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Nu er det vist snart tid til at snakke lidt om datoer. 
Vores leverandør af blade ud til jer har udfordret os 
lidt i det kommende år og fremover sikkert. Vi kan 
ikke helt få vores blade ud, som vi kunne tænke os 
det. Det har vi snakket om og foreløbigt har vi de tre 
første udgivelser på plads. Resten kommer i løbet 
af det tidlige forår. Vi vil prøve at orientere jer om 
deadlines og udgivelsesdatoer. 

Datoproblemerne gør at vi ikke bare kan sige at 
den første skal være vores deadline og så kommer 
bladet i måneden efter, og det sker så hver anden 
måned, som altid.

På siden sidst vil der fremover være en oversigt 
over deadlines og udgivelsesdatoer, så det er let at 
planlægge materialet til de næste numre.

En anden vigtig dato er den 24. december. Vi har 
været ved at kigge på den og det lader sig ikke 
gøre at flytte den. Altså julen falder i år på samme 
tid som sidste år. Der er vel også blevet en tradition 
at det er sådan. Glæd jer nu sammen og tænk på 
andre her i den kommende tid. Som vores forsi-
de indikerer er det en kommende hjertefest vi går 
i møde. Advent betyder noget med at komme. Vi 
ved alle hvad det er, der kommer. Skulle nogen 
være i tvivl er kirken svaret. Her kan I langsomt men 
sikkert få løftet sløret for hvad der kommer og hvad 
juletiden også byder på.

På forsiden har jeg fanget julen ind i et par hænder, 
som er ved at lave et hjerte. Den ene hånd er fra 
Nordjylland og den anden hånd er fra det østlige 
Afrika. Fællesskabet er julehjertet og glæden ved 
samarbejde og fællesskab. 

Prøv denne herlige juleleg, at flette julehjerter med 
et sæt hænder, der består af hænder fra to menne-
sker. Det er sjovt og hyggeligt og det kan pynte på 
træet bagefter.

Man kan også sætte sig i en sofa med plads til flere 
og så læse op fra VI-TO. En god bog kan på denne 
måde deles med flere på ingen tid. God fornøjelse 

med julen og hele optak-
ten igennem december 

måned.
Glædelig jul!

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 forsamlingsbygning 
en 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

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’ infoka-
nal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshu-
se.hjoerring.dk

Arrangementer 
i dec. 2018 og jan. 2019
Onsdag den 2. januar.
Kl. 14.00. Banko.

Onsdag den 6. februar.
Kl. 14.00. Banko

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

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
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Et spændende foredrag
Selv om der var andespil i Tornby Forsamlingshus 
og et par andre lokale arrangementer, mødte der 
alligevel 25 personer op til et særdeles spænden-
de foredrag af Michael Ejstrup Nielsen arrangeret 
af Tornby-Vidstrup Sognearkiv i spejderhuset i 
Vidstrup.

Michael fortalte levende og interessant om de man-
ge flotte fund af danefæ og andre historiske fund, 
som han har gjort her i omegnen.

Der er svært at forestille sig, hvordan livet har for-
met sig for mange, mange år siden, men de mange 
fund af mønter, bæltespænder, smykker og andre 

ting i guld, sølv og bronze fortæller deres helt egen 
historie og giver samtidig et billede af, at der har 
været både livlig handel og besøg af fremmede, 
som er kommet hertil langt vejs fra.

Michael går utrolig mange timer med sin metal-
detektor og han traver markerne over på kryds og 
tværs, men bruger også meget tid på efterfølgen-
de at få fundene registreret korrekt, fotograferet og 
vurderet. Alle fund, der er danefæ, skal sendes til 
Danmarks Nationalmuseum, men ting af stor lokal-
historisk værdi bliver ofte opbevaret på lokale mu-
seer. Og en del af de fund, som Michael har gjort, 
kan ses på Vendsyssel Historiske Museum i Hjør-
ring. Et museum, som bestemt er et besøg værd.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Der blev lyttet med stor interesse og stillet mange gode spørgsmål.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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Pakkespillet 
Vi har den 10. oktober holdt pakkespil, der blev 
solgt for mange penge. 
Pengene bliver brugt til at give rabat til andre arran-
gementer.
Menuen var gule ærter, ikke så dårlig.

Knud 

Torsdag den 13. december kl. 15.30
Hyggeeftermiddag på Havbakken i Tornby.

Vi giver kaffe og kage og kirkekoret kommer og un-
derholder med julens sange.

Onsdag den 23. januar kl. 14.00
Syngepigerne fra Tårs kommer og underholder på 
Havbakken i Tornby.
Pris 35,- kr. for kaffe og underholdning.
Tilmelding senest 16. januar til Bent 2169 2570 eller 
Grethe 6199 7732.

