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Det gælder da vist om at holde tungen lige i mun-
den for tiden. Nu har foråret været der og somme-
ren er så småt begyndt med træer der springer ud 
og forskønner vores tilværelse med grønne blade 
i alle nuancer. Jeg synes selv, at det er noget af 
det mest livgivende og forfriskende at se på en ny 
udsprunget birk. Bløde blade, lysegrønne farver og 
en let lyd fra brisen i bladene. Det stresser af om 
noget. 

Vores konfirmander springer også ud til højre og 
venstre. Kommer der en mejetærsker eller en racer-
bil med en yngre mand eller kvinde som passager 
så er de nok blevet hentet ved kirken for at impone-
re eller bare for at få dem hentet hjem fra kirken til 
fest, gaver og en masse taler til det menneske, der 
har sagt ja til kirken. Der findes dog også nogen, 
som siger nej til alt virakken og vil tænke lidt mere 
over tingene. De tænker måske klima og madspild 
og vil gerne gøre en forskel.

De skal alle have et held og lykke på rejsen igen-
nem livet, som runder en kant og markerer at de er 
tættere på, at skulle klare sig selv. 

Vi andre har også noget at se til ud over festerne. 
Europa skal have fornyet parlamentet, som bor 
langt herfra, men som beslutter væsentlige ting, 
som også har vores interesse. Dette valg har en pa-
rallel til vores lokale parlament – folketinget, som 
også skal fornys i den grad, som vi beslutter med 
vores stemme her til Grundlovsdag. 

Så det gælder om at holde styr på tingene, så det 
hele ikke ender i melodi grandprix, fake news, godt 
vejr og hvad betyder min stemme egentligt. Jeg 
håber vi holder tingene lidt adskilt og glædes over 
retten til at kunne stemme og have et liv i fred og 
uden frygt. Et liv med mange glæder og fornøjelige 
timer i fælleskab med dem man kender og dem vi 
har noget med at gøre. 

Det andet fællesskab vi har, er omkring VI-TO, som 
jo er en gammel affære. Forholdet er heldigvis ikke 
blegnet endnu. Der kommer heldigvis indlæg i en 
passende mængde så vi kan opretholde vores blad 
med info om dette og hint. Til forhåbentlig stor for-
nøjelse for dem, der læser bladet, dem, der laver 
indlæggene og dem, der laver bladet.

Næste deadline er lidt tid-
lig, så kridt skoene, og der 
kommer også et lille blad 
efter sommerferien.

Jørgen
bladsmører

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 holder sommerferie

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 juni og juli
Tirsdag den 11. juni
Kl. 10.00 Læge Gustav Sørensen fra Aalborg Uni-
versitetshospital fortæller om, hvordan vi undgår at 
falde, gælder for de 75+. Se opslag i Brugsen.

Onsdag den 19. juni
Sommerudflugt sammen med Tornby og omegns 
Seniorer. Bussen kører fra Sognegården ved kirken 
i Tornby.
Vi kører til Vildmoseporten, hvor der er rundvisning. 
Derefter kører vi til Gjøl, hvor der serveres stegte ål 
eller wienerschnitzel. Herfra kører vi til Fårup Skov-
hus, hvor vi får eftermiddagskaffe. 
Pris 325,00 kr. 
Tilmelding senest den 12. juni til Signe tlf. 3028 
7420 eller Grete tlf. 6199 7732.

Onsdag den 3. juli
Kl. 14.00. Banko.

Onsdag den 7. august
Kl. 14.00. Banko.
Ret til ændringer forbeholdes.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billardbord stående på 
Havbakken, hvis der er nogen, der kunne tænke sig 
at benytte det, kan de ringe til Signe, tlf. 3028 7420 
eller møde tirsdag formiddag og aftale, hvornår 
man kan bruge det.

Vi håber, der er nogen der vil benytte sig af tilbud-
det. Det er gratis at benytte bordet.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi 
gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, 
strømper med mere til Rumænien. Garnet kan afle-
veres i den gamle spisestue på Havbakken, så skal 
vi nok finde det. Ellers kan man kontakte Signe på 
3028 7420. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben
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Bestyrelsen for den selvejende institution 
Tornby Friplejehjem: 
Formand Oscar Djurhuus . . . . . . . . . . . .4036 6499
Næstformand Dorte Kettel Thomsen . . .2325 8282
Sekretær Sara Dommerby Toft. . . . . . . .5167 0666
Kurt Bærentsen
Svend Ravn
Charlotte Voetman
Erik Jacobsen

Udover bestyrelsen for den selvejende institution er 
der blevet oprettet en støtteforening, det skete på 
en stiftende generalforsamling den 28. maj. Med-
lemmerne af bestyrelsen kan snart ses på hjemme-
siden: www.tornbyfriplejehjem.dk

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at kommunen har be-
sluttet af lukke plejecenter Havbakken i Tornby.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er behov 
for et plejehjem i Tornby, som kan dække borger-
nes behov for Tornby og opland. I årene fremover 
bliver der mange flere ældre, så behovet vil være 
stigende. Endvidere er friplejehjem rundt omkring 
meget populære og således et godt supplement til 
de kommunale plejehjem. Man skal være visiteret/
godkendt af sin hjemkommune for at komme på 
friplejehjemmet, så der vil også være beboere fra 
andre kommuner på Friplejehjemmet i Tornby.
 
Friplejehjemmet vil få 24 boliger og der er fundet et 
egnet areal nord for Bjergbyvej, øst for Sønderby 
station, som ejerne har sagt ja til at sælge.

Friplejehjemmet vil blive anlagt med et stiforløb i 
et flot haveanlæg/park, som vil rumme et mindre 
dyrehold. Friplejehjemmet vil få eget køkken, hvor 
maden laves fra bunden og af friske råvarer. Prisen 
for en plejehjemsplads vil være det samme som på 
et kommunalt plejehjem, men friplejehjemmet er 

selvstændigt med egen bestyrelse og står således 
helt uden for den kommunale administration.

Mange kommuner er glade for friplejehjemmene og 
ser dem som en god mulighed for at tilbyde opda-
terede og moderne plejehjemspladser i alle dele af 
kommunen. Og der er der penge at spare for kom-
munen til anlæg af plejehjem. 

De steder hvor der er etableret friplejehjem, går 
samarbejdet med kommunen godt, udtaler kon-
sulent Jon Pugholm, som er fra Klejtrup ved Ho-
bro. Jon har lovet at hjælpe arbejdsgruppen med 
projektet, han har været fødselshjælper ved en del 
nye friplejehjem, blandt andet to friplejehjem i sin 
hjemby Klejtrup.

Vi planlægger efter, at friplejehjemmet skal være et 
rart sted at bo, arbejde og være besøgende på. 
Boligerne vil være så store, at ægtefæller kan bo 
sammen i lejligheden. 
 
Byggeriet vil koste små 50 mio. kr. og finansierin-
gen er ved at falde på plads. Vi skal have samlet 
små 600.000 kr. ind. Det håber vi, kan ske via frivil-
lige bidrag, sponsorater og fonde. Støtteforeningen 
søger om godkendelse til, at gaver op til 16.000 kr. 
om året, kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Vi 
oplyser samtidig, at foreningen kan modtage arv, 
der er fritaget for arveafgift. Derimod kan kontin-
gentet på 100 kr. ikke fratrækkes.

Det bliver sandsynligvis arkitektfirmaet ATRA fra 
Aalborg/Holstebro, hvis indehaver er Sigurd Jacob-
sen, der skal tegne friplejehjemmet i Tornby. ATRA 
har tegnet flere friplejehjem og har stor erfaring her-
med. ATRA er allerede i dialog med kommunen om 
placering og lokalplan for friplejehjemmet. 

Der blev holdt et borgermøde i Tornby den 16. 
april for at orientere om friplejehjems projektet. Der 
mødte 175 borgere op og en stor del af borgerne 
meldte sig ind i støtteforeningen, som i skrivende 
stund (16. maj) har over 160 medlemmer.

Man kan stadig blive medlem af støtteforeningen. 
Der ligger indmeldelsesblanketter blandt andet i 
kirkernens våbenhus og i Dagli’Brugsen. De kan af-
leveres ved kassen i Dagli’Brugsen. Man kan også 
blive medlem via hjemmesiden.

Der er blevet indsendt en ansøgning om certifice-
ring til Sundhedsstyrelsen, senere søges der andel 
i boligkvoten hos Boligministeriet. 

Man kan holde sig orienteret på friplejehjemmets 
hjemmeside www.tornbyfriplejehjem.dk

Oscar Djurhuus

Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen: Formand Oscar Djurhuus, tlf. 4036 6499 - næstformand Dorte Kettel Thomsen, tlf. 2325 8282 

sekretær Sara Dommerby Toft, tlf. 5167 0666 - Kurt Bærentsen - Svend Ravn - Charlotte Voetman - Erik Jacobsen.

Stanges Auto

v/ Morten Stange · Sindalvej 42 · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 47 47 · Mob. 51 37 33 08

Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk

http://www.tornbyfriplejehjem.dk
http://www.tornbyfriplejehjem.dk
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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 

Å
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keramik værks Ted

  

Årets konfirmander

Årets konfirmander i 
Tornby Kirke
Bagerst fra venstre: 
William Dodensig, Aske Mols Poulsen, Jonas Ole-
sen, Frederik Kassow Dissing, Viktor Skov Thom-

sen, Asger Bech, Nicklas Nielsen, