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Forsiden er et motiv fra Vidstrup Kirkegård. Nogle 
kors plantet i en række. Kirkerne diskuterer hvor-
dan fremtidens kirkegård skal se ud. Der er et op-
brud i den måde man gerne vil begraves eller hvad 
det nu hedder, når man fx er brændt og kun asken 
er tilbage og det skal ned i jorden eller spredes ud 
over engene eller drysses ud over Vesterhavet. 

Ser man sig rundt omkring i verden er kirkegårde, 
begravelser og kister en meget broget affære. De er 
meget forskellige. Det er fordi vi ser meget forskel-
ligt på hvad der sker, når vores liv på jorden slutter. 
Jeg blev meget overrasket da vi besøgte Wales 
og så deres gravsteder som et meget tilfældigt, 
uordnet område med sten og stier i et vildt uorden. 
Hvad tænker de, hvad sker der? I fjernsynet så jeg 
en russisk ordnet gravplads, men her kom familier 
med madkurve og brugte familiesøndagen til at 
fejre og drikke sammen med deres kære. Lidt vildt 
eller bare en anden måde at gøre det på. 

Selv om flere præster har bekræftet mig i den anta-
gelse at den afdøde krop bare er et tomt hylster, så 
bliver stedet vi begraver folk et mindested fremover 
for næste generation og ikke bare et sted hvor vi har 
lagt vores døde i jorden. Vi går ned på kirkegården 
og måske lægger vi blomster eller beder en bøn el-
ler taler lidt med den som ligger begravet i jorden 
foran os. Måske er det kanalen til dem, når vi skal 
snakke med dem eller også er det vores måde, at 
huske på mange af de gode ting vi havde og frem-
for alt en at snakke med, som er meget tålmodig. 
Heldigvis er det noget vi hver især finder ud af, hvis 
ikke vi har valgt det at have et præcist gravsted fra.

Døden et af de tabuemner, som vi ikke er så gode 
til at snakke om. Derfor hedder det måske et tabu-
emne. Vi ved ikke rigtigt hvordan vi skal håndtere 
det. Skal vi glæde os til det, er det noget vi skal 
frygte eller sker det bare. Der er ikke tilbagemeldin-
ger om en god oplevelse og at det bare er fedt at 
flyve rundt med vinger. Vi ved ret beset ikke hvad, 
der sker bagefter. Derfor kan man selvfølgelig tro 
det man vil, hvis det giver ro i sindet. 

Vi skal alle dø, så vi kunne måske lige så godt få 
snakket om det så vi ved hvad der skal ske engang, 
når vores nummer bliver trukket ud.

Alt det snak om død og gravsteder skal ikke mis-
forstås. Vi er ikke ved at lægge VI-TO i graven. Alt 
er ved det gamle. Vi flytter lidt rundt med hvornår vi 
udkommer, men vi skal nok orientere jer, når vi har 
lidt større linjer klar. 

Så når I har læst bladet, kan I sagtens med ro i 
sindet afvente næste blad. Det vil sige lav et eller 
andet unyttigt i mellemtiden, indlæg, avislæsning, 
gåture, møde andre mennesker – så lidt for at få 
tiden til at gå. Vi læses ved!

Jørgen

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

Har du/I spørgsmål er I altid velkommen til at kon-
takte kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet en-
ten på telefon, mail eller ved at møde op på Hav-
bakken 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, fra september til april. 
Vores mangeårige leder Birgit Karsø har besluttet 
at stoppe som leder af Seniordans, som ny leder er 
Anne Grethe Christensen.
Vi siger Birgit tak for mange gode år.

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.

Angående arrangementer, så tjek lige HAS’ info-
kanal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedens-
huse.hjoerring.dk

Arrangementer 
i oktober og november
Onsdag den 24. oktober
Kl. 14.00 til 16.00 underholdning med ”Midt i ugen”.
Alle er velkommen. Kaffe med kage 35,00 kr.

Onsdag den 7. november
Kl. 14.00. Banko.

Onsdag den 5. december
Kl. 14.00. Banko

Hvad er seniordans?
Kom og prøv – det er helt sikkert ikke, det du tror. 
Alle danser med i hver dans. Dansene er uden hop 
og hurtige drejninger. Der kræves ingen forudsæt-
ning for at gå til seniordans.

Seniordanserne er enige om, at dansen giver me-
gen glæde og mange gode grin, og oven i købet 
er det en motionsform, der styrker både hjerne og 
hjerte. Så mød op og prøv det. Vi danser hver man-
dag fra kl. 14.00 til 16.00 med indlagt kaffepause.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billardbord 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 
gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, 
strømper med mere til Rumænien. Garnet kan afle-
veres i den gamle spisestue på Havbakken, så skal 
vi nok finde det. Ellers kan man kontakte Signe på 
3028 7420. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben
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Tornby-Vidstrup Landsbyråd
Jeg har i august måned deltaget i det første møde i 
landsbyforum i denne sæson. Dette møde blev af-
holdt ude i Lørslev i deres nye forsamlingshus. Det 
er nok ikke helt rigtig at skrive nye forsamlingshus 
eftersom det i virkeligheden er et meget gammelt 
beboelseshus. Etablering af Lørslev Forsamlings-
hus afspejler en flok ildsjæles mod, som forstår at 
tænke kreativt og få skabt noget absolut genialt. 
Huset er byens nye samlingssted, og tjener som 
mødelokale, købmand, festlokale, ungdomsklub for 
byens unge og meget mere. Lørslev Forsamlings-
hus er et meget flot resultat, som tåler megen ros.

Men som så meget andet, så kræver det engage-
ment, mod og ildsjæle.

Selve mødet var meget andet end forsamlingshu-
set, der var to emner som fyldte meget. Det ene 
var pedelordning i landsbyerne, og det andet var 
kommunens opbakning og engagement til landdi-
striktet.

Landsbypedelordningen er rejst i landsbyforums 
regi. Ønsket er at få skabt en ordning, der fungerer 
og som er en reel og synlig hjælp til landdistrikts-
byerne. På mødet blev der diskuteret forskellige 
modeller. Skal det være fast tilknyttede pedeller til 
de enkelte byer eller skal der være en ”pedelbank” 
hvor byerne bestiller opgaver til udførelse. Skal det 

være personer, der er i en kommunal beskæftigel-
sesordning, eller kan landsbyerne mønstre et hold 
af frivillige. Der er mange metoder, og jeg kan kun 
opfordre Tornby-Vidstrup borgerne til at komme 
med ideer til mig. Jeg fornemmer at der ved Hjør-
ring Kommune er et reel vilje til at få en ordning 
etableret.