Alle er velkomne

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

Klar til julehandlen
Julehandlen i Tornby gl Købmandsgaard er nu i fuld 
gang og både butikken og gården er julepyntet. Ju-
lebjesken er i år lavet på marehalm, rønnebær og 
paradisæbler.

Spegepølsen på slagter Hartmanns gamle opskrift 
kan nu købes i købmandsgården. Vi forhandler den-
ne særlige spegepølse sammen med museums-
butikken i Hjørring og den bliver fremstillet i Super 
Brugsen i Sindal. 

Båden, som norske bådebyggere har bygget, er nu 
færdig og man kan komme og se den, inden den 

i 2019 skal sælges til fordel for købmandsgården.

I Mettes kaffestue kan man hygge sig med æbleski-
ver og gløgg eller kaffe og lækker kringle.

Vi mangler frivillige
Vi kan bruge flere frivillige, da arbejdet i købmands-
gården bliver mere og mere på frivillig basis. Vi har 
i dag to fleksjobbere i det daglige, nemlig Merete 
og Heidi på et mindre antal timer, så vi kan bruge 
frivillige i både butik, kaffestue og til det udendørs 
arbejde. En vagt eller to om måneden vil være fint. 
Tornby gl. Købmandsgaard er et rigtig dejligt sted, 
som er værd for Tornby at bevare.

Lisbeth Ottosen

Tornby gl. Købmandsgaard
Gammel landhandel etableret 1822 · Hovedvej 61 · Tornby · 9850 Hirtshals · Tlf. 9897 7166

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur
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Fællesspisninger i 2019
Vi er klar med datoerne for spisninger i 2019 – det 
bliver:
16. januar – spisning og foredrag
20. februar – spisning og foredrag
20. marts – spisning og generalforsamling
16. april – spisning og foredrag

Vi håber mange vil være med, og er du ikke allerede 
medlem, og vil du/I meldes ind i beboerforeningen 
for sæson 2018/2019 kan det ske på: 
Vores konto: 9067-1530000474, på 
Mobil Pay til nr.: 65082 eller 
via giro på +73 +87816397.

Prisen er kr. 100,- for enlige og kr. 150,- for par.
 
Meld dig ind, og støt os, og sæt kryds i kalenderen 
- vi ses.

Bestyrelsen

Nye borgere
Nikolaj og Kristina
Vi byder velkommen til Nikolaj Knudsen og Kristina 
Andersen. Nikolaj og Kristina er flyttet til Tornby 
først på foråret.
Nikolaj kommer fra Bjergby og Kristina er indfødt 
Tornbyboer. Byd velkommen til de unge menne-
sker, hvis du skulle møde dem.

Trine, Christian, Magnus og Viktor
Nyt dejligt hus er bygget hen over foråret på Nejst-
gaard. Nybyggerne, som tæller Trine og Christian 
Sørensen er flyttet ind sammen med deres to børn. 
På billedet herover sidder Trine med sønnen Mag-
nus – far var på arbejde. I vuggen inde i stuen ligger 
lillebror Viktor, som kom til verden først i juni. Torn-
by Beboerforening byder velkommen og kvitterer 

med velkomstgaven, som er sponsoreret af byens 
erhvervsliv.

Mille og Claus
Ungt par har valgt Tornby som deres fælles base. 
Vi byder velkommen til Mille Østerlund og Claus Vil-
ladsen. Mille kommer fra Ålbæk, og Claus er ægte 
Tornby dreng. 
Vi er glade for at Mille og Claus har valgt Tornby 
som deres hjemby. Velkommen, og vi håber I må 
føle jer velkommen.
Beboerforeningen kvitterer med den fine gave fra 
byens erhvervsdrivende.

Jeanette, Michael, Celina og Smilla
Endnu en familie er flyttet til Tornby. Vi byder vel-
kommen til familien Brobak, som består af Jeanette 
og Michael, som bor på Nordsøvej sammen med 
deres to små guldklumper Celina på fire år og Smil-
la på seks måneder.
Jeanette og Michael er selvstændige, og driver 
sammen udlejnings- og rengøringsfirma. Desuden 
har de en webshop uniwatches.dk som er en ur 
webshop.
Familien føler sig varmt velkomne i Tornby, og ny-
der dagligt den skønne natur som omgiver os alle.
Velkommen til familien Brobak.

Søren
Nytilflytter til Tornby er Søren Alstrup. Søren har 
bygget et nyt hus på Nejstgaard og er indflyttet 
først på sommeren.
Søren kommer fra Sjælland, og har igennem mange 
år arbejdet ved DSB.
I forbindelse med Nordjyske Jernbaners overtagel-
se af togdriften i Nordjylland, så var der brug for 
Sørens kompetencer i virksomheden, og han valgte 
at søge nye udfordringer i Nordjylland.
At Søren valgte at bosætte sig i Tornby, kan vi kun 
være glade for – så velkommen til Søren. 

