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En vidunderlig tid vi går i møde. Vi var ude og gå en 
tur og fik en forsmag på den kommende tid. Vi bor i 
Vidstrup og Kjærsgaard strand er nu en gang vores 
strand. Vi tager ofte derned og går en tur. Vi har en 
fin rute ned langs åen og ned på stranden rundt 
og op over klitten og tilbage til parkeringspladsen. 
Det tager en god time eller lidt mere alt afhængig af 
vejret, humøret og hvad der er at se.

Da vi kom derned kunne vi se at kommunen havde 
forberedt forårets komme ved at fræse en hel del 
rundt i landsskabet. Hybenroser er flotte. Bladene 
giveren fantastisk aroma og smag til en jordbær-
marmelade, men hybenroser er også invasive. Det 
betyder at den er lidt ukritisk med naboer og vok-
sesteder. Den skyder rodskud og breder sig meget 
i løbet af tiden og udkonkurrerer andre arter, der 
måtte ønske at vokse, hvor den vil vokse. Derfor er 
den ikke ønsket som art, hvor den kan vokse vildt, 
for det gør den så.

Turen langs åen udvisker sommerens tørke, fordi 
åen kunne faktisk ikke fylde mere end den gjorde. 
Der var heldigvis godt flow i åen, så der blev flyt-
tet noget vand. Siden vores gåtur er der desværre 
kommet meget mere vand og flere åer og vandløb 
er ved at ødelægge afgrøder på marken fordi de er 
blevet oversvømmet. 

Vejret ændrer sig forhåbentligt til noget mere solrigt, 
for solen stod på ved vores gåtur. Vi kunne mærke 
varmen fra den kærlige gæst. Det er livgivende at 
blive varmet op af solen og nyde det strømme in-
den for jakken. Ved nærmere kig på vegetationen 
kunne vi se at den også nød godt af lyset og var-
men, der bliver mere og mere fremtrædende – så-
dan generelt på denne årstid.

Nede på stranden sad vi og nød resterne af en 
storm. Vejret var roligt og vinden havde lagt sig, 
men bølgerne var stadigt lidt urolige. I vest blev der 
mere og mere mørkt og så blev det lysere og plud-
selig sad vi og kunne opleve sneen falde mildt og 
blødt midt i foråret på stranden vest for Vidstrup.

Læs nu VI-TO med glæde og fortrøstning. Vi har 
ikke noget med vejret at gøre, men lidt med hvor-
dan vi tager det og hvordan vi har det.

Vi ses snart igen
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
Britta Christiansen, suppleant . . . . . . . . 2131 8803
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’ info-
kanal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedens-
huse.hjoerring.dk

Arrangementer 
i april og maj
Onsdag den 1. maj
Kl. 14.00. Banko.

Onsdag den 22. maj
Kl. 17.30, forårsfest i samarbejde med Tornby og 
omegns Seniorer afholdes forårsfest i Fun-Park i 
Tornby. Der vil blive serveret grillet dyrekød med til-
behør, kaffe og kage. 
Pris 150,00 kr. pr. person. Tilmelding senest den 
15. maj til Signe tlf. 3028 7420 eller Grete tlf. 6199 
7732.

Onsdag den 5. juni
Kl. 14.00. Banko.

Onsdag den 19. juni
Sommerudflugt sammen med Tornby og omegns 
Seniorer. Læs nærmere i næste nummer af VI-TO 
og i opslag på Havbakken og i Brugsen.

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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Referat af generalforsamlingen den 6. marts 
2019.
1. Valg af ordstyrer
 Jens Arildsen blev valgt.
 Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Formandens status og evaluering over årets 

gang.
 Formanden fortalte om årets gang i Aktivitets-

klubben.
 Forårsfest, udflugt og høstfest har været af-

holdt sammen med Tornby og omegns Senio-
rer.

 Vi må bruge lokalerne på Havbakken indtil 
sommer, kommunen undersøger, hvor vi kan 
være derefter. Hallen, skolen, forsamlingshuset 
eller sognegården.

 Formanden takkede for godt samarbejde.
 Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
 Formanden gennemgik regnskabet.
 Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag og ideer fra brugere
 Ingen forslag.
5. Valg til brugerrådet
 På valg er Henning Nielsen, Karen Andersen og 

Birthe Sørensen og suppleant Ruth Jensen. 
 Henning, Karen og Birthe modtog genvalg. 

 Som ny suppleant blev valgt Britta Christian-
sen.

6. Valg af en revisor, på valg er Gunver Krag
 Gunver modtog genvalg. 
7. Eventuelt
 Gunde Højris fra seniordanserne fortalte om 

dansen.
 Arildsen takkede for god ro og orden ved gene-

ralforsamlingen.

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

På forhånd tak!
Som vi har gjort hvert år, lige siden Lokalbladet 
VI-TO så dagens lys i 1996, har vi i dette nummer 
indlagt et girokort til brug for indbetaling af øko-
nomisk støtte til bladet.

Er det nu nødvendigt, kunne man så spørge. Og 
hertil må vi bare svare - ja!

VI-TO’s økonomi er kun baseret på indtægter fra 
fire kilder. De foreninger og institutioner, der bruger 
bladet som foreningsblad, betaler et årligt kontin-
gent. Vores trofaste annoncører betaler knap en 

tredjedel af bladets udgifter. Kirkebladet betaler 
næsten halvdelen, men så mangler der stadig et 
pænt beløb, for at økonomien kan hænge sammen.

Her er det så, at borgerne i Vidstrup og Tornby 
kommer ind i billedet med støtte.

Fra andre byer og egne med tilsvarende lokalblade, 
ved vi, at man også her støtter massivt op med 
private midler og vi er hvert år både pavestolte og 
rigtig glade for den støtte, der indbetales til VI-TO.

Uden pengene fra borgerne – intet VI-TO! Så kort 
kan det siges. Og det er derfor, at vi skriver på for-
hånd tak i overskriften, for vi håber og tror på, at 
beboerne i både Vidstrup og Tornby gerne vil be-
holde VI-TO.

Girokortet i år er lidt anderledes end tidligere, men 
det kan bruges på nøjagtig samme måde som hid-
til.

Støtten til VI-TO kan enten betales via netbank 
(brug oplysningerne på girokortet) eller indsættes 
direkte på VI-TO’s konto 9067 1535615302 i Spar 
Nord.

Og når vi snakker støtte til VI-TO, kan man jo bruge 
det gamle ordsprog om, ”at mange bække små, 
gør en stor å”.

På forhånd tak!

Redaktionen

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Den 28. februar havde vi besøg af musiker og høj-
skolemand Nikolaj Andersen i sognegården.
Han fortalte om, de to sangskrivere, vi mistede sid-
ste år; Benny Andersen og Kim Larsen.
Nikolaj sang nogle af deres sange og vi sang med.
Det var en hyggelig eftermiddag.

10. april kl. 14.00: Husk der er foredrag på Hav-
bakken ved Poul Sørensen, Astrup, der fortæller 
om statsmandsbrugene fra 1800 til nu.

22. maj kl. 17.30: Forårsfest på Fun Farm i Tornby.
Der vil blive serveret grillet krondyr med tilbehør. 
Pris kr. 150,-. 
Tilmelding senest 15. maj. 

19. juni kl. 9.00: Sommerudflugt - bustur. Bussen 
kører fra sognegården ved kirken i Tornby.

Vi kører til Vildmoseporten, hvor der er rundvisning 
og vi nyder kaffe, øl og vand.
Så kører vi videre til Gjøl hvor der serveres stegte ål 
eller wienerschnitzler.
Herfra kører vi til Fårup Skovhus, hvor vi får efter-
middagskaffe.
Sommerudflugten er arrangeret i samarbejde med 
Brugerrådet.
Pris kr. 325,-.
Tilmelding senest 12. juni. 

Tilmeldinger til Bent Grydbæk tlf. 2169 2570 eller 
Grethe Sørensen tlf. 6199 7732.

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

Tornby Brugsforening
- sammen styrker vi lokalområdet
Detailhandlen i de danske landsbyer er generelt un-
der pres. Omsætningen falder, og mange butikker 
med begrænset kundegrundlag må lukke. Særlig 
hårdt er det for butikker som vores med kort af-
stand til discountbutikker.

Det er ikke vores mission, at butikken bliver et sted, 
hvor vi lægger alle vores dagligvareindkøb syv 
dage om ugen. Vi er en suppleringsbutik, dog med 
adgang til et bredt sortiment til hele husholdningen. 
I bestyrelsen vil vi gerne have Tornby-borgerne til at 
spørge sig selv, om det er nødvendigt at starte bilen 
hver gang, der skal handles. Man kunne jo fx en 
gang imellem kombinere indkøbet med en hyggelig 
gåtur, en frisk løbetur eller sende sine børn af sted 
for at lære dem at købe ind, regne, læse, begå sig 
i trafikken og så videre. Der er mange gode grunde 
til at handle lokalt. Hvis vi bare hver især justerer 
en anelse på indkøbsmønstret og lægger vejen en 
ekstra gang forbi byens dagligvarebutik, så kan det 
med sikkerhed ses på tallene.

Brugsen er lige så vigtig som skolen
De fleste er enige om, at Tornby Skole er guld værd 
i forhold til at have et lokalsamfund kørende som en 
helhed. Og en dagligvarebutik lige så. Kan vi opret-
holde en økonomisk sund Brugs - og en god skole 

selvfølgelig - kan vi også tiltrække nye borgere til 
byen og skabe en selvforstærkende værdiforøgelse 
af vores område.

Brugsen støtter lokale arrangementer
Vores butik er et sted, hvor verdenssituationen bli-
ver vendt mange gange dagligt. Vi får en snak med 
den lokale håndværker, møder naboen, og får gri-
net med dem fra lørdagens fest.
På den måde holder Brugsen også liv i byen og 
skaber rammen for det nærværende liv. Det skal vi 
også værne om. 

Brugsen støtter jævnligt lokale arrangementer og 
projekter. Det er en slags belønning for, at vi handler 
lokalt. Og vi kan gøre det, fordi Brugsen er ejet af 
medlemmerne og sig selv og dermed selv kan be-
stemme, hvad pengene skal gå til. Pengene bliver 
i byen. I Brugsens bestyrelse tror vi på, at tingene 
bliver nødt til at gå begge veje. Vi skal bakke op om 
hinanden for at bevare butikken. Vi kan ikke både 
få service og faciliteter i et nærsamfund, hvis ikke 
vi lægger en del af vores dagligvarehandel i Tornby 
Brugsforening.

Tornby Brugsforening er byens egen butik – Sam-
men styrker vi lokalområdet og overskuddet bliver 
i byen!

Bestyrelsen 
Tornby Brugsforening

Tornby Brugsforening
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Generalforsamling
Der var tæt på fuld hus, da formanden for Tornby-
Vidstrup Sognearkiv, Karen Jensen bød velkom-
men til årets generalforsamling i Mettes Kaffestue.

Helt efter traditionerne indledtes med en sang, 
dette år med ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”. 
Herefter blev Mona Jensen valgt til dirigent og hun 
gav straks ordet videre til Karen Jensen, der aflag-
de beretning, som vidnede om mange aktiviteter.

Sidste årsfolder uden girokort var en dårlig idé, idet 
mange ikke fik betalt kontingent, så vi må finde en 
anden løsning i 2019. 

Arkivet havde åbent hus i forbindelse med køb-
mandsgårdens kræmmermarked og den første dag 
var fin med mange mennesker, men søndagen reg-
nede væk og der kom ikke et øje på besøg i arkivet. 
Til bjergelavets strandfest havde vi en stand med 
billeder og fortællinger om strandinger og skude-
handel.

Tornbys ”Grå Mænd” er 
klar til start…
Som nævnt i sidste nummer af VI-TO, afholdt Be-
boerforeningen den 11. februar informationsmøde 
om oprettelse af en gruppe frivillige ”Grå Mænd/
landsbypedeller”.

Mødet gik over al forventning: Otte friske modne 
herrer meldte sig på banen, og siden er yderligere 
to kommet til. De ti mand er nu sammen med tov-
holder Jan Olesen ved at planlægge hvordan de 
kommer i gang, og hvilke opgaver de vil tage fat på. 
Gruppen omfatter et bredt spekter af kompetencer, 
så det er helt sikkert en ordning vores by vil få stor 
glæde af fremover.

Det er vigtigt at understrege, at frivilligt arbejde 
aldrig må erstatte lønnet arbejde. Gruppen skal 
derfor udføre opgaver, der trænger til at blive ta-
get hånd om, opgaver vi som by vil have gavn og 
glæde af vil blive løst. Men, det skal være opgaver 
som ikke naturligt burde udføres som normalt løn-
net arbejde. Oprettelse af de ”Grå Mænd” er derfor 
også sket efter god dialog med både den lokale Er-
hvervsforening og Fagligt Fælles Forbund, således 
der er klarhed over de naturlige snitflader.

Gruppen er nu i gang med at definerer sine første 
opgaver, ideerne er mange, og omfatter både noget 
i byen og noget i plantagen. 

Gruppen forventes at få tilholdssted på Skolen, 
hvor også ”kaffen og det sociale fællesskab” kan 
plejes. 
Beboerforeningen har tegnet forsikring, der dækker 
hvis uheldet skulle være ude, og man er nu i gang 

med at skaffe lidt yderligere økonomi, så gruppen 
har mulighed for at købe lidt nødvendigt grej. 

Vi håber i næste nummer af VI-TO at kunne fortælle 
meget mere, herunder hvilke opgaver man påtæn-
ker at prioritere.

Henvendelse om projektet kan rettes til Jan Olesen, 
3092 9948.

Infoskærm i Brugsen…
Beboerforeningen har opsat en infoskærm i Brug-
sen. Resultatet er opstået gennem et frugtbart 
samarbejde mellem Brugsen, Hallen og Beboerfor-
eningen. Systemet drives i samdrift med et tilsva-
rende system der er i Tornby-Hallen.

Det er meningen at skærmen skal erstatte de gamle 
papiropslag, dem synes vi tiden er løbet fra, så der-
for initiativet.

Vi håber også at initiativet kan være med til at bor-
gere i Tornby er på omgangshøjde med de arrange-
menter der er på plakaten, og at det kan være det 
led der medvirker til at vi (foreningerne) undgår at 
lave arrangementer der ”snubler” over hinanden. Af 
samme grund vil beboerforeningen snarest tage ini-
tiativ til et fællesmøde iblandt alle byens foreninger 
institutioner. Målet er at vi i det nye Infosystem får 
lavet en fælleskalender, hvor arrangementer bliver 
fordelt over året. Alle foreninger der har et budskab 
er velkommen til at eksponere det via systemet.

Systemet er velvilligt sponsoreret af SparNord fon-
den, en stor tak til dem. 

Beboerforeningen

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

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
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En stor succes blev vores årlige aftentur med flere 
end 60 på byvandring i Vidstrup og der var også 
pænt med interesserede til Michael Ejstrup Niel-
sens foredrag om detektorfund. Der kom også 
mange på besøg til åbent hus sammen med Køb-
mandsgårdens julemarked.

Arkivet har i årets løb medvirket og bidraget til 
frem stilling af forskellige skrifter og bøger, herunder 
også den nye potentialeplan for Tornby. 

Der er i årets løb investeret i nyt IT-udstyr og der 
arbejdes fortsat på højtryk for at få alle arkivalier 
registreret til Arkiv.dk.

Beretningen blev godkendt.

Herefter oplæste Tage Christensen regnskabet, der 
sluttede med et mindre underskud på kr. 1.753,50, 
men godkendtes uden bemærkninger.

Alle valg var genvalg, så både bestyrelsesmedlem-
mer, suppleanter og revisorer er de samme.

Under eventuelt tog Tage igen ordet og fortalte lidt 
om ”de grå mænd”, der har meldt sig til frivilligt ar-
bejde for at forskønne Tornby og gennemføre de 
planer, som er kommet frem under Tornby i Grøn 
Bevægelse.

Hanne Kirketerp efterlyste en til at fotografere hu-
sene i Tornby for arkivet og fortalte, at muligheden 
for at finde oplysninger under Arkiv.dk også gav 
henvendelser fra mange, herunder også fra ud-
landet. Karen Jensen fortalte, at Karsten Melgaard 
nu tager sig godt af arkivets og købmandsgårdens 
fælles hjemmeside.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med end-
nu en sang og en tak for god ro og orden.

Christian Byrdal

Hvem er personerne?
Vi har før været heldige at få hjælp til at finde ud af 
navnene på personer på gamle billeder. Kan nogen 
mon hjælpe med oplysninger om ovenstående bil-
lede.

Det menes at være taget ved stuehuset på Hoved-
vejen 74 i Nørre Tornby. Personen, der står som 
nummer to fra højre, er muligvis Christian Øster-
gaard, som i 1894 overtog ejendommen efter sine 
forældre. Omkring 1920 solgte han den videre til sin 
broder, Peter Østergaard.

Oplysninger kan gives på mail tvarkiv@gmail.com 
eller ring til Karen på 9897 7161.

Husk også at Tornby-Vidstrup Sognearkiv har åbent 
for alle interesserede hver onsdag fra kl. 15.00 – 
17.00.

Kvanvej 3 · Tornby · 9850 Hirtshals
CVR-nr.: 33721374

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

mailto:tvarkiv@gmail.com
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Tornby Vidstrup
 April
14 7. Mariæ bebud. 10.30
15 14. Palmesøn. (Musikgudst.)  10.30 
16 18. Skærtors. 19.30 
 19. Langfredag 10.30 
 21. Påskedag 10.30 9.00
17 22. 2. Påskedag  10.30
 28. 1. s.e. påske 9.00 NN
 Maj
18 5. 2. s.e. påske 10.30  
19 12. 3. s.e. påske  9.00 
20 17. Bededag konfirmation 10.30
 19. 4. s.e. påske   10.30
21 26.  5. s.e. påske 9.00 NN
22 30. Kristi himmelfartsdag 10.30 
 Juni
 2. 6. s.e. påske  10.30

Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

Præstens klumme
Billeder, vi kan genkende os selv i
Den tid, lever vi i, er på mange områder en tid, hvor 
intet står fast. Alt det gamle, hele den måde man i 
mange hundrede år har tænkt og levet på, er lige 
så stille ved at forsvinde. Bondekulturen er kom-
met på museum, og mange af os lever uden megen 
kontakt til hav og marker, som før var hovedernæ-
ringskilden for langt de fleste mennesker.

Samtidig vælter alt det nye ind over os, så vi knap 
nok kan nå at blive imponerede over fx den førerlø-
se bil, før en ny opfindelse gør sit indtog, og endnu 
en og så endnu en ny ting, der skal gøre alting hur-
tigt og mere effektivt.

Og der er mange, der har en fornemmelse af, at 
alt skal være nyt, for at det har nogen værdi. Også 
inden for kunsten. Det seneste vilde kunstværk, der 
sprængte alle rammer, er et billede, fremstillet af 
den anonyme og mystiske kunstner Banksy, som 
nu er så berømt, at hans billeder sælges for flere 
millioner.

Da han sidst havde et nyt billede på auktion, blev 
det budt op på en salgspris af en hel million bri-
tiske pund, men hvad ingen vidste var, at det var 
en del af kunstværket, at det destruerede sig selv, i 
det øjeblik hammerslaget faldt. Der var simpelthen 

indbygget en makulator i bunden af billedet, så det 
helt enkle motiv af en lille pige der rækker ud efter 
en svævende hjerteformet ballon, forsvandt ud un-
der rammen i små bitte strimler. Det var vel nytænk-
ning, men samtidig tror jeg, mange sad tilbage med 
en følelse af, at kunsten er alt for fortænkt. At den 
ikke ligefrem taler til os, så meget som det griner af 
os. Også selvom resterne af billedet sikkert er ble-
vet flere penge værd af at blive makuleret for øjnene 
af de chokerede kunstinteresserede.

Og der er ingen tvivl om, at en del af kunsten sta-
dig vil afsøge nye grænser for, hvad der kan kaldes 

Kirkebladet
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for kunst. Men det er som om, at grænsen er nået 
for længe siden. Selvom mange prøver at finde nye 
former for udtryk, er det som om, at man ikke kan 
slagte flere heste eller udstoppe flere hundehvalpe.

I de her år, hvor så mange ting er nye inden for tek-
nologiens område, findes der samtidig en grunder-
faring inden for kunstens område, at det at gå efter 
at være nyskabende, måske er det samme som at 
tømme kunsten for mening. Der er altid nogen der 
har betrådt den sti, man prøver at indtage som den 
første.

Kunstnernes jagt på det nye, gør at almindelige 
mennesker ikke længere kan genkende sig selv i 
kunsten – den siger os simpelthen ikke noget. Og 
det får mange mennesker til at se tilbage i tiden, 
og her får man nogle gange øje på noget, som blev 
overskygget af alt det nye.

Og det giver plads til at man opdager kunstnere, 
som nok burde have haft meget større anerken-
delse, da de levede. Fordi deres billeder har noget 
holdbart i sig, noget, der gør, at de stadig kan tale 
til os i dag, også selvom de ikke lige lignede den 
mode, der fandtes i deres samtid.

En af de kunstnere, som på den måde er genop-
daget, hvis han da nogensinde blev rigtigt opdaget 
i sit liv, det er maleren Johannes Wilhjelm (1868-
1939). Han hører til den generation, der kom efter 
de store skagensmalere, og som derfor stod i skyg-
gen af Krøyer og hr. og fru Anker, mens mere mo-
derne kunstretninger tog scenen i den første halv-
del af det 20. årh. Men nu har nogen fået øje på 
ham, og man kan se en udstilling af nogle af hans 
værker på Skagen Kunstmuseum i dette forår, som 
bestemt er værd at besøge.

Johannes Wilhjelm er optaget af lyset, som de an-
dre skagensmalere, men han har sit eget udtryk, og 

hans billeder fremstår med et særligt levende, næ-
sten flimrende skær over sig.

Og så er der hans motivvalg. Han maler mest 
landskaber, men ofte med mennesker på, og ofte 
ganske almindelige mennesker. Arbejdere på vej, 
kvinder i marken. Fiskerkoner på klitterne, mens de 
spejder efter deres mænd og sønner. Særligt stort 
indtryk gjorde et billede, der hedder ”Efter Gudstje-
nesten”. Det hænger til daglig i Hjortdal kirke, men 
er for tiden udstillet i Skagen. Det forestiller, som 
titlen fortæller os, mennesker, der kommer ud af 
kirken efter søndagens gudstjeneste.

Billedet er stort: 1,7 x 2 meter, og det får motivet 
til at virke overvældende. Helt i forgrunden af bil-
ledet yderst til højre står et skævt støbejernskors af 
den slags, vi har bevaret en hel række af på både 
Tornby og Vidstrup kirkegårde. Og foran korset er 
tre kvinder kommet ned, for at stå lidt og mindes 
det menneske, de her har begravet. De er pakket 
godt ind. Det blæser og de læner sig med ryggen 
til vinden, mens de står med knugede hænder og 
bøjet nakke.

Selvom de får morgensolen lige ind i ansigtet, ka-
ster deres tørklæde en skygge over deres øjne, og 
på den måde afspejles deres sindsstemning: Også 
i det indre står de midt i livets stride blæst, med 
øjnene formørket. De står i sorgens rum, hvor lyset 
ikke trænger ind, selvom solens stråler falder på 
deres ansigt. De står over for døden.

Og her er det, der stadig taler til os i dag. Det, vi kan 
spejle os i. Står vi der ikke allerede, så ved vi, at vi 
en dag vil stå ved en grav, og savne et menneske 
så stærkt, at hele livet tømmes for mening, og selv 
solens lys ikke kan nå ind til os.

Eller vi kommer til at stå foran vores egen grav, og 
mærke dødens magt overmande os.
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Det er her kristentroen begynder. For de tre kvinder 
på Johannes Wilhjelms maleri er et påskebillede. 
Og i vores eget liv, oplever vi selv denne påskemor-
gen, hvor vi kommer magtesløse og fuldstændig 
overmandede af sorg ud til gravens tomme mørke.

Men Wilhjem peger på, at der findes en himmel 
over os. Ikke bare den himmel, som meteorolo-
gerne beskæftiger sig med, men den, der åbner en 
port ind til Guds rige.

For over kvinderne troner en kirke. Hjortdal kirke, 
for at være helt præcis. Og Wilhjem har gjort noget 
meget vovet, da han malede billedet. Han har nem-
lig beskåret det helt skævt i forhold til et klassisk 
landskabsmaleri: horisonten ligger ret højt i billedet, 
men i stedet for at få øje på den blegblå himmel 
med de forrevne skyer, når man ser på billedet, så 
fylder kirken hele den plads, hvor et almindeligt 
landsskabsmaleri ville have haft en himmelflade. 
Nu ligger kirken i stedet granittung og med skiffer-
grå tag på toppen af bakken og fylder det meste 
af himlens plads. Oven i købet er billedet beskåret 
sådan, at kirken raver ovenud af rammen. Og dog, 
er det ikke så truende. Ser man nærmere efter er 
det netop kirken, der reflekterer solens lys og får 
hele billedet til at flimre, blive levende. Det er kirken, 
der kaster lyset tilbage og ind over os, der ser på 
billedet.

Og det er det også i overført betydning, for netop 
i kirken, der lyder den stemme, der modsiger dø-
dens magt.

Evangeliet om, at døden ikke får det sidste ord i 
vores liv. Evangeliet om, at selvom vi møder vores 
egen begrænsning i dødens magt, og må stå af-
mægtige ved vores kæres grav, så lever de men-
nesker, vi savner, i Guds kærlighed. Det er påskens 
lys i vores eget mørke. Det er den trøst, som kan 
bære os igennem alle de sorger og tab, vi må gå 
igennem i vores liv.

Det er ikke et budskab, som kan bevises. Det er 
oven i købet et skrøbeligt budskab. Et budskab 
som ofte må bukke under for vores egen fortviv-
lelse og vrede, vores eget mørke. Men ikke desto 
mindre, så står budskabet fast – det står der stadig 

trods vor tids flimrende foranderlighed, hvor alt skal 
være så nyt, at det nærmest når at blive for gam-
melt, før vi har vænnet os til det. Og måske er evan-
geliet om, at vi har en Gud, der overvinder mørket 
og døden – også for os, i virkeligheden det, der er 
det eneste, som er rigtigt nyt, det eneste, som vir-
kelig kan forny os, åbne vores liv, og lyse op i vores 
mørke, og gøre alting nyt.

Sara Dommerby Toft

Det sker
Musikgudstjeneste palmesøndag i Vidstrup
Den 14. april 10.30
Vi indleder påsken med musik og sang. Palme-
søndag er der musikgudstjeneste i Vidstrup, hvor 
Tornby Vidstrup kirkekor medvirker, og der lægges 
ekstra vægt på musikken og hvor vi samtidig skal 
høre den både festelige og absurde beretning om 
Jesus, der indtager Jerusalem i fattige klæder og 
ridende på et æsel, mens hele byen dyrker ham, 
som den mest ophøjede konge.

Påskens store drama fortsætter skærtorsdag af-
ten, hvor vi samles i Tornby kl. 19.30 til en stem-
ningsfuld aftensgudstjeneste, hvor Jesus samles 
med sine disciple og spiser sit sidste måltid med 
dem. Det måltid, som lige siden har været vores 
udgangspunkt og begyndelse, hvor vorherre giver 
os sig selv i form af det brød og den vin, vi deler 
ved alteret. Gudstjenesten slutter med, at vi bærer 
alterlys og bibel ud, for nu kommer den nat, hvor 
Jesus bliver forrådt.

Langfredag mødes vi 10.30 i Tornby kirke. Lang-
fredag er dødens og sorgens dag. Det er samtidig 
dagen for alle vores svigt. Jesus bliver svigtet – 
først af Judas, der forråder ham med et kys, siden 
af alle sine disciple, der flygter til højre og venstre, 
da det virkelig gælder. Men Langfredag er også da-
gen, hvor Gud viser sit sande ansigt – ikke som den 
vrede og straffende Gud, men som den Gud, der 
elsker os så højt, at han tager vores straf på sig og 
bærer al vores skyld og skam med sig op på korset. 
Her ser vi, at Guds magt udøves i magtesløshed.