Aftenens andet hovedemne var Hjørring Kommu-
nes opbakning til landdistriktet. I 2017 lancerede 
Hjørring Kommune sin nye landsbystrategiplan. 
Planen udstiller en lang række visioner, uden at 
konkretisere nogle bestemt. Den intention har vi i 
landsbyforum bakket op om, fordi kommunen på 
den måde har større frihed til at understøtte ini-
tiativer i landdistriktet. Landsbyforum vil så, med 
denne ”brede” vision udfordre kommunen i forhold 
til nogle konkrete ønsker. Vi fik lavet nogle rammer 
på mødet for det foranstående arbejde og det er in-
denfor denne ramme som vi vil bruge vores kræfter 
den kommende sæson. Overordnet så er målet at 
vi vil arbejde for at øge bosætning i landdistriktet. Vi 
vil arbejde for at gøre det trendy at flytte på landet.

Ud over ovenstående emner blev der delt penge ud 
af vedligeholdelsespuljen og af kommunens match-
ningsmidler. Hvem der er tilgodeset kan I læse på 
referatet fra mødet på kommunens hjemmeside. 

Peter B. Kristensen

Seneste nyt fra Tornby i grøn bevægelse
Arbejdsgruppen har været samlet og har drøftet 
første udkast til vores kommende potentialeplan 
for Tornby. 

Oprindeligt gik vi efter et borgermøde i starten af 
september, men vi må sande, at vi har brug for mere 

tid før planen er klar. Næste trin i arbejdsprocessen 
bliver et møde med Sofie Dybro, der har udarbej-
det planen, og derefter indkalder vi til borgermøde, 
hvor den færdige plan præsenteres. Nærmere in-
formation følger.

Arbejdsgruppen

Tornby i grøn bevægelse

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen: Formand John Jensen, tlf 3032 7719 · Jonna Hansen · Mogens Jensen · Per Jensen 

John Nielsen · Tanja Skovgaard · Inge Baand · Udlejning ved Bo Karlson tlf. 2856 5509 efter kl.15:00.
Prisen for at leje huset er 2.200 kr. med rengøring og service.

Onsdag den 10. oktober kl. 17.30
Husk det er denne aften der er pakkefest på Hav-
bakken i Tornby. I skal medbringe en pakke til ca. 
25,- kr.
Der serveres gule ærter eller smørrebrød – det øn-
skede oplyses ved tilmeldingen.
Pris 80,- kr.
Tilmelding senest den 5. oktober til Bent 2169 2570 
eller Grethe 6199 7732.
 

Onsdag den 21. november kl. 17.30
Julefrokost på Havbakken i Tornby.
Menu: Sild, kål m/tilbehør, ris à la mande.
Musik ved Tårs Harmonika klub.
Pris 100,- kr.
Tilmelding senest 14. november til Bent 2169 2570 
eller Grethe 6199 7732.

Ønsker I at være medlem af Tornby og omegns Se-
niorer, så kontakt en fra bestyrelsen.

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

Kasserer Bent Grydbæk 2169 2570 - Sekretær Knud Abrahamsen 3098 2406 - Annie Nielsen 9897 7080

Renovering
Forsamlingshuset er blevet renoveret. Vidstrup For-
samlingshus har fået nyt gulv i salen. Der er også 

kommet nyt tag på nordsiden af huset. Vi har fået 
pengene fra vindmøllepuljen. 

Inge Baand

Andespil
Der er andespil i Borgerforeningen. Det er søndag 
den 4. november kl 14.00 i Spejderhuset.

Borgerforeningen har traditionelt afholdt andespil 
denne ene gang om året i mange år og byder igen 
på en eftermiddag på det store tallotteri om at vinde 

ænder og andet godt, som rækker og hele plader 
kan byde på.

Kom og vær med. Det kunne være dig der løb med 
en eller flere ænder og så er Mortens aften da red-
det.

Jørgen

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, sekretær Henriette Rasmussen, 

webmaster Karsten Melgaard, idemager Martin Riis.

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk
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Succesfuld aftentur til Vidstrup
Det er altid med nogen spænding vi i Tornby-Vid-
strup Sognearkiv arrangerer vores årlige aftentur, 
som i år var en byvandring i Vidstrup.

I et særdeles fint og lunt aftenvejr kunne formanden 
Karen Jensen byde velkommen til ikke færre end 
hele 66 interesserede deltagere. Flest fra Vidstrup, 
men også en hel del fra Tornby.

Med Tage Christensen, som en rigtig god fortæller 
og Gunhild Godsk og Bodil Frost som backup blev 
turen ned ad Gl. Hirtshalsvej både interessant og 
en fin succes.

Undervejs fortalte Tage med stor humor og sjove 
anekdoter om, hvem der har boet og stadig bor i 
husene i Vidstrups ”hovedgade” og samtidig blev 
alle overrasket over de mange biler, der hele tiden 
kom kørende gennem byen.

Efter byvandringen samledes alle ved det gamle 
klubhus, hvor Tornby-Vidstrup Sognearkiv var vær-
ter med øl og vand og hyggesnakken gik livligt.

Besøget i Skibsbylejren
En veloplagt og meget grundig forberedt guide, 
Jens Gerstrøm, der er frivillig medarbejder i Vend-
syssel Historiske Museums bunkergruppe, gav 
sognearkivets gæster til den gratis rundvisning i 
Skibsbylejren en rigtig god oplevelse. En oplevelse 
der fik deltagerne til at udtale, at ”de der ikke havde 
tilmeldt sig, virkelig gik glip af noget”.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at også dette 
arrangement kan betegnes som en stor succes og 
der skal lyde en stor tak til Jens Gerstrøm for det 
gode tilbud og initiativ.

I Stygge Krumpens fodspor
Med Lokalhistorisk Samråd i Hjørring som arrangør 
har nogle af arkivets medlemmer været på bustur 
i det smukke Vendsysselske landskab ”I Stygge 
Krumpens fodspor” med forfatteren Marie Helle-
berg og lokalhistoriker Gert Jensen som fortællere 
og guider.

Arrangementet begyndte med morgenkaffe og hyg-
ge i Restaurant Lyngby Mølle og derefter gik turen 
i bus ad små veje gennem landskabet i Vendsys-
sel med ophold flere steder blandt andet ved Asdal 
Borgvold, på Tornby Bjerg og ved Vrå Kirke.

Under alle ophold fortalte Marie Helleberg på en le-
vende og spændende måde om det liv, som Stygge 
Krumpen havde levet og om hans mange kontro-
verser med andre adelsmænd. En meget interes-
sant og godt arrangeret tur, der afsluttedes med en 
mindre koncert i Lyngby Mølles lokaler med musik 
og sang fra Stygge Krumpens tid, spillet på instru-
menter fra samme tid og fantastisk flot fremført 
af gruppen Gõtterfunken, der bestod af fire unge 
musikstuderende, der fuldt fortjent høstede stort 
bifald.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Aftentur i Vidstrup
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Kommende 
arrangementer
Tornby-Vidstrup Sognearkiv står i den resterende 
del af året bag endnu et par gode arrangementer.

Historiske fund
En spændende aften hvor amatørarkæolog Michael 
Ejstrup Nielsen vil fortælle om de fund af historisk 
værdi, der er gjort i vores lokalområde. 

Arrangementet afholdes onsdag, den 7. novem-
ber 2018 kl. 19.00 i Spejderhuset, Ved Stationen 
2, Vidstrup.

Åbent hus
Årets sidste arrangement bliver det efterhånden tra-
ditionelle åbent hus, der giver mulighed for at besøge 
os på lokalarkivet i Den gamle Købmandsgård. Her 
er gamle avisudklip, mange, mange billeder og rig-
tig mange gamle arkivalier. Kom og kig!

Alle er velkommen lørdag, den 1. og søndag, den 
2. december 2018. Begge dage fra kl. 10.00 til kl. 
17.00.

Vi har sikkert også kaffe på kanden. Så kig ind!
Chrstian Byrdal

Dette gamle smukke og særprægede baghus ligger i haven på Gl. Hirtshalsvej 8 i Vidstrup.

Tage fortæller med sjove anekdoter om, hvem der har boet og stadig bor i husene i Vidstrups ”hovedgade”.
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Når man bor i Glashus
Man skal ikke kaste med sten når man selv…
Min skønne viv og jeg tilbragte en herlig ”kør selv” 
ferie i Italien. Vi var i en del af Italien der var ny for 
os; region Marche, på østkysten ca. 400 km syd for 
Venedig. Regionen, der varmt kan anbefales, var 
meget anderledes end det Italien vi ellers kender og 
holder af. Her var ekstremt rent, i naturen og i by-
erne. Ingen affald, ingen grimme skilte i det smukke 
landskab. Alle steder stor gæstfrihed, og flinke folk.

Så triller vi hjem mod dejlige Danmark. Holder, som 
det eneste sted på turen, i kø ved grænsen for at 
komme ind i landet. Herefter triller vi ind på en af 
de første rastepladser for at tanke bilen og få en 
kop kaffe. Det var ingen god oplevelse; der var så 
beskidt, ude og inde, at vi valgte at køre videre. Ci-
garet skodder og papir flød, skraldespandene var 
overfyldte, toiletterne var direkte svinske. På vejen 
videre bemærkede hvor meget affald der ligger i 
vejsiderne langs motorvejen: gamle dækrester, al-
skens affald, plast der hænger i træerne. En skæ-
rende kontrast til det Italien vi netop kom fra!

Vi talte om, at det er et uheldigt signal vi sender 
til turister på gennemrejse, måske tyskere på vej til 
Norge eller Sverige. Hvad skulle få dem til at tænke; 
her ser da rart ud, her vil vi holde ferie næste år? 

Nå, for det nu ikke skulle blive al for trist, så kunne 
vi da glæde os til at komme hjem til Tornby….
Og, hvad møder os så ?

…bor i Glashus
Beboerforeningens pavillon ved Brugsen…hmmm, 
ingen skraldespand, ingen sted at smide cigaret 
skodderne, udover på jorden, og der ligger de så i 
bunker. Bord/bænke sættene er pilrådne og træn-
ger til reparation eller udskiftning. 

Det var en træls erkendelse: Det kan vi ikke være 
bekendt!

Vi gør noget ved det
Jeg lover der bliver gjort noget ved det. Bord/bæn-
ke sættene er nødtørftigt repareret, og bliver skiftet 
inden næste sommer. Og blandt andet derfor er vi i 
gang med at undersøge mulighederne for at etab-
lere et frivilligt team, så vi kan hjælpes med at gøre 
noget ved de små ting som er så synlige, og som 
betyder så meget for vore gæsters indtryk af byen, 
og for os selv…

Torben
Flov formand for Tornby Beboerforening

Fællesspisning
Fællesspisninger i beboerforeningen 
i efteråret 2018
Årets første fællesspisning fandt sted i forsam-
lingshuset onsdag den 19. september med et 
aktuelt foredrag om ”Ambulancetjenesten anno 
2018, en del af et sammenhængende sundheds-

Tornby Beboerforening
Bestyrelsen: Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, tlf. 4037 6011 - Næstformand Steen Pedersen, 

tlf. 2835 1270 - Kasserer Morten Steffensen, tlf. 3068 2593 - Sekretær Lars Høgh, tlf. 2810 0487 - 
Sofie Friis-Rødel, tlf. 2892 9934 - Peter Kristensen, tlf. 2933 8210 - Christina Kristholm, tlf. 2873 5712

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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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

væsen”. Foredragsholder var regionsdirektør i 
Falck Nordjylland, Kjeld Brogaard, der fortalte om 
hvad ambulanceredderne kan i dag, deres uddan-
nelse, kompetencer og sammenhængen med det 
øvrige sundhedsvæsen.

Nu er det lige straks tid til næste fællesspisning 
som finder sted onsdag den 17. oktober, hvor 
”Tornbydrengen” Gregers Rye Christensen blandt 
andet fortæller om de fysiske og mentale udfordrin-
ger man stilles overfor, når man skal gennemføre en 
ironman i gloende hede på Hawaii.

Sidste fællesspisning er ”julemiddagen” som finder 
sted fredag den 23. november - med underhold-
ning.

Så sæt kryds i kalenderen - vi ses.

Tilmelding på mail til: lars.hoegh@dgi.dk, eller på 
telefon/sms: 2810 0487

Hvad arbejder vi med!
Vi oplever, at der er interesse for og opbakning til 
det arbejde Beboerforeningen udfører. Vi vil tillade 
os at tolke dette som tegn på, at de initiativer vi 
tager – og de ting vi beskæftiger os med – langt 
hen af vejen er det, som forventes af os. I skal have 
mange tak for opbakningen og vi kan forsikre jer 
om, at vi vil gøre vores bedste for at leve op hertil.

Her er lidt af det, vi i Beboerforeningen arbejder 
med på kort og lidt længere sigt: 
• Slaget om Havbakken: Sammen med andre 

foreninger, organisationer og enkeltpersoner 
arbejder vi for, at vores allesammens plejehjem 
skal bestå.

• Fællesspisningerne og foredrag i forsam-
lingshuset: Programmet findes her i VI-TO, på 
vores hjemmeside og i Brugsen.

• Velkomstpakke til tilflyttere til byen: Vi har 
foreløbigt budt velkommen til 10 nye familier.

• Fælles elektronisk informationssystem (In-
formationsskærme) i byen: Afløser for gam-
meldags opslagstavler. Tilbud er indhentet og 
andre foreninger har givet tilsagn om at være 
med.

• Oprettelse af et Oldermandslaug i samarbej-
de med Landsbyrådet. 