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

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
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Kristina og Nikolaj. Magnus og Trine.

Mille og Claus.

Søren.

Legeplads og junglesti må gerne benyttes af alle. 
Privat benyttelse af legeplads, junglesti og karrusel, 
sker naturligvis på eget ansvar. 

Celina, Jeanette og Michael.
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Legepladser
Tornby Beboerforening er blevet opfordret til at 
etablere en legeplads/pladser i byen.
 
I den forbindelse har vi haft kontakt med Tornby 
Skole, skoleleder Helle Berit Kristensen, for at høre 
om den nye store og flotte legeplads der er etab-
leret ved skolen, må benyttes som ”offentlig” lege-
plads.

Helle B. Kristensen siger at alle er meget velkomne 
til at benytte legeplads, den nye ”junglesti”, uden-
dørs musikinstrumenter samt karrusel, der også er 
etableret ved skolen.

Privat benyttelse af legeplads, junglesti og karru-
sel, sker naturligvis på eget ansvar. De forhåbentlig 
mindre uheld, der kan ske når børn leger, er ikke 
skolens ansvar, og skolen har ikke forsikring der på 
nogen måde kan inddrages ved eventuelt uheld.

Både legeplads og junglesti er indrettet og efter-
ses i forhold til de retningslinjer der er gældende 
på området. Men, legeplads og junglesti må gerne 
benyttes af alle. 

Legepladsen er meget synlig, placeret mellem sko-
lebygning og hovedvejen.

Junglesti og musikinstrumenter er placeret på den 
anden side af skolen, for enden af cykelskuret.

Gangbroen
Gangbroen over bækken mellem boligområdet 
Nejst og plantagen blev midlertidigt repareret sid-
ste sommer. Den gamle bro gav simpelthen op, den 
knækkede midt over.

Nu er der fabrikeret og opsat en ny flot bro, denne 
gang med gelænder i den ene side. De bærende 
dele er imprægnerede, gelænder og planker er la-
vet i lærketræ. Lærketræ er meget olieholdigt, og 
behøver derfor ikke vedligeholdelse. 

Broen står på den ene side på kommunal jord, på 
den anden side statens jord, administreret af Na-
turstyrelsen. Både kommune og naturstyrelse har 
godkendt opsættelsen af broen. Hjørring Kommu-
ne har via ansøgning fra Tornby Beboerforening be-
talt broen. På opfordring fra Naturstyrelsen er broen 
lavet rimeligt smal, for at undgå eventuelle proble-
mer med kørsel med atv’er og lignende. 

Skulle der, mod forventning, opstå problemer med 
at broen bliver glat, kan man kontakte Tornby Be-
boerforening, der så vil få monteret en form for 
skridsikring.

Broen er bygget og opsat af Hjørring Produktions-
skole.

Beboerforeningen takkede for det flotte arbejde 
med en omgang flødeboller og sodavand ved en 
lille ceremoni da broen var færdig og snoren kunne 
klippes.
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Da man ikke lige havde en rød snor måtte man klip-
pe en hvid, men det virkede også.

Byggeholdet bestod af: Aputsiaq Boassen, Jeppe 
Bak Pedersen, Lasse Horne Jensen, Mathias Chri-
stian Kammersgaard, Mathias Cole, Mathias Guld-

bæk Arentzen, Mikkel Lerbjerg, Rasmus Byrdal Pe-
tersen, Roni Mohammad Sido, Simon Bjarne Berg 
Madsen, Sivert Johansen og faglærer Jørgen Torp 
Jensen.

Torben Christensen
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Tornby Vidstrup
 
 December
49 9. 2. s. i advent  10.30
 9. 2. s. i advent 16.00*
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 2019
1 1. Nytårsdag  14.30 LH
 6. Helligtrekonger  10.30 
2 13. 1. s.e. Helligtrekonger 9.00 (BH)  
3 20. 2. s.e. Helligtrekonger  10.30   
4 27. 3. s.e. Helligtrekonger  10.30

 Februar 
5 3. 4. s.e. Helligtrekonger   10.30 
 7. Kyndelmisse 19.30**
6 10. Sidste s.e. Helligtrekonger 10.30 
7 17. Septuagesima  10.30
8 24. Seksagesima 9.00 (LH) 
  
LH  Lea Hoff Ringgard
BH Bjarne Hougaard 
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft
* De ni læsninger. Med deltagelse af Tornby-Vidstrup kirkekor.
** Kyndelmissegudstjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor

Præstens klumme
Kimer, I klokker!
Nu er adventstiden begyndt. Vi tænder lys, pynter 
op, køber gaver ind, synger julesange og spiser ju-
lemad – allerede her midt i adventstiden er de fleste 
af os undertiden helt forpustede over alt det juleri.