Påskedag holder vi gudstjeneste i Vidstrup kl. 9.00 
og i Tornby 10.30. Påskedag er den vigtigste dag i 
den kristne kirke. Dagen begynder i magtesløshed. 
Vi følger de sørgende kvinder på deres vej ud til 
Jesu grav. De er fortvivlede over at have mistet den 
mand, der gav dem alt. Troen, håbet og kærlighe-
den er blevet korsfæstet sammen med ham. Nu er 
der kun tilbage at sørge for, at han får en ordentlig 
begravelse. 

Men da de kommer frem, er gravens sten væltet fra, 
og de ved ikke hvad de skal tro. Sådan begynder 
påskedag med både fortvivlelse og magtesløshed 
– og uden spor af tro. Men Gud træder dem i møde. 
For kærligheden er stærkere end døden. Og med 
Jesu opstandelse oprejses også kvindernes tro fra 
de døde. For Jesus lever! Det er det helt centrale i 
kristentroen.

2. påskedag holder vi gudstjeneste 10.30 i Vid-
strup. Det er dagen hvor det udfoldes hvad det 
betyder for os, at Jesus er opstået. Vi hører om, 
hvordan to af disciplene er på vandring i dagene 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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lige efter Jesu død. De har hørt rygtet om, hvordan 
Jesus er opstået fra de døde, og ved ikke hvad de 
skal tro. Men en mand slår følge med dem, og de 
falder i snak om, hvad bibelen fortæller, og han vi-
ser dem, at alting i det gamle testamente netop pe-
ger på Kristi død og opstandelse. Og stille vækkes 
deres tro og deres håb. Da det bliver aften beder 
de manden om at spise sammen med dem. Og de 
sætter sig til bords, hvor manden tager brødet, vel-
signer det og bryder det – og da ser de, at han er 
den opstandne Jesus. Sådan vandrer Jesus også 
med os i vores liv. Ofte uden at vi ænser, hvem det 
er, der taler til os. Vi skal gå med Jesus. Vi skal 
forstå vores bibel, med Jesus som nøgle, til dens 
mange forskellige tekster, og vi skal møde ham i 
nadveren, hvor han er levende tilstede og giver os 
sig selv, nærer os med sin kærlighed, som det brød 
og den vin han skænker os.

Sara Dommerby Toft

Sange fra udkantsland
Koncert med Mikael K
Den 11. april 19.30 i Tornby-Vidstrup Sognegård.

Vi går ofte rundt i vores egen lille boble, med vores 
egne bastante fordomme, som vi måske deler med 
dem, vi deler boble med. Fordomme bliver tit til for-
dømmelse – af det vi ikke ligner og det vi ikke for-
står. Men når forudindtagelsen falder og man får øje 
på noget værdifuldt i det menneske, man står over-
for, så sker der noget meget smukt. Der skal stor 
åbenhed til sådan et møde. Og den åbenhed, tror 
jeg, er et af Mikael K’s vigtigste arbejdsredskaber, 
når han med sine sange beskriver de mennesker, 
han møder på sin vej. Ved at lytte til hans sange, 
kan vi få det samme åbne blik, og få øje på det 
værdifulde i det skæve.

Derfor er det en stor glæde at kunne invitere til so-
lokoncert med Mikael K i sognegården, hvor vi skal 
høre hans udkantssange om udkantsmennesker. 
Han indtager scenen med sine instrumenter (gui-
tar, banjo, mundharpe mm.) og sine vedkommende 
anekdoter og historiefortællende sange.
 
Mikael K er en moderne folkesanger; – en farve-
strålende singer/songwriter, der mestrer det dan-
ske sprog – og en underfundig storyteller. Siden 
koncept-albummet ”Sange fra Nord” udkom i maj 
2014 er der blevet arbejdet på nye sange i sang-
skriverværkstedet på Klondyke Ranch i Vendsys-
sel. Senest i en række udsendelser på TV2Nord, 
hvor Mikael K besøger (meget) forskellige menne-
sker, og derefter skriver en sang om det menneske, 
han har mødt.

Den nordjyske trubadur og sangskriver Mikael K 
har siden 2002 med sit band Klondyke udgivet 6 
anmelderroste albums med dansksprogede sange: 
#Guld (2002) #Lille Vampyr (2003) #Verdensmand 
(2006) #dejlig Dum (2008) #Udkantsland - sange 
fra skæve Danmark vol.1 (2011) #Sange fra Nord 
(2014).

Mikael K har modtaget Danmarks Radios P4-pris 
2007, Bjørn Afzelius-prisen 2008, Gelsted-Kirk-
Scherfig prisen 2011 samt en Danish Music Award-
Folk 2012/13 som Årets Sangskriver.

Fri entré, øl og vand kan købes i pausen.

NB! Af hensyn til pladsen, skal man melde sig til på 
forhånd: det sker via sms til 5167 0668, opgiv navn, 
telefonnummer og antal personer. Husk at melde 
afbud, hvis ikke du kan komme alligevel.

Nøj’ det er for børn
Lørdag den 6. april kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år)

Lørdag den 13. april kl. 10.00 - 11.15: 
Børnepåske - påskeæg (alle børn)

Lørdag den 4. maj kl. 10.00 - 11.15
Tumlinger (1-4-årige)

Tirsdag den 7. maj kl. 9.30
Dagplejer/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehave

Lørdag den 11. maj kl. 10.00 - 11.15
Spillopper(4 - 8-årige)

Lørdag, den 25. maj kl. 10.30 - 11.15
Tumlinger (i stedet for den 1. juni, der ligger i Kr. 
Himmelfarts ferien.

Herefter er der sommerpause i børnearrangemen-
terne frem til slutningen af august. 

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

Gudstjenesteplan 
Havbakken
Den 11. april: Lea Hoff
Den 25. april: Sara Dommerby Toft
Den 9. maj: NN
Den 23. maj: NN

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 1. april kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang, Nejstgårdvej

Mandag den 6. maj kl. 19.00 
hos Kirsten og Aksel Nielsen, Nejstgårdvej

Mandag den 3. juni kl. 19.00 
hos Agnethe og Ole Thomsen, Valnøddevej

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
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Adresselisten
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

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:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com 

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

Korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com

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

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
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:henrik.hegelund@skolekom.dk
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Fastelavnsfest for fangere, firben og flødeboller
Så blev det fastelavn igen i år. Og sikke en fest. 
Først i kirken og derefter i Vidstrup Forsamlings-
hus. Skønne udklædte børn, fantastiske hjemme-
bagte fastelavnsboller og ikke mindre end to meget 
velklædte gamle mennesker, der var klar med gode 
gamle og nye lege for både børn og voksne. Ved 
tøndeslagningen blev der kåret to kattekonger – 
nemlig Meline og Trine, og kattedronningerne blev 
Benjamin og Juuni. 