• Udskiftning af bro over bækken ved Nejst: 
Ny bro er bevilliget og lovet udført i indevæ-
rende år.

• Udskiftning af bord/bænkesæt ved Beboer-
foreningens pavillon ved Brugsen inden næ-
ste sommer.

• Etablering af fælles legeplads: Helt ny tanke, 
skal modnes, og gerne indarbejdes i Poten-
tialeplanen for Tornby, som en del af Tornby i 
Grøn Bevægelse.

Men flere hoveder tænker bedre en ét. Derfor kun-
ne vi godt tænke os at tage andre gode ideer og 
tanker op. Så brænder du inde med den gode ide, 
som du mener, kan være til glæde for beboerne i 
Tornby, skal du endelig tage kontakt til os. 

Til slut vil vi gerne have lov til at takke Anna-Mette 
Skovgaard Pedersen, som har valgt at tage en pau-
se fra bestyrelsesarbejdet. Vi skylder Anna Mette 
en stor tak for det arbejde, hun har lagt i foreningen 
– og ikke mindst for de mange gode måltider ved 
fællesspisningerne. 

mailto:lars.hoegh@dgi.dk
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge   Dato                         Tornby        Vidstrup
Oktober
40 7. 19. s. e. Trinitatis 10.30
41 14. 20. s. e. Trinitatis  9.00 LH 
42 21. 21. s. e. Trinitatis 10.30    
43 28. 22. s. e. Trinitatis  10.30
November
44 4. Alle helgen 10.30 16.00
45 11. 24. s. e. Trinitatis  9.00 LH 
46 18. 25.s. e. Trinitatis 9.00 LH  
47 25. Sidste s. i kirkeåret  10.30 
December
48  2. 1. s. i advent 10.30*  
49 9. 2. s. i advent  10.30
50 16. 3. s. i advent 9.00 LH  
51 23. 4. s. i advent 10.30
52 24. Juleaften 14.00 15.30
 25. Juledag 10.30 9.00
 26. 2. Juledag  10.30
 30. Julesøndag 10.30 
Januar
1 1. Nytårsdag  14.30 LH

  
LH = Lea Hoff Ringgard. Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

*  Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne og børnekor

Præstens Klumme
Hvad har kærtegn, amning og sang til fælles?

Jeg ved en lærkerede,
Jeg siger ikke mer’,
Den findes på en hede,
Et sted som ingen ser.

Hvad er en sang?

Det er ikke blot en 
tekst, som den, der 
står oven for. Og det 
er heller ikke bare de 
toner, der danner san-
gens melodi. En sang 
er først en sang, når 
ord og toner smelter 
sammen, og synges 
sammen. På den måde 

er en sang noget, der først findes, når vi synger. Og 
når vi synger en sang, så gør vi hele vores krop til 
et musik instrument. Her bliver både sind og krop 
involveret. Ordene taler til vores intellekt og toner-
ne bliver til vha. vores krop, vores vejrtrækning og 
muskler bliver aktiveret. Når vi lukker munden igen, 
er sangen der ikke længere, men hvis sangen er 
god, så bliver den i os som et ekko.

F.eks. så tror jeg, at du, der læser denne tekst, må-
ske har fået sangen om lærkereden på hjernen, for 
den sang har de fleste af os sunget både som barn, 
og som voksne. Den er en af de bedste børnesange 
vi har, for den har en melodi, der er enkel og sam-
tidig slidstærk, og den har en tekst om det fine ved 
barndommens nærvær og måde at opleve verden 
på.

Sangen er meget flygtig, men samtidig noget af det 
stærkeste, vi har. For intet som sang og musik kan 
fordrive alt det, som tynger os – samtidig med at 

Kirkebladet
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sangene ofte giver udtryk for, hvordan vi har det. Så 
netop vores største glæder og sorger kan få afløb 
i sangen.

Jeg tror mange har oplevet hvor overældende det 
er at tage til en begravelse, og der tage afsked med 
en man har kær til tonerne af en af vores store sal-
mer, der i den grad kan forløse noget af alt det, der 
knuger os. Sorgen forsvinder ikke af at vi synger 
med på Se nu stiger solen af havets skød, men 
den bliver måske en smule lettere at bære, når den 
får sit udtryk gennem en salme.

Jeg tror også der er mange der har oplevet hvordan 
en forelskelse kan knytte sig til en sang – det er 
gerne en, man hører i radioen, eller til den fest, man 
har mødt hinanden til. Eller en man sang fra højsko-
lesangbogen sammen, som får en helt særlig be-
tydning, fordi netop det at synge sammen, om det 
så er på et diskotek, i en kirke eller på en højskole, 
åbner for noget og knytter os til den, man synger 
sammen med.

Jeg hørte engang en meget fin historie om to unge 
mennesker, der var blevet kærester og siden gift 
igennem hele deres liv, fordi de havde delt sang-
bog til et af de store alsangsstævner, vi havde her i 
landet under 2. verdenskrig. Som de sagde, så var 
deres ægteskab begyndt med, at de havde sunget 
fra samme sangbog, og det var de blevet ved med 
resten af deres liv.

I alle livets aldre er sangen vigtig. Intet kan gøre 
børn så glade i låget som at synge og lege sanglege 
(det skulle da lige være slik, men sang er nu engang 
en sundere måde, at blive glad på). Og vi kan alle 
sammen huske de sange, som vi lærte som barn. 
Og så er sangene noget af det sidste et menneske 
glemmer. De mennesker, der rammes af demens, 
kan stadig og gladeligt synge med på de sange, de 
har lært igennem deres barndom og ungdom.

Og nu kommer vi så til det smukkeste ved sangen: 
Den binder os sammen som mennesker. Der er in-
tet som kan vække fællesskabsfølelsen som det 
at synge. Måske er det også derfor, sangen trods 
alt har overlevet og der i vores tid er stadig større 
interesse for fællessang end der har været meget 
længe.

Helt videnskabeligt er det blevet påvist at det hor-
mon, man populært kalder tilknytnings-hormonet 
(på fagsprog hedder det oxytocin), særligt bliver 

fremkaldt ved tre ting: kærtegn, amning ..og sang! 
Her hjælper det kun lidt, hvis vi lytter til folk, der 
synger. Vi skal selv på banen og stemme i med den 
stemme, vi nu engang har. 

Det kan desværre være ganske grænseoverskri-
dende for mange mennesker i dag, for vores lette 
adgang til musik gennem radioer, mobiler og anden 
elektronik, har gjort at vi ikke længere synger til vo-
res arbejde, som man gjorde det for bare 30-40 år 
siden.