En ting som har en ganske særlig betydning i ju-
len, det er klokkerne. Der er mange salmer, der har 
klokkernes kimen med, for noget af det, vi bruger 
kirkeklokken til er at kime – det vil sige slå meget 
små korte hurtige slag på klokken. Det har en gan-
ske særlig klang og det sker hvert år til jul, som vi 
synger om i salmen ”Velkommen igen Guds engle 
små”:

Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer,
da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer.

Grundtvig 1824

Børn har altid elsket julen og glædet sig til de var 
ved at revne – og når juleklokken kimer, så er det 
endelig jul.

Og her skal det handle om klokken.

En af de ting, man måske sjældent tænker over er 
hvad for et lydbillede, man bevæger sig rundt i. Le-

Kirkebladet
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ver vi her i landet, vil det være meget få steder, hvor 
man ikke et eller andet sted kan høre lyden af en 
bilmotor, når man befinder sig under åben himmel.

Og går man indendørs så findes her i de fleste hjem 
og endnu værre i butikker og på arbejdspladser 
et sandt inferno af elektroniske bip-lyde og skrat 
fra pc’er, mobiler og den altid nærværende bag-
grundsstøj fra radioen, fjernsynet eller den musak, 
de fleste butikker har kørende i baggrunden. Og i 
denne søøøøde juletid tror jeg, at der er mange, der 
når at få nok af de mange fortærskede julehits, vi 
bliver tvunget til at lytte til, når vi går i butikkerne for 
at købe gaver ind.

Men forestiller vi os så at kunne bevæge os mange 
hundrede år tilbage i tiden til dengang, hvor kristen-
dommen kom til Danmark, så var lydbilledet et helt 
andet.

Der har været meget mere stille, eller rettere sagt: 
De stille lyde, som naturen og vi mennesker og vo-
res husdyr frembringer, er de lyde, man dengang 
kunne høre.

Havets brusen, blæsten, regnen, eller den helt stille 
lyd af et snedækket landskab. Der har været lyde af 
dyr og i landsbyerne har man kunnet høre legende 
børn, folk der huggede brænde og den slags. Jeg 
tror også ofte man har kunnet høre folk gå og synge 
til arbejdet, for vi mennesker har altid været glade 
for musik og sang.

Forestil jer så, at I midt i dette stilfærdige lydbillede 
pludselig hører lyden af en kirkeklokke. Den i ordets 
helt bogstavelige betydning malmfulde klang, der 
lyder når landsbyklokkeren ringer. Kirkeklokkens 
lyd har været stor og mægtig, da man for 800-900 
år siden indførte klokker her i landet. I Vidstrup fin-
des én af landets ældste kirkeklokker, der kan da-
teres helt tilbage fra før 1200-tallet.
 
Der findes mange sjove eventyr om hvordan trolde 
(der jo hader den kristne Gud), absolut ikke kunne 
holde kirkeklokkens klang ud. For klokkerne kalder 

mennesket til Gud. Klokken forkynder, at vi får lov 
at leve under Guds nåde til både hverdag og højtid.

Men ifølge de gamle eventyr, så vil trolde kun det 
onde, så de kunne ikke udstå at høre på den for-
færdelige klokkeringning, som pludselig fyldte luf-
ten med nye toner.

Derfor findes der rundt om i det ganske land kæm-
pestore kampesten, som vrede trolde efter sigende 
har smidt efter de nye kirker, i forsøget på at kom-
me klokkerne til livs.

Det lykkedes dog aldrig troldene at få has på kirke-
klokkerne; de ramte altid forbi.

Så klokkerne, dem har vi endnu. De ringer hver mor-
gen og hver aften, når klokken ringer solen op eller 
ned. Og klokken kalder os til gudstjeneste søndag 
morgen. Og så kimer de, en hel time til jul, til påske, 
til Kristi Himmelfartsdag og til pinse. 

Vi har her for nylig flyttet tidspunktet for dagens tid-
lige ringning, altså der hvor solen ringes op, for det 
skete allerede kl. 7.30 og det er vel tidligt – særligt i 
weekenderne, hvor mange af os gerne vil sove lidt 
længere. 

Men vi holder fast i den smukke tradition med at 
ringe solen op og ned. Nu ringes solen op hver 
morgen kl. 8.00 og den ringes ned igen om efter-
middagen kl. 16.00. Det giver os lejlighed til at be-
gynde og afslutte vores (arbejds-) dag med lige at 
stoppe op, lytte til kokkens kalden, og sende vores 
Skaber en tak for livet og for dagen vi får givet. 

