalp hende med at komme op 
igen. Det var helt tydeligt, at hun havde meget ondt 
og at hun desuden var rystet på mere end én måde. 
Hun var i forvejen temmelig dårligt gående og nu 
gjorde smerter i højre skulder, at hun næsten ikke 
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kunne stå på benene. Jeg var bange for, at hun 
skulle besvime for mig og jeg kunne slet ikke over-
skue, hvordan vi skulle komme tilbage til bilen. Der 
er trods alt et stykke fra Liver Å til parkeringsplad-
sen. Så for første gang i mit liv ringede jeg 112. Jeg 
fik et meget vranten herre i røret og da jeg beskrev 
for ham, hvor vi befandt os, blev han ikke mindre 
vranten. Han ville tydeligvis ikke have sin fine am-
bulance grisset til af sand og måske det, der var 
værre. Det var helt umuligt at overtale ham og da 
hun blev mere og mere bleg og rystende, måtte vi 
handle selv. Jeg tog hundenes snore og bandt med 
stor forsigtighed hendes arm op, hvorefter vi meget 
langsomt og med mange stop fik kæmpet os tilbage 
til bilen. Gudskelov at hun var vendelbo!
Vi kørte på skadestuen og det viste sig at skulderen 
var gået af led. Den blev med stort besvær sat på 
plads og allerede næste dag fandt jeg hende i gang 
med lidt lettere havearbejde – ganske mod anvis-
ningerne, som hun havde fået på sygehuset. 

Lysfænomener
Mange smukke solnedgange har jeg nydt og én 
eneste gang har jeg set det eftertragtede ”grønne 
glimt”. For flere år siden ville Elle-Mie Ejdrup Han-
sen skabe et helt særligt kunstværk i anledning af 
50-året for Danmarks befrielse. Kunstværket skulle 
bestå at en laserlysstråle fra Skagen til Sild – en 
fredsskulptur kaldet ”Linien-Lyset”.
Selv om vejret ikke var det allerbedste og der lå en 
let dis over Rævskær Strand, besluttede vi os til at 
det var en engangsbegivenhed, som både vi og bør-
nene måtte opleve. Vi kom i god tid og det var me-
get stemningsfuldt at stå ved vandet og se, hvordan 
byens borgere dukkede stille op over klittoppene. 
Først få mennesker og siden flere og flere. Der var 
en andægtig tavshed og spændt forventning. Men 
efterhånden som det begyndte at gå op for os, at 
der nok ikke blev stor kunst at se på denne aften, 

lød der en utilfreds mumlen blandt de fremmødte. 
Der var en hel del, der mente, at skattekronerne 
kunne være brugt mere fornuftigt. Der var bare ikke 
noget at gøre ved det og absolut intet at se, så alle 
traskede skuffede hjem over klitterne igen.

Senere på sommeren var det tid til et af de mere 
stabile himmelfænomener, stjerneskudsvrimlen 
Perseiderne, som vi kan se hvert år i august. Og 
dette år var der klart og fint vejr, så der skulle være 
gode muligheder for at opleve de mange stjerne-
skud. Jeg pakkede mig selv og yngste-sønnen ind i 
soveposer og vi lagde os godt tilrette i liggestolene 
ude på terrassen, mens vi kikkede op i himlen. Efter 
cirka 10 minutter, hvor vi endnu ikke havde set no-
get, lød det surt fra barnet. ”Sig mig engang, har vi 
betalt for det her?” 

Foto: Elsebeth Severinsen
Tekst: Lillian Jespersen

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn
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
Sparekassen Vendsyssel
Tornby Entrepenør ApS
VVS-manden



Oktober 
4. Banko kl. 14.00 AHavb
5. Allehelgens gudstjeneste 
 kl. 10.30 i VK og 16.00 i TK
18. Fællesspisning TB kl. 18.30 i TF
18. Ekstraordinær generalforsamling  
 på Havb kl. 14.00
25. Pakkefest på Havb kl. 17.30

November 
4. Banko kl. 14.00 AHavb
4. Møde med Grethe Olesen   
 AHavb
5. VB afholder andespil i VS 
 kl. 14.00
8.  Andespil i TF kl. 19.30
17. Julefrokost med TB i TF kl. 18.30
22. Julefrokost på Havb kl. 17.30

December
7. Julefrokost i TF kl. 18.30

Alle arrangement er nærmere 
omtalt 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
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