Det gør, at der ikke er særlig mange af os, der er 
vandt til at høre på sin egen stemme som en sang-
stemme. Vi taler bare. Men det er synd – ikke for 
dem, det ville gå ud over hvis vi sang, de skal nok 
klare den, det er synd for dem, der ikke synger, for 
sangen giver os så meget. Så det er bare om at 
komme i gang med at synge – i badet, på gåturene, 
i bilen – og selvfølgelig i kirken! (sagde præsten). 
Syng alene og syng sammen. Og husk: at komme 
og synge med, når vi fejrer syng-dansk-ugen i Torn-
by kirke med både fællessang og fællesspisning.

Sara Dommerby Toft

Gudstjenester 
på Havbakken
Vi mødes i ulige uger kl. 14.00 til eftermiddagskaffe. 
Gudstjenesten er kl. 14.30

11. oktober, Lea Hoff
25. oktober, Sara Dommerby Toft
8. november, Lea Hoff
22. november, Sara Dommerby Toft
6. december, Lea Hoff
Fredag den 21. december, Sara Dommerby Toft: 
Julegudstjeneste 

Man er altid velkommen til at ringe: 5167 0666 eller 
skrive: sdt@km.dk til Sara Dommerby Toft eller på 
5167 0663 eller skrive: lehl@km.dk til Lea Hoff.

Sara Dommerby Toft

Nøj’… det’ for børn
Babysalmesang torsdage kl. 10.00-11.15. 

Lørdag den 6. oktober kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år).

Torsdag den 6. oktober kl. 11.15-12.00: 
Spillopperne (4-5-6-årige).

Tirsdag den 9. oktober:
kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue.
Kl. 10.30: Børnehave.

Tirsdag den 23. oktober: 
kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue.
Kl. 10.30: Børnehave.

Fredag den 26. oktober kl. 17.00-18.30: 
Børnesang, fortælling & fællesspisning. 
For alle børn, der har lyst. Sara præst fortæller.

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

mailto:sdt@km.dk
mailto:lehl@km.dk
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Tirsdag den 6. november:
kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue.
Kl. 10.30: Børnehave.

Torsdag den 17. november kl. 10.00-11.00: 
Spillopperne (4-5-6-årige).

Tirsdag den 20. november:
kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehave.

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

Børnearbejdet
Vi har så mange dejlige børn i Tornby og Vidstrup, 
og heldigvis kommer de fleste i kirken i løbet af året 
til mindst et arrangement. Vi tilstræber, at børnene 
får et naturligt forhold og kendskab til kirken. Det 
må gerne være ligeså naturligt for børn at komme 
ind i kirken, som fx at gå tur i plantagen. 

Babysalmesang
For babyer mellem 2 og 10 måneder har vi nu haft 
i cirka ni år. Dejligt, at den altovervejende del af ba-
byer deltager. Vi har et hold med start i Tornby i 
slutningen af august og frem til efterårsferien, og 
fra januar og frem til midt i marts. De seneste fem år 
har jeg (Hanne) også haft babysalmesang i Horne 
kirke, og der er der babysalmesang i de måneder, 
hvor der ikke er i Tornby. Sagt på en anden måde: 
Vi tilbyder sammen med Horne-Asdal sogne baby-
salmesang fra august og til midt i maj på skift mel-
lem sognene. Det har rigtig mange benyttet sig af, 
og man er velkommen til at deltage begge steder 
og på flere hold – dog har nye babyer altid fortrins-
ret. Holdene er på 7-12 babyer.
 
I sommer har vi haft ”babyboom”: aldrig før er der 
født så mange på så kort tid. Til gengæld blev der 
ikke født nogen sidste efterår, hvilket heller ikke er 
sket de sidste 10 år. 

Tumlingesang
Lørdag for de 1 – 3-4-årige, og det er så vidt mu-
ligt den 1. lørdag i måneden. Man tilmelder sig pr. 
gang. Vi synger og spiller på små instrumenter. Det 
varierer meget, hvor mange vi er. Nogle gange er 
der kun fem børn og andre gange 15. 
Lige nu er den aldersgruppe mindre end tidligere 
(vuggestue/dagplejere har tilsammen her i efteråret 
13 børn, hvor der for halvandet år siden var 28). Jeg 
forsøger at tilpasse til hvilke børn, der er, og måske 
bliver der lidt færre tumlige-lørdage det næste års 
tid.

Spil-lopperne: Nyt Nyt Nyt
I aldersgruppen 4 - 5 - 6 år er der lige nu rigtig 
mange børn. Som forsøg her i efteråret prøver vi 

tre torsdage at mødes kl. 16.00. Disse torsdage vil 
vi selvfølgelig synge og spille, men der vil indholds-
mæssigt være lidt mere ”søndagsskole” fx Jonas i 
hvalens mund, og om Jesus, der kan gå på vandet 
og trylle! 

Der er lige nu flere på barselsorlov (og som deltager 
i babysalmesang), der også har et børnehavebarn. 
De vil hjælpe med at få børnene fra børnehaven til 
kirken de dage, og børnene kan så afhentes i kirken 
bagefter. Måske kan også nogle arbejdende foræl-
dre nå frem og deltage. Af hensyn til børnene må 
det ikke ligge for sent på dagen. 

Børnesang og fællesspisning
Aldersgruppen er fra 0 til 8/9 år og er for alle børn 
med familier. Vi mødes i kirken, og vores præst, 
Sara, deltager denne dag med en fortælling. Vi 
synger selvfølgelig også, og efterfølgende går vi i 
sognegården og spiser sammen. Vi slutter inden kl. 
19.00, så alle kan nå hyggefredag derhjemme også. 

Hvor mange gange vi har sådan en fredag, svinger 
også meget. Med de mange tilbud, der er med fæl-
lesspisning i Tornby, har vi lige nu skåret lidt ned 
på antallet i årets løb til to til tre gange, og i stedet 
kommer der så nye tilbud. 

Ved alle ovennævnte børnearrangementer deltager 
forældre sammen med børnene. Men derudover 
har vi tilbud til institutionerne.

Vuggestue, dagpleje og børnehave
Alle børn i Tornby og Vidstrup hører dagligt kirke-
klokken og det, at de kommer ind i kirken og får et 
naturligt forhold til at komme der, er hovedformålet 
med timerne. Vi synger årstids-sange og et par ryt-
miske salmer og spiller og leger. Jeg har fokus på 
den kulturbærende i, at børnene kommer inden for 
kirkedøren. Vi har ikke ”søndagsskole” som sådan 
disse dage, men sang/spille-glæde og hygge. Sjovt 
nok fortæller forældre ofte, at børnene hjemme 
foreslår, at de (det er mor og far) skal med op i kir-
ken! – Så nu tager børnene forældrene med. 

Jeg er altid meget glad for at høre, hvad børnefami-
lierne har af ønsker. Alle tilbud – ud over babysal-
mesang – er kommet i stand netop efter ønsker fra 
forældrene. 