For det er det, som klokkerne kan: De kan kalde. 
De kan kalde på os og minde os om, at vi ikke er 
alene, at vi har en Gud, der er med os i hverdag og 
fest – i arbejdet og i højtiden. Og klokken kan kalde 
en tak og en bøn frem hos den, der stopper op og 
bruger klokkens kalden til at huske på alle de ting, 
vi er taknemmelige for.

Glædelig jul!
Sara Dommerby Toft

I Vidstrup findes én af landets ældste kirkeklokker, 
der kan dateres helt tilbage fra før 1200-tallet.
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Aktiviteter
Søndag den 9. december kl. 16.00 i Tornby kirke
De ni læsninger 
De ni læsninger er en tradition fra England. En mu-
sikgudstjeneste, hvor man veksler mellem salmer, 
korsang og læsninger fra bibelen. I adventstiden 
knytter læsningerne an på at besinde sig på det 
store under der sker til jul, hvor Gud overskrider 
skellet mellem Skaberen og hans skaberværk og 
bliver født som et menneske.

Kom og vær med i en stemningsfuld gudstjeneste 
og stem sindet til julens komme.

Med deltagelse af Tornby-Vidstrup Kirkekor. Orga-
nist og korleder: Thomas Abildgaard. Liturg: Sara 
Dommerby Toft.

Torsdag den 13. december kl. 15.30
Julearrangement på Havbakken
Traditionen tro holder vi i samarbejde mellem vores 
organist, Tornby-Vidstrup Kirkekor og seniorklub-
ben en eftermiddag med sang, musik og advents-
hygge. Arrangementet er åbent, så kom og syng 
julen ind i godt selskab på Havbakken.

Torsdag den 13. december kl. 18.30
I år åbner vi dørene for et nyt tiltag:
Tornby skoles Luciakoncert i Tornby Kirke.
Her vil 3. klasse gå Luciaoptog og 4. klasse spille 
julen ind med harmonikamusik. Vi skal også synge 
fællessange. Der er fri entré og alle er velkomne!

Juleafslutning med Tornby skole
Fredag morgen, den 21. december
Den 21. december er der juleafslutning med skolen. 
Som det er tradition går alle elever og lærere tidligt 
om morgenen fra skolen op til kirken, hvor vi synger 
julesalmer og hører en god julefortælling. Faklerne 
er i år blevet skiftet ud med lanterne, men er man 
tidligt oppe, kan man se det fine optog, som indle-
der skolens juleferie. Vi glæder os!

Julegudstjeneste på Havbakken
Fredag den 21. december kl. 14.00 
Julegudstjenesten på Havbakken holdes i år alle-
rede den 21. december kl. 14.00. Gudstjenesten er 
offentlig, og alle er velkomne til at komme og være 
med til at fejre jul sammen med Havbakkens bebo-
ere. Efter Gudstjenesten byder vi på en lille glas og 
en småkage.

Orgelkoncerter 
i december
Som optakt til julen vil der i december måned blive 
afholdt to halvtimes orgelkoncerter af kirkens orga-
nister. Her er der en mulighed for en rolig stund i 
kirkerummet til at lytte på orgelmusik med advent 
og jul som tema. 

Tornby-Vidstrup Kirkekor

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Tornby kirke tirsdag den 4. december kl. 15-15.30 
ved organist Thomas Abildgaard

Vidstrup kirke tirsdag d. 18. december kl. 15-15.30 
ved organist Freddy Samsing

Minikonfirmander
Onsdag den 30. januar 2019 begynder årets mini- 
konfirmandundervisning. Minikonfirmand er for alle 
børn fra 3. klasse. Minikonfirmand er først og frem-
mest noget, der skal gøre os klogere på, hvad kri-
stendommen er, så her må alle med uanset om de 
er døbt eller ej – og uanset hvad man tror på.

Vi mødes på skolen efter skoletid og går sammen 
over i sognegården, hvor vi får en forfriskning, og 
går derefter i gang med at lære kristendommens 
vigtigste historier og traditioner at kende. Det gør vi 
med forskellige sjove lege, sange og opgaver. Sid-
ste gang der er minikonfirmand er onsdag den 27. 
marts, hvor børnene selv holder deres egen guds-
tjeneste. Her er både familie og venner – og alle 
andre interesserede velkomne til at deltage.

Gudstjenester på
Havbakken
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 14.00 til efter-
middagskaffe. Gudstjenesten er kl. 14.30 - alle er 
velkomne!
6. december
21. december: julegudstjeneste kl. 14.00
3. januar 
17. januar
31. januar

Nøj’ det er for børn
Tirsdag, den 4. december kl. 9.30: 
Juleafslutning vuggestuen/dagplejere 
Kl. 10.30: Juleafslutning børnehave: Sara præst 
fortæller. 

Tirsdag, den 11. december kl. 10.30: 
Juleafslutning børnehave: Sara præst fortæller. 