Bævere og Ulve er slet ikke farlige 
Spejdersæsonen for 0.-3. klasserne er startet op 
igen efter at have været i hi vinteren over. Men nu er 
foråret og lyset på vej, og det er tid til at være ude, 
lege, lave bål, lære i naturen, tage mærker, sove 
i telt og meget andet spejdersejt. Alle 0.-3. klas-
ser er meget velkomne – vi mødes i Spejderhuset 
i Vidstrup hver torsdag fra 16.30-18.00. Tjek hjem-
mesiden for mere info – der ligger også et program 
www.tornby-vidstrup.kfumspejderne.dk

De store spejdere (det vil sige fra 4. klasse og opef-
ter) mødes hver tirsdag fra 19.00-20.30 – kig forbi. 
Her foregår der en helt masse spejderaktiviteter, 
store spejderlejre – i både ind- og udland og meget 
andet. Programmet ligger på hjemmesiden – junior 
og senior. 

Mælkekartoner – hvad stiller man op med dem?
Vigtigt – i disse gode sorteringstider. Ved spejder-
huset i Vidstrup står der en stor container. Støt 
Tornby-Vidstrup-Spejderne - Hjælp med at fylde 
den op. Kom med mælkekartoner (ved kartoner 
med skruelåg, tag proppen af), bøger (dem med 
fast omslag, tages omslaget af og afleveres også), 

gavepapir, pizzabakker, papkasser og karton – og 
så selvfølgelig aviser, reklamer og papir. Vi siger på 
forhånd tak for hjælpen!

Dorthe Kjærgaard 
Tornby-Vidstrup KFUM

Tornby-Vidstrup Spejderne

Årsmøde 2019
Tornby-Vidstrup Landsbyråd afholder årsmøde 
onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.30 i Tornbyhallen.

I henhold til vedtægterne § 3 indkaldes der hermed 
til generalforsamling.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra det forgangne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse.
4. Budget og kontingent.
5. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i 

hænde senest seks dage inden årsmødet)
6. Vedtægtsændringer*

7. Valg af indtil tre enkeltpersoner fra lokalområ-
det til landsbyrådet.

8. Meddelelse om forenings- og institutionsre-
præsentanter for det kommende år i Landsby-
rådet.

9. Valg af Landsbyrådets bestyrelse. (på årsmø-
det eller senest 14 dage efter)

10. Valg af to revisorer.

Eventuelle dagsordenspunkter fremsendes til for-
manden senest 1. maj 2019

* Bestyrelsen har revideret rådets vedtægter, jf. 
beslutning på sidste generalforsamling i 2018. Æn-
dringsforslaget vil blive fremlagt til godkendelse.

Tornby-Vidstrup Landsbyråd

To meget velklædte gamle mennesker.

http://www.tornby-vidstrup.kfumspejderne.dk
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Siden sidste indlæg er der den 13. februar afholdt 
swingom aften med Hyggegruppen.
Aftenen var godt besøgt.

Lørdag den 2. marts blev der i samarbejde med 
Dagli’Brugsen afholdt fastelavnsfest.
Det er en meget gammel tradition, som forsam-
lingshuset gerne vil holde ved lige.
Der var udklædte børn med deres pårørende, ikke 
så mange, de der kom fik en god fastelavnsfest…
Bestyrelsen var klar med varme pølser, fastelavns-
boller, kaffe og sodavand.
Peter Jakobi var igen i år fastelavnsklovn, der førte 
an i sanglegene og ledte slagets gang, da der skulle 
slås katten af tønden. Spillemand Jørgen Olsen var 

på scenen med sin harmonika og spillede til sang-
legene.

Præmierne gik i år til Anker Kristholm Nielsen som 
den sjoveste udklædte, Mogens Gundersen blev 
kattekonge, Ninna Normann Jensen blev dronning.

Den 13. marts var der Swingom med Kielgasterne, 
som samlede fuld hus.

Torsdag den 28. marts, kl. 19.30.
Forsamlingshusets generalforsamling i følge ved-
tægterne.

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

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

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
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Tornby IF’s 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
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6154 2975
Tornby-Hallen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9897 7620
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Referat fra Generalforsamlingen i Tornby IF’s 
Håndbold afdeling onsdag den 27. februar 2019
Der var fremmødt 18 personer, hvor de fleste deltog 
i den indledende fællesspisning, som denne gang 
var flæskesteg med tilbehør.

Følgende dagsorden blev gennemgået:
1. Valg af dirigent: Dette hverv varetog Henrik 

Willadsen med sin velkendte myndighed.

2. Formandens beretning: Her fortalte Allan Jel-
lesen om det forgangne års begivenheder i 
håndboldafdelingen af stort og småt. Her i hans 
egne ord:

”Vores ungdomshold (u12 + u14) var en tur i Kristi-
ansand, Norge som afslutning på sæsonen 17/18. 
Omkring 50 spændte og forventningsfulde spillere, 
ledere og forældre drog en fredag i april afsted mod 
Norge. Der blev spillet en masse god håndbold og 
ellers hygget igennem, hvor pigerne om lørdagen 
var en tur i vandland. Resultatmæssigt fik U14 
drenge sølv og U14 piger tog guldet.
Vores U10 hold, både piger og drenge var til cup i 
Nøvling. 

Som vi har gjort de sidste par år, blev der afholdt 
fælles afslutning på sæsonen for ungdommen og 
forældre i hallen fredag den 6. april, hvor alle bi-
drog med lidt mad til fælles buffet og vi så hyggede 
nogle timer. 

Afslutningsfest for senior-spillere, trænere, ledere 
og andet godtfolk foregik den 9. maj. Festen blev 
først til maj, da vores damer skulle ud at spille om 
at blive i 3. division. Damerne tabte deres to kampe 
og måtte en tur ned i jyllandsserien. 

Onsdag den 24. maj afholdt Håndboldafdelingen 
afslutning for alle trænere og ledere.

Derefter var vi klar til den nye sæson. Nogle af vores 
hold startede op allerede sidst i juli med at træne, 

andre hold startede op i august, nogle bare med 
træning en gang om ugen. 

Håndboldsæsonen stater altid først rigtigt i den 
weekend, hvor der er Tornby Cup. Det var ikke an-
derledes i år.

Vi synes, det bliver sværere og sværere at få træ-
nere og få kabalen til at gå op. Der er flere unge, der 
gerne vil, men de ved bare ikke altid, om de i løbet 
af året skal ud at rejse. Og den slap vi heller ikke for 
i år. Når vi lige synes, at det hele var ved at gå op, 
skete der noget nyt. Nogle fik andet arbejde, så de 
ikke kunne træne et hold alligevel. Men vi har fået 
trænere til alle, og de gør et fantastisk godt stykke 
arbejde.

Vi har følgende hold: 
Ungdom: Trille Trolle - i samarbejde med gymna-
stik, U6, U8, U10 piger, U10 drenge (tre hold), U12 
piger (to hold), U14 piger (to hold), U14 drenge, U16 
drenge og U18 drenge. 
Senior: Jyllandsserie og serie 2 damer, Jyllandsse-
rie og serie 2 herrer.

Vi er også i gang med at lave lidt håndbold for dem, 
som ikke længere kan være med i det på det nor-
male håndbold…….. Five a side.