Til slut vil jeg gerne udtrykke min glæde og taknem-
lighed over den store opbakning, der er til børnear-
bejdet; både fra forældrene, men også fra menig-
hedsrådet og de frivillige, der gør det hele muligt. 
Det er et privilegium at få lov at have et så glædes-
fyldt arbejde, som det er, at følge børn de første 
mange år af deres liv.

Hanne

Arrangementer
Den 4. oktober
Frihed. Foredrag ved Morten Fester Thaysen
I oktober får vi besøg af Morten Thaysen, der har 
været præst i Tornby-Vidstrup fra 1999-2007. Han 
skriver som optakt til sit foredrag:
Vi lever i et frit land, hvor vi kan gøre, hvad vi vil 
– siger vi. Vi elsker vores frihed. Men elsker vi an-
dres frihed? Vi lever i en tid, hvor vi har travlt med 

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
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at forbyde alt det, vi ikke kan lide. Vi har således 
fået et burkaforbud. Nogle arbejder for at lave et 
forbud mod omskæring. Forbud er blevet løsnin-
gen på samfundets problemer. Det er blevet tid til 
et forsvar for friheden!

1. november kl. 17.00-19.00: 
Syng dansk... og spis dansk bagefter
I anledningen af syng dansk-ugen holder vi en af-
ten med fællessang for både voksne og børn, unge 
og gamle. Vi begynder i kirken, hvor vi skal synge 
alt godt fra den danske sangskat – både nye og 
gamle sange. Her vil Tornby-Vidstrup kirkekor også 
bidrage med et par sange.
Efter at have rørt stemmebåndende i 
kirken i en god times tid, går vi 
over til sognegården, hvor 
menighedsrådet gi’r en 
enkelt hotdog eller 
to, samt øl eller vand 
til alle mand. Så kom 
og syng dansk – og 
tag naboen med!

Aktivitetsudvalget

Tirsdag den 20. november kl. 19.30 
Menighedsmøde i sognegården i Tornby
Hvert år holder menighedsrådet et møde for alle 
i Tornby og Vidstrup sogne. Menighedsmødet er 
kirkens årsmøde, hvor formanden for menigheds-
rådet kommer med sin årsberetning, hvor andre 
i menighedsrådet fortæller om deres arbejde og 
hvad der sker i kirkerne, og hvor der er mulighed 
for at stille spørgsmål til præst og menighedsråd – 
og som noget nyt i år har vi valgt at udvidet mødet 
med en samtale om vores kirkegårde og hvordan vi 
fremover gerne vil have kirkegårdene til at se ud i 
Tornby og Vidstrup.

Vel mødt!
Menighedsrådet

Alle helgens gudstjenester
Søndag den 4. november kl. 
10.30 i Tornby og kl. 16.00 i 
Vidstrup
Alle helgens søndag er den dag, 
hvor vi mindes dem, som vi har 
mistet. Vi holder derfor en stem-
ningsfuld gudstjeneste, med mu-
sik, bønner, prædiken og alter-
gang, 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.

Julearrangementer
Familiegudstjeneste den 2. december kl. 10.30 i 
Tornby kirke
1. søndag i advent holder vi familiegudstjeneste 
for børn og barnlige sjæle. Vi synger julen ind med 
både kendte og nye julesange, der er en børneven-
lig prædiken og der vil være mulighed for at deltage 
i det adventskor for børn, som vi laver i samar-
bejde med Tornby-Vidstrup kirkekor.

Hvis man har lyst til at synge i adventskoret, skal 
man troppe op i sognegården torsdag den 29. no-
vember kl. 17.00-18.00, og man skal komme en 
halv time før gudstjenesten begynder den 2. de-

cember kl. 10.00, så man kan øve sig på det, vi 
skal synge.

Gudstjenesten bliver til i samarbejde med spejder-
ne, der også deltager i adventskoret.

Torsdag den 13. december kl. 18.30 
åbner vi dørene for et nyt tiltag: Torn-
by Skoles Luciakoncert i Tornby 
kirke
Her vil 3. klasse gå Luciaoptog og 4. 
klasse spille julen ind med harmoni-
kamusik. Vi skal også synge fælles-
sange.
Der er fri entré og alle er velkomne!

Tornby-Vidstrup 
kirkekor
Korprøve hver torsdag, hvor der er mulighed for en 
kop kaffe kl. 16, og korprøve kl. 16.30 - 18.00. Nye 
sangere er meget velkomne. Især herrestemmer!

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

Konfirmander 2018-19
Torsdag den 4. oktober begynder et nyt hold kon-
firmander. Jeg glæder mig meget til at lære det nye 
hold konfirmander at kende og til at undersøge kri-
stendommens mange sider sammen med jer. Har I 
spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe eller maile 
(5167 0666 / sdt@km.dk).
Man kan nu indskrive sig til undervisning på kirker-
nes hjemmeside: www.tornby-vidstrup-sogne.dk

Der er konfirmation bededag, 17. maj 2019.

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

mailto:sdt@km.dk
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
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Information omkring 
organist og korleder
Vores ene organist og korleder Anita Samsing har 
opsagt sin stilling med virkning fra 1. september. 
Anita har efter ansøgning fået et nyt job i Aarhus 
egnen. Menighedsrådet takker Anita for det gode 
samarbejde, der har været mellem hende og me-
nighedsrådet og ønsker hende samtidigt tillykke 
med det nye job. Torsdag d. 23. august har der 
sammen med koret og menighedsrådet været af-
holdt et lille afskedsarrangement for Anita Samsing.

Anitas stilling er opslået ledig. Menighedsrådet øn-
sker stillingen besat om muligt pr. 1. november. 

Vores anden organist Freddy Samsing vil i perioden 
indtil stillingsbesættelsen også løse alle Anitas op-
gaver – inkl. korledelse. Det er vi alle rigtigt glade 
for.

Fremtidsplaner for 
Tornby og Vidstrup 
kirkegårde
I de senere år har Tornby og Vidstrup kirkegårde 
ændret udseende. Der er f.eks. blevet fældet man-
ge store træer. Antallet af begravelser er faldet, 
hvorimod bisættelser er steget. Derved er der sket 
en helt naturlig forandring på kirkegårdene. I mange 
af de almindelige kistegravsteder, som nu er tom-
me, har vi plantet stauder og enkelte steder er der 
plantet et træ. Derudover er der etableret græsplæ-
ner på større arealer.

Vi har i graverteamet og menighedsrådet gjort os 
nogle tanker om, hvordan vi kunne tænke os, at kir-
kegårdene skulle se ud i fremtiden, men vi vil også 
meget gerne have jer, byernes borgere/sognebørn, 
til at komme med jeres ønsker/tanker. Det kan være 
at I går med nogle ønsker, om en speciel begravel-
sesform, som I har set på en anden kirkegård eller 
det kunne være en helt ny begravelsesform, som 
kun er på tankeplan. 

Vi vil gerne have lavet en fremtidsplan for kirkegår-
denes udseende, så der er en rød tråd. Inden vi får 
lavet denne helhedsplan, vil vi meget gerne høre 
jeres ønsker, så de evt. kan blive tænkt ind i pla-
nen. Derfor inviteres I til kirkegårdsvandring på de 
to kirkegårde. 

Vi mødes på Vidstrup kirkegård lørdag den 6/10-18 
kl. 9.30, hvor vi går en runde. Bagefter kører vi til 
Tornby. Det bliver omkring kl. 10.30.

Senere på året vil der igen være mulighed for at 
høre/snakke og komme med ideer til vores frem-
tidsplaner på det årlige menighedsmøde, der afhol-
des i Sognegården den 21/11-2018 kl. 19.30.

Har I ikke mulighed for at komme den 6/10-18 el-
ler til menighedsmødet eller kan I bare ikke vente 
med at fortælle om jeres tanker/ønsker, er I meget 
velkomne til at skrive til: tornbygraver@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.

På vegne af graverteamet
Elisabeth Gaardsøe Iversen

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.

Mandag den 5. november 
hos Kirsten og Aksel Nielsen.

Mandag den 3. december kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Hjælpearbejde
– forskellige lande

mailto:tornbygraver@gmail.com
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Adresselisten

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

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

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

Organist ved begge kirker:
Freddy Samsing 
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com

Korleder:
Freddy Samsing (se organist)

Sognepræst:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Jeg har fast træffetid i sognegården i Tornby hver 
tirsdag 10.00-12.00, 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

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
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup
9800 Hjørring 
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. 9897 7253
Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.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:hanne.sang.soerensen@gmail.com
mailto:freddysamsing@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@godmail.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
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Sommeren går på hæld, vinterens aktiviteter er så 
småt begyndt, præmiewhisten er godt i gang, med 
god tilslutning. Vild med dans og folkedans er også 
startet.

Onsdag den 3. oktober Kl. 19.30
Swingomaften med Kielgasterne.

Fredag den 19. oktober
Irsk aften med “The Irish Waterfalls”. Spisning kl. 
18.00. Menu: Irsk stuvning med tilbehør. 
Musik kl. 19.00.

Der kan købes øl, vin og vand.
I pausen kan der også købes kaffe med kage.
Spisebillet inklusiv musik 175,-kr.
Musikbillet 125,-kr.
Billetter kan købes i Dagli’Brugsen fra 1. oktober til 
og med 16. oktober.

Onsdag den 7. november kl. 19.30
Andespil.

Onsdag den 14. november kl. 19.30
Swingomaften ”Hyggegruppen”

Torsdag den 6. decem-
ber kl. 18.30
Julefrokost.
Menu: 
To slags sild, grønkål 
med tilbehør.
Ris à la mande, kaffe med 
småkager.
God underholdning med 
Kielgasterne og Familien 
Eriksen.
Tilmelding senest den 4. 
december til 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

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen



17

Frivillige til MGP
Gymnastikforeningen søger frivillige til næste MGP 
arrangement i febuar. Der er tale om mange forskel-
lige slags opgaver så alle er velkommen. 
Kontakt: andersen.janne@gmail.com, tlf 31665084

TIFs superveteraner ramt af skader
Lige fra turneringsstarten i april og helt frem til som-
merferien lå veteranerne med i toppen af A-rækken 
i Vendelboernes fodboldturnering, men det er som 
om den lange varme sommer har lagt en dæmper 

på effektiviteten i angrebet. 

Holdet tilspiller sig stadig 
mange chancer, men de bli-
ver brændt en efter en på det 
skammeligste, så efterårets 
kampe har kun givet fire point 
for en sejr på 4 - 2 over Tårs 
og uafgjort 4 - 4 mod Bind-
slev.

Det har da også betydet, at 
den topplads i rækken, som 
det længe så ud til, nu er 
temmelig langt væk. Af de 12 
hold i rækken ligger Tornby 
lige nu på en lidt beskeden 
niendeplads.

Superveteranerne, der ind-
ledte sæsonen med at tabe 
den første kamp uden at kun-
ne stille hold, var i same si-
tuation, da efterårssæsonen 
begyndte, men fik så kampen 
mod SHI udsat.

Holdet er ramt af både syg-
dom og en del skadede spil-
lere og har derfor i hele tre af 
efterårets kampe måttet spil-
le uden udskiftningsspillere.

Alligevel er det gået helt fan-
tastisk, idet de indtil nu spil-
lede fire kampe alle er vundet 
og spillerne har udvist formi-
dabel moral. I tre af kampene 
har modstanderne nemlig 
scoret først og i kampen mod 
topholdet fra Tårs var Tornby 
bagud 4 - 1 ved pausen, men 
formåede at vinde anden 
halvleg med hele 0 - 5 og 
dermed kampen med 4 - 6.

De flotte resultater skyldes i 
høj grad, at nogle af de æld-
ste spillere fra veteranerne 
har vist klubånd og kamme-

Tornby Idrætsforening

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

TIF-Gymnastik TIF-Fodbold

mailto:andersen.janne@gmail.com
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ratskab og har stillet op til kamp for begge hold i 
samme uge. Stor tak for det.

Også stor tak til Kay Hougaard Pedersen og Finn 
Angelo Andersen for deres velvilje til at stille som 
dommere.

Sæsonen for begge hold afsluttes med en hyggelig 
afslutningsfest primo oktober.

Det nye Håndboldudvalg:
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . . . . . . 2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . . . . . . 2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen. . . . . . 2087 9900
Anders Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . .  2244 8178
Bettina Sigsgaard. . . . . . . . . . . . . . . . .  2856 6569 
Johnny Neergaard . . . . . . . . . . . . . . . .  4040 9822 
Anita Dissing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2281 0102 
Kim Kornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4020 4821
Pernille Pallesen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2272 0977
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6154 2975
Tornby-Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9897 7620 
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Sæsonen 2018/2019
Ny i håndboldudvalget, Pernille Pallesen har afløst 
Frederik Rams, som er flyttet til Aarhus. Tak til Fre-
derik for dit arbejde i udvalget og som træner.

Sæsonopstarten har været lidt blandet, det har i år 
været ekstra svært at få trænerposterne besat, de 
sidste er i skrivende stund ikke helt på plads, men 
er lige på trapperne.

U-16 Drenge og U-14 Piger har været ude og spille 
kvalifikationskampe til 2. division, ikke nogen af 
dem kom med.

Til sæsonen 2018/19 er der tilmeldt følgende hold:
Jyllandserien: 1 herrer og 1 damehold, serie 2: 2 
dame og 1 herrer hold, 1 hold i herrer serie 4.