Lørdag, den 15. december kl. 10.00: 
Familie-julesang. For alle, der har lyst til at synge 
julesange og salmer.

Lørdag, den 5. januar kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang

Babysalmesang: Nyt hold begynder, den 10. januar 
kl. 10.00-11.15. Tilmelding nødvendig.
Herefter de følgende torsdage frem til den 10. 
marts.

Tirsdag, den 15. januar kl. 9.30: 
Vuggestuen/dagplejere. 
Kl. 10.30: børnehave

Tirsdag, den 29. januar kl. 9.30: 
Vuggestuen/dagplejere. 
Kl. 10.30: børnehave 

Velkommen til 
Thomas Abildgaard
Menighedsrådet er glade for at kunne byde vel-
kommen til vor nye organist Thomas Abildgaard, 
der deler stillingen ved Tornby og Vidstrup kirker 
med organist Freddy Samsing. 

Thomas Abildgaard er uddannet både som klassisk 
pianist og kirkemusikalsk diplomorganist fra hen-
holdsvis Det jyske Musikkonservatorium i Århus og 
Aalborg. Han kommer oprindeligt fra Bjergby, men 
har lige fra barnsben været betaget af Tornby, og 
byggede sit eget hus i Tornby for 12 år siden tæt 
på kirken. Han har de sidste 20 år arbejdet som or-
ganist i Vendsyssel både i faste jobs og som vikar. 
Thomas arbejder på deltid i Sct. Catharinæ i Hjør-
ring, som nu er suppleret med ansættelsen som le-
dende organist ved Tornby og Vidstrup kirker. Ud 
over at dele organist funktionen ved gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger med Freddy Samsing, 
varetager Thomas kirkens kor og koncerter.

Vel mødt! Gratis entré. IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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

Vi henter og bringer.Hjælpearbejde
– forskellige lande

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

Mandag den 7. januar kl. 19.00 
hos Agnethe og Ole Thomsen
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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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Siden sidst er der den 3. oktober afholdt danseaf-
ten med Kielgasterne.

Den 19. oktober blev der for tredje år i træk afholdt 
Irsk aften med The Irish Waterfalls, for første gang i 
år, var det med spisning. Der var fuld hus.

Vores årlige andespil fandt sted den 7. november 
116 personer var mødt op.

Torsdag den 6. december kl. 18.30. Julefrokost i 
samarbejde med Kielgasterne og Familien Eriksen.
Menu: To slags sild, grønkål med tilbehør, ris à la 
mande, kaffe og småkager.
Tilmelding senest 4. december tlf. 9897 7208 eller 
2485 2238.

Det første arrangement i det nye år er den 23. ja-
nuar kl. 19.30. Sindal harmonikaklub spiller op til 
dans.

Bestyrelsen vil ønske alle som kommer i huset, og 
de frivillige som hjælper, en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

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 mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.400,- kr. Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Tabt uden kamp 
– spillere søges
For Tornby Idrætsforenings to oldboyshold i fod-
bold bød efteråret på et noget sløjt og lidt skuffen-
de resultat.

Efter forårssæsonen var der forventninger om en 
slutplads i toppen til syvmandsholdet og der var 
endda nogle, der dristede sig til at snakke om en 
mulighed for deltagelse i VM, altså Vendsyssel-
mesterskabet. Her har Tornby endnu ikke prøvet at 
repræsentere Vendelboerne.

Men sådan kom det slet ikke til at gå. Holdet har 
dog spillet en del gode kampe, men har simpelthen 
bare ikke kunnet udnytte chancerne til at få scoret 
det nødvendige antal mål. Som alle kendere af fod-
bold godt ved, betyder brændte chancer i hobetal 
ofte at kampene tabes.

Efterårets syv kampe gav således kun tre sejre og 
en enkelt uafgjort, men hol-
det havde dog den fornøjelse 
at afslutte sæsonen med en 
sejr på 5 – 4 over lokal rivaler-
ne fra Hirtshals. De 10 point 
efteråret bragte, betød en 8. 
plads i gruppe A.

Taget i betragtning, at Torn-
by er en af de mindste byer 
i rækken, kan man vel godt 
sige, at opgaven er bestået.

Slutstillingen:
Klub:  Point:
Bjergby/Mygdal 44
Ilbro  37
HI  35
Horne  33
Sindal  33
Thise  30
Skibsby/Højene 30
Tornby  29
Bindslev  27
Hirtshals  27
Hjørring Frem 2 18
Tårs   5

Overskriften ”Tabt uden 
kamp” henviser til en no-
get træls efterårssæson for 
femmandsholdet eller super-
veteranerne, der er for spille-
re over 55 år.