Vi er i fuld gang med få trænere på plads til næste 
sæson. Vi har fået nogle af trænere på plads… men 
der er nogle huller endnu, så skulle der gå nogen 
rundt med en trænerdrøm eller nogen, der kender 
nogen, der vil træne, tager vi gerne imod navne. 
Vi håber, at til vores ungdomsafslutning, at vi kan 
sætte navne på trænerne til de forskellige hold til 
den kommende sæson.

Tornby Cup: Vi afholdte igen i 2018 Cup med stor 
succes med godt 2100 deltagere, lidt flere end året 
før. Hele 16 haller havde vi gang i. Der var stort telt 
(Sportmaster) i skolegården, Brugsen bliver tømt i 
de dage, der er cup. Cuppen betyder meget, ikke 
bare for håndboldafdelingen, men for mange rundt 
om i vores kommune.

Jeg vil igen i år sige tusind tak til holdet bag Tornby 
Cup. Det er vildt så godt det kører - ikke bare i den 
weekend cuppen står på, men under hele forløbet.
Der skal også lyde en kæmpestor tak til alle dem, 
der tager en vagt under cuppen. Jeg tror, vi har over 
200 til at hjælpe bare i Tornby, plus dem vi har på 
Hirtshals skole og på Højene skole og de 15 haller 
vi har gang i. (Det skal siges, at dem uden for byen 
er vi nødt til at betale for hjælpen).
Det er lidt fedt, at når jeg ringer rundt til folk og 
spørger om deres hjælp i en 3-4 timer i løbet af 
weekenden, er der næsten ingen, der siger nej. Det 
er uanset om det er én der går til gymnastik, fod-
bold, badminton, spejder, tennis eller andet.

Tornby Idrætsforening

TIF-Håndbold

http://www.tornbyif.dk
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Vi håber på, at der kommer lige så mange deltagere 
til vores Tornby Cup i 2019. De er endda begyndt 
at melde sig til… 

Vi kæmper for at få så mange børn som muligt til 
at spille håndbold, men vi ved det er svært, da der 
er mange tilbud til børn og unge. Sidste år var der 
snak om sammenlægning med Horne og Hirtshals. 
Det blev ikke til noget for Tornby. Men Hirtshals og 
Horne har slået deres håndbold sammen. Vi ville 
ikke lave en sammenlægning, men vil gerne sam-
arbejde. Og hvad er der så sket ved det… Ikke så 
meget, vi har mistet nogle spillere og vi har fået 
nogle spillere.
Vi har lavet et samarbejde med Hjørring Håndbold 
med U16 piger for en 2-årig periode. Det går frem-
ragende.

Vi har et super godt samarbejde med hovedbe-
styrelsen og de andre afdelinger i Tornby IF. Vores 
indstilling i håndboldafdelingen er, at vi skal hjælpe 
hinanden både med arbejde og også økonomi.

Afslutning på sæsonen: U12 Piger skal til cup i 
Nøvling den 5.-7. april 2019. De andre ungdoms-

hold skal en tur til Norge den 26.-28. april. Afslut-
ningsfest for ungdom er fredag den 29. marts i TIF-
salen / Hallen. Afslutningsfest for seniorer er lørdag 
den 30. marts i TIF-salen.

Tornby cup er den 20.-21.-22. september, jeg håber 
da folk vil sætte kryds i deres kalender, så vi kan 
lave en endnu god Tornby cup.

Stor tak: Der skal lyde en stor tak til vores sponso-
rer og tilskuere, også til alle vores trænere og hold-
ledere, som ligger mange timer og kræfter i at få 
holdene til at fungere. 

En meget stor tak til de trænere, der altid er klar til 
at hjælpe, hvis en træner er forhindret i at komme 
og træne det hold de hellers har. Så det er bare 
skønt, at der altid er nogle, der er klar til at hjælpe. 
Så mange tak for det.

Tak til John, han er altid flink til at hjælpe håndbold, 
uanset hvad vi spørger om hjælp til.

Tak til dig Henning for alt din hjælp. 

En stor tak til min bestyrelse 
for godt samarbejde. Jeg sy-
nes, det er vildt fedt, at vi er 
så forskellige i vores besty-
relse, det gør bare, at vi kom-
mer omkring mange ting.

Vi har i det sidste år henover 
sommeren holdt nogle lange 
møder på Hirtshals Rednings-
station, hvor vi har mødtes 
om morgenen og blevet ved 
til sidst på eftermiddagen. 
Og vi er ikke færdige endnu. 
Vi vil lave en strategi og en 
plan for håndboldafdelingens 
fremtid. Det er ikke bare lige 
noget, vi gør på én dag, og 
når sæsonen først går i gang, 
er der ikke tid til andet end at 
passe vores trænere, spillere 
og hjemmestævner. Så vi går 
i gang igen efter sæsonen, er 
slut. Vi håber således, at vi 
kan komme med et resultat 
inden næste sæson starter.

Det var vist, hvad jeg lige 
kunne komme på, der er 
foregået og vil forgå i Tornby 
Håndbold.”

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af det re-
viderede regnskab: Ulla 
Rokkedal gennemgik regn-
skabet, som blev godkendt 
efter få opklarende spørgs-
mål.
Kommentar fra formanden: 
Jeg vil godt her lige til regn-
skabet sige. ”Det kommer 
meget bag på mig / os, at vi 
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skal komme ud med et underskud på 57.000 kr. og 
det er ikke godt nok, og der skal ikke være nogle 
undskyldninger, men vi har ikke haft en kinamands 
chance for at følge med i, hvor vi lå, da vi ikke har 
fået vores regnskab tilbage fra hovedkassereren, 
når vi har afleveret det.
Og så ”den...” fordelingens nøgle, jeg fatter den 
ikke.
Men jeg/vi vil sætte os ned og se hvordan vi kan få 
det vendt.”

4. Indkomne forslag: Henning Sigsgaard var 
kommet med følgende forslag: 

Forslaget:
• Ungdomsspillere, træner og spiller som ud-

gangspunkt, på det hold i den årgang de til-
hører.

Bemærkninger til forslaget:
• Hvis der er ønske om evt. at brugen nogen af 

spilleren på et ældre hold, er det også muligt 
ifølge DHF’s regler stk. 3.2 Spiludvikling – Ung-
domsrækkerne. a. Det er tilladt at spille på et 
hold (også samme dag) i den nærmest følgen-
de ældre årgang uden at man dermed spærres 
for deltagelse i egen årgang.

• Hvis der er ønske om også at bruge spillerne i 
den ældre årgang, er det et spørgsmål om ved 
påsætningen at få placeret kampene så det kan 
lade sig gøre, det samme gør sig gældende 
hvis der også skal trænes sammen.

• Der kan selvfølgelig være hold hvor det er nød-
vendigt at sammensætte flere årgange, for at 
kunne lave et hold.

• Efter en længere snak med argumenter for og 
imod, valgte Henning at trække forslaget tilba-
ge. Deltagerne i generalforsamlingen var ikke 
meget for at lave en beslutning om regler ind-
skrevet i vedtægterne. Der opstod enighed om, 
at bestyrelsen skal være mere tydelig i deres 
kommunikation i forhold til opdeling af årgange.

5. Valg af kasserer: Ulla Rokkedal blev genvalgt.

6. Valg af udvalgsmedlemmer: Alle medlemmer 
var på valg. Alle blev genvalgt. Birgitte Mikkel-
sen, Kim Kornum, Johnny Neergaard, Bettina 

Sigsgaard, Anita Dissing, Anders Thomsen og 
Ann Olesen.     
  

7. Valg af suppleant: Nye suppleanter blev: Emil 
Lyn og Mathias Hvims.

8. Fastsættelse af afdelingens kontingent: Af-
delingens kontingentsatser forbliver uændret.

9. Eventuelt: Her blev flere emner taget op til fre-
delige diskussioner. Bl.a.:

• Ny hjemmeside for hele Tornby IF går snart i 
luften.

• Der er sendt indbydelser vedrørende Tornby 
Cup til klubber i Sverige og kommer snart ud 
i Danmark.

• Flot klaret af styregruppen i Tornby Cup, da 
cuppen blev ramt af stormen. 

• Bestyrelsen vil gennemgå regnskabets enkelte 
bilag, for at finde en forklaring på underskud.

Tornby IF’s Tennisudvalg
Formand: Henning Sigsgaard . . . . . . .   6112 7355
Kasserer: Jens B. Pedersen . . . . . . . . .   6165 3640
Anders Mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . .  2238 7418
Ulf Mølving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2713 7737
Turneringsleder og kampkoordinator:
Henning Sigsgaard. . . . . . . . . . . . . . . .  6112 7355

Referat af generalforsamling i Tennisafdelingen, 
den 2. marts 2019
Generalforsamlingen startede med stegt flæsk og 
persillesovs fra Madtømreren.

1. Valg af dirigent
Torben Gade blev valgt.

2. Formandens beretning
Henning Sigsgaard fremlagde.
I sæsonen 2018-2019 var der heller ingen der har 
meldt fra på grund af graviditet, selv om det godt 
kunne se ud til at der er nogen der er det.

TIF-Tennis

TIF Tennis generalforsamling startede med stegt flæsk og persillesovs fra Madtømreren.
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Sidste sæson sluttede som sædvanligt med Twon-
by Open, som blev vundet af Simon David og Ulf 
Mølving.
Vi havde også en lille juleturnering i 2018, som blev 
vundet af Heinrich Sigsgaard og Henning Sigs-
gaard.
I 2018 blev der igen afholdt sommerfest, en stor tak 
til Anders Mikkelsen for det store arbejde med at 
indsamle gevinster og stå for tombolaen.
På de sidste års generalforsamlinger, har vi snakket 
en del om at vi skulle til at bruge Multibanen, det 
blev heller ikke til meget i 2018. Der er en del der 
har spillet på multibanen, men ikke af Tennis afde-
lingens medlemmer.
Der har også været snakket om, at flere af os der 
ikke er på arbejdsmarked kunne spille et par for-
middage, det må vi tage op igen. 
Nogen har også luftet tanken om at der måske 

skulle være en aldersopdeling af holdene, men det 
ville jo nok komme til at gå ud over det sociale. Det 
snakkede vi om, og der var bred enighed om at 
fortsætte som det er nu, så kan der altid byttes lidt 
om på holdene hvis kampene bliver alt for ulige. 

Til sæsonen i år, har vi haft en mindre medlems-
fremgang. Der er nu 24 betalende medlemmer
Der er fire til hverdagstennis og 20 til lørdagstennis, 
som har været fordelt på fire hold, med fire oversid-
dere hver gang, men alligevel er der dage, hvor der 
er flere som må spille to kampe, for at få kabalen 
til at gå op.
Med 20 betalende til lørdagstennis, er der penge til 
at vi kan spille til 1. maj.
Der er også nogen der har lejet prøvetimer, håber 
de senere melder sig ind i klubben.
Vi har ikke købt nye bolde i 2018, men der er ønske 
om at bolde skulle udskiftes noget oftere, det må 
vi så gøre.

Til slut vil jeg sige tak til alle, for et godt socialt sam-
vær når vi mødes.
En særlig tak til udvalgsmedlemmerne, for de ikke 
har blandet sig alt for meget i afdelingens arbejde.
Formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede afdelings-
regnskab
For kassereren Jens Pedersen, fremlagde Henning 
Sigsgaard afdelingsregnskab.
Regnskabet viste et underskud på 1.426,- kr.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.

5. Valg af kassere
Jens B. Pedersen genvalgt.

6. Valg af to udvalgsmedlemmer
Anders Mikkelsen og Ulf Mølving genvalgtes.

7. Valg af suppleanter
Torben Gade og Søren Ludvigsen genvalgtes.

8. Drøftelse af betaling til fællesudgifter til TIF
Flere medlemmer mente at Tennisafdelingens bi-
drag var for højt, i forhold til det antal medlemmer 
der er.

9. Fastsættelse af afdelingens kontingent
Kontingent blev hævet med 50,- kr. til 1.250,- for 
lørdagstennis og 850,- for hverdagstennis.

10. Sommerfest, herunder tombola
Ingen på generalforsamlingen, vil påtage sig opga-
ven med at stå for indsamlingen af gevinster.

11. Eventuelt
Tornby Open afholdelse lørdag den 11. maj 2019.
Bestyrelsen afgør om der skal arrangeres fest ef-
terfølgende.
Der blev også drøftet om vi skulle melde os ind i 
Hirtshals Tennisklub om sommeren, og så arran-
gere kampe i lighed med det vi spiller om lørdagen, 
det skulle så være på hverdage. Det må bestyrelsen 
tage op.

Referent, Henning Sigsgaard

Vinderne af Twonby Open 2018: Simon David og 
Ulf Mølving.
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Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser i år. Vi vil ger-
ne kigge et par numre eller flere frem her på siden 
sidst, så I kan planlægge indlæggene så godt som 
muligt.

3. nummer har deadline den 12. maj og udgives 
den 5. juni.

4. nummer har deadline den 16. juni og udgives 
den 31. juli.

5. nummer har deadline den 6. september og udgi-
ves den 2. oktober.

6. nummer har deadline den 13. oktober og udgives 
den 13. november.

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

Siden sidst

Kort sagt:
Drejer det sig om frost 
eller kulde - så er det 
ikke mængden men

madsen

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16

Velkommen hos

Vi leverer mad ud af huset 

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20



April
3. AHavb kl. 14.00, Banko
10. Foredrag på Ahavb kl. 14.00
11. Koncert med Mikael K 
 kl. 19.30 i SG
14. Musikgudstjeneste 
 kl. 10.30 i VK
16. TB Fællesspisning og foredrag 
 i TF kl 18.30
18.-21. Påske 

Maj
1. AHavb kl. 14.00, Banko
22. Forårsfest på Fun Farm 
 kl. 17.30 med AHavb 
 og seniorerne

Juni
5. AHavb kl. 14.00, Banko
19.  Sommerudflugt 
 med Ahavb og seniorerne 

Alle arrangement er nærmere 
omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gamle Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
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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