Ungdomsholdene:
U-18 drenge A, U-16 drenge A, U-14 drenge B og 
U-10 drenge A og C.
U-16 pige A (sammen med Hjørring) U-14 pige A, 
U-12 pige B og C og U-10 pige C.

Turneringen under JHF, starter i weekenden den 6.-
7. oktober.

Senere kommer der stævner for U-6 og U-8 drenge 
og piger.

Som noget nyt, sammen med Gymnastikafdelin-
gen, Trille-Trolle for de 3-5-årige, i Multisalen.

Se træningstiderne og trænerne på: Facebook og 
på www.tornbyif.dk

Tornby Cup 21. - 23. september 2018.
Når dette læse er årets cup forhåbentlig vel over-
stået.

Selv om vi har sagt det før, at nu bliver turneringen 
ikke større, så var den i år alligevel vokset til det 
største den har været. 

Der er tilmeldt 195 hold. Fra Sverige kom der 7 
hold, 50 fra Norge og 138 fra Danmark, det var 8 
hold mere end sidste år. Men det var som om, at 
der var lidt færre deltagere på holdene, end der var 
sidste år, så i alt blev det samlede deltagerantal på 
cirka 2.250. Af dem skulle omkring de 1.600 ind-
kvarteres og bespises.

Indkvarteringen var på Højene Skole hvor SHI’s 
Venner stod for vagter og tilsyn. På Hirtshals Skole 
hvor det var Dykkerklubben, der havde tilsynet. I 
Hirtshals Idrætscenter, hvor det var hallens perso-
nale, der havde tilsynet og endelig forskellige ste-
der i Tornby, hvor det var Tornby Idrætsforenings 
medlemmer, og lokalbefolkningen der i stor stil 
trådte til med at løse de mange forskellige opgaver.
Deltagerne spiste morgenmad der, hvor de var ind-
kvarteret, de øvrige måltider var på Tornby Skole.

Der blev spillet 490 kampe i løbet af weekenden, 
fordelt på 16 haller om lørdagen og 13 haller om 
søndagen. Her var der lavet aftale med de lokale 
klubber, som stod for stævneledelsen og tidtagnin-
gen.

Der kørte 11 busser om lørdagen og 8 om sønda-
gen. Busserne kørte spillerne rundt til de forskellige 
haller og transporterede dem hjem for at spise.

Kampene startede i alle haller lørdag og søndag kl. 
8.00. Alle A-finaler blev afviklet i Tornby-hallen fra 
søndag kl. 11.00-17.00.

TIF-Håndbold

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

http://www.tornbyif.dk
http://www.tornbyif.dk
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Velkommen hos 
MadTømreren
Overskriften var på en omdelt reklamesag fra vo-
res nye lokale café i Tornby Kultur- og Fritidscenter. 
MadTømreren er lige så lokal, nemlig Peter Larsen, 
der bor her i Tornby.

At lave mad er noget af en hobby for Peter og han 
har allerede ved flere lejligheder demonstreret, at 
han kan noget i et køkken.

Eksempelvis havde TIF’s superveteraner i fodbold 
sidste efterår afslutning for lidt over 50 spillere, der 
skulle have stegt flæsk med persillesovs. Efter en 
fodboldkamp kan der godt spises lidt ekstra, men 
alle blev mætte og alle var virkelig godt tilfredse 
med både maden og prisen.

Vi leverer mad ud af huset – står 
der også i den samme reklame fra 
MadTømreren, så skal der festes 
og maden købes udefra, vil det 
være en god idé at ringe til Peter. 
Du kan finde hans telefonnum-
mer i en annoncen herunder.

Peter fortæller selv, at hans faglige niveau meget 
ligger i det traditionelle køkken, men dog med et 
twist af tidens trend og der lægges stor vægt på, at 
smag, kvalitet og synsindtryk er i top.

Reklamen indeholder flere forslag til menuer, des-
serter og buffet og der er noget til både den mad-
glade og den mere kræsne og alt sammen til en 
rimelig pris.

Sidste år var det en stor succes med julefrokoster, 
både i festlokaler og ud af huset.

Skal man have flere gæster, end der er plads til 
hjemme, er der også mulighed for at leje et fest-
lokale.

Ring på mobil 2871 2421 og få en snak om dine/je-
res ønsker og mulighed for en god og velsmagende 
festmenu.

Se mere på www.madtømreren.dk

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn
Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
MadTømreren
Martensens Bogtrykkeri
Murermester Rasmus Zielke
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
SparNord
Sparekassen Vendsyssel
Tornby Entrepenør ApS
VVS-manden

Siden sidst

Velkommen hos

Vi leverer mad ud af huset 

Vi leverer mad ud af huset - se forslag til festmenu i denne folder
MadTømrerens faglige niveau ligger hovedsagelig i det 

traditionelle køkken med et twist af tidens trend. 
Der ligges vægt på, at smag, kvalitet og synsindtryk er i top.Ring og få en snak om dine/jeres ønsker og 

mulighed for en god og velsmagende menu til festen.Vi laver gerne et uforpligtende tilbud, uanset om det gælder store eller små selskaber.
Alle menuer skal bestilles til mininum 12 personer.Festlokaler kan lejes.

ÅbningstiderMandag Lukket · Tirsdag 16 – 21Onsdag 16 – 21 · Torsdag 16 – 20Fredag Lukket (hvis ikke dagens ret 17 – 19)Lørdag ved hjemmestævne 13 - ? (19)Søndag ved hjemmestævne 9 - ? (19)Alle åbningstider er med forbehold 

Velkommen hos

MadTømreren · Peter Larsen · Mobil 28 71 24 21
Tornby Kultur- og Fritidscenters CaféRævskærvej 12 · Tornby · 9850 HirtshalsCVR-nr. 38643568 · www.madtømreren.dk

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



Oktober
3. Swingom aften kl. 19.30 i TF
4. Foredrag om frihed 
 (Morten Thaysen) kl. 19.30 i SG
10. Pakkefest på Havb. kl. 17.30
17. TB Fællesspisning kl. 18.30 
 med Gregers i TF
19. Irish i TF kl. 18.00
24. Underholdning kl. 14.00, AHav

November 
4. Borgerforeningens Andespil 
 i VS kl. 14.
7. Andespil kl. 19.30 i TF
7. Banko kl. 14.00, AHav
7. Historiske fund med 
 Sognearkivet kl. 19 i VS
14. Swingom aften kl. 19.30 i TF
21. Julefrokost på Havb kl. 17.30
23. TB Fællesspisning kl. 18.30 i TF

December
1.-2.  Åbent Hus i Arkivet Købm, 
 kl. 10 - 17
5. Banko kl. 14.00, AHav
6. Julefrokost i TF kl. 18.30

Alle arrangementer 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
TK Tornby Kirke 
TKF Tornby Kultur- og Fritidscenter
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus
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KalenderKALENDER
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