Sygdom, en del skader og af-
tenarbejde kom til at betyde, 
at holdet måtte sende afbud 
til to af efterårets kampe, som 
dermed blev tabt 0 – 3, mens 
tre af de øvrige kampe blev 
spillet med kun fem mand og 
dermed uden mulighed for at 
skifte ud.

Tornby Idrætsforening

TIF-Old Boys fodbold
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Det er selvfølgelig ikke holdbart og derfor opfordres 
gamle fodboldspillere hermed til at komme ud af 
busken, så vi kan stille med fuld hold til alle kampe 
i 2019.

I kampene, der blev spillet, klarede holdet sig gan-
ske fint bortset fra de to sidste, der gav store ne-
derlag mod Bagterp 0 – 5 og mod SHI 3 – 10. I 
sommervarmen og ofte uden udskiftninger, lykke-
des det at trods alt at vinde fire kampe. Især på 
udebane mod Tårs blev der vist god moral. Holdet 
var bagud 1 – 4 ved pausen, men spillede så en 
fejlfri anden halvleg og endte med at vinde kampen 
6 – 4.

Men det ville være perfekt, om vi kunne blive to tre 
spillere flere, så man også kan melde afbud med 
god samvittighed.

Slutstillingen:
Klub:  Point:
Skibsby/Højene  44
HI  39
Tårs  39
Bagterp  36
Tornby  30
Ilbro  21
Løkken  19
Bindslev  18

Nyt medlem 
i TIF-kostene
Traditionen tro blev den nye kost 2018 udnævnt, 
”døbt” og fejret den første fredag i november må-
ned.

Valget faldt i år på Heinrich Sigsgaard og det var 
sidste års kost Kim Kornum, der stod for valget og 
han havde også en god begrundelse: ”Når vi mang-
ler et mål, er det bare at aflevere bolden til Heinrich, 
så klarer han resten”.

Heinrich blev dermed kost nummer 28. Festen var 
i år flyttet fra kaffestuen på Den gamle Købmands-
gård til TIF-salen i Tornby Kultur- og Idrætscenter.

Arrangementet begyndte med bowling i Hirtshals 
med meget svingende præstationer og fortsatte el-

lers med den traditionelle menu, sild og snaps, gule 
ærter og snaps samt æblekage og snaps.

Den gode stemning udeblev da heller ikke og der 
blev sunget en hel del og fortalt mange røverhisto-
rier.

Kim Kornum – kost 2017 overrækker kosten til 
Heinrich Sigsgaard – kost 2018 med en formaning 
om at passe godt på den. ”Den skal stå i stuen hele 
året”, sagde Kim.

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

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen
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Se julen fra 
en ands synspunkt
En norsk vegansk gruppe ”Veganpreik” har prote-
steret kraftigt mod den kendte børnesang ”Mæh, 
bæh hvide lam”, der på helt utilstedelig vis lærer 
små uskyldige børn at udnytte dyrene til egen for-
del. Skal lammet måske ikke selv bruge sin uld?
”Mæh, bæh hvide lam” er også en af de sange, 
som vi kender her i landet og sammen med den, 
ser jeg flere andre musikalske udgydelser, der nu 
må tages op til en nærmere gennemgang.

Her i den søde juletid må vi i for en sikkerheds skyld 
undlade ”Højt fra træets grønne top” – for kan vi nu 
være helt sikre på, at menuen er vegansk? Når vi 
synger de kendte linjer: ”Moder står i køkkenet, nu 
skal hun traktere”, hvordan ved vi så med sikker-
hed, at det er nøddepostej og linsefrikadeller, som 
familien kan glæde sig til? På samme måde er det 
helt galt med ”Nu er det altså jul igen”. I de første 
tre vers forledes man til at tro, at der er tale om en 
korrekt vegansk mavepine, indtil det i fjerde og sid-
ste vers viser sig, at en gåsesteg har været indblan-
det. Føj da! Derimod er der overhovedet ingen tvivl 
om, at ”Rap Jul” fornemt beskriver denne vigtige 
problematik, og man hører da også den stakkels 
and bede smukt for sit liv, indtil det i sidste vers vi-
ser sig, at samme and på modbydelig vis opfodrer 
til indtagelse af flæskesteg. 

Det lille hvide lam er nu under behørig beskyttel-
se. Værre er det med ”Søren henter mælk til mor”. 
En dyb urimelighed overfor mælketørstige kalve og 
deres mødre. Derimod skulle ”No Milk Today” med 
Herman’s Hermits være helt i orden.

Tvivlsom er derimod Birthe Kjærs meget kendte 
”Vi maler byen rød”. Birthe Kjær har sandsynligvis 
ikke undersøgt om den røde farve skulle stamme 
fra de sydamerikanske skjoldlus, cochenillelus, 
der på denne ubehagelige måde bliver udnyttede 

i Dansktoppen uden på nogen som helst måde at 
have kunnet protestere. Der er heller ingen tvivl om, 
at den uskyldige myg, som én eller anden smelter 
fedtet af i ”Jeg har fanget mig en myg”, meget hel-
ler ville have beholdt sit fedt, hvor lidt der end måtte 
være af det. 

Gitte Hænning er afgjort på fejl kurs med ”Tag med 
ud og fisk” og i John Mogensens ”Der er noget galt 
i Danmark”, hvor Jensen går ned for at fange sig en 
fisk, udsætter nogen ligeledes vores svømmende 
venner for urimeligheder.

Selv Benny Andersen burde skamme sig. Det kan 
godt være, at Ninas badesæbe var vegansk, men 
den omtalte ostemad, som bliver indtaget under-
vejs i sangen er det højst sandsynligt ikke. Det er 
muligt at lave et ostelignende produkt ud af agar og 
cashewnødder, men det giver desværre et problem 
med versefødderne, som vi nu ikke har nogen til 
at løse. Benny Andersen er dog i digtet ”Diæt” ud-
mærket klar over, at ost lugter, hvilket vel trods alt 
ikke er ulovligt. Til gengæld henleder han opmærk-
somheden på både at æg får armene til at sidde 
skævt og at rejer giver tørre hornhinder. Gad vide 
om det er et budskab som de svenske veganere 
kunne udnytte? 

Siden sidst

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

Velkommen hos

Vi leverer mad ud af huset 

Men helt slemt står det til med Sebastians ”Oste-
sangen”, hvor omkvædet lyder: 
Roquefort og emmentaler, gorgonzola, jeg betaler, 
hvad som helst for feta! 
Brie eller camembert, hvad der lugter endnu værre, 
gammel ost fra Kreta. 
Ost, jeg vil ha’ ost. Jeg må ha’ ost! Ost, jeg vil ha’ 
ost! Jeg må ha’ ost! Ost, ost, ost, ost, ost 
Jeg må ha’ o-hooost!

Værre bliver det vist ikke. Når først den sang er 
behørigt censureret, vil den kunne synges på den 
halve tid.

Ja, man kan simpelthen blive så meget i tvivl! Når 
The Archies synger Sugar, Sugar, Honey, Honey, 
hvordan kan jeg så vide, at den honning virkelig er 
ment i overført betydning og ikke generer biernes 
hårde arbejde med at samle honning til sig selv og 
ikke til dig og mig? Men mon vi ikke alligevel skulle 
gøre en undtagelse her? 

Al respekt for veganere, vegetarer og andre valg i 
livet. Men overdrivelse fremmer ikke altid forståel-
sen.

Glædelig jul og velbekomme!
Lillian Jespersen

Julestue i 
Tornby Gl. Skole
Lørdag den 15. og søndag den16. december
Kl. 10.00 til 18.00

Der er kæmpe keramisk tombola.

Julenissegættekonkurrence for børn og barnlige 
sjæle.

Varm gløgg nydes i værkstedets krus og kopper, 
som kan købes til specialpris og nydes med økolo-
giske canduccier bagt med Aurions’ Ølandshvede.

Velkommen i den gl. skolestue
Janice Hunter

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser næste år. De 
resterende kommer i de næste numre. Vi vil gerne 
kigge mindst et halvt år frem her på siden sidst så 
I kan planlægge indlæggene så godt som muligt.

1. nummer i 2019 
Deadline er den 13. januar 
Udgives den 6. februar

2. nummer i 2019
Deadline den 10. marts 
Udgives den 3. april

3. nummer I 2019
Deadline den 12. maj 
Udgives den 5. juni

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



December
4.  Orgelkoncert i TK kl. 15-15.30
6. Julefrokost i TF kl. 18.30
9. De ni læsninger kl. 16 i TK
13. Hyggeeftermiddag  
 på AHavb kl. 15.00
13. Julearrangement på Ahavb 

med kor osv. kl. 15.30
13. Lucia i TK kl. 18.30
15.-16. Julestue i Tornby gl. Skole 
 kl. 10-18
18. Orgelkoncert i VK kl. 15-15.30
21. Juleafslutning for 
 Tornby Skole i TK, 
 fredag morgen
21. Julegudstjeneste på Havb. 
 kl. 14.00
24. Juleaften kl. 14 i TK 
 og kl. 15.30 i VK

Januar
2. AHavb kl. 14.00, Banko
12. Deadline på VI-TO
16. TB Fællesspisning i TF 
 kl. 18.30
23. Dans i TF kl. 19.30
23. Syngepiger fra Tårs på AHavb 

kl. 14.00
30. Minikonfirmander starter 

Februar
6. AHavb kl. 14.00, Banko
7.  Kyndelmisse i TK kl. 19.30
20. TB Fællesspisning 
 i TF kl 18.30

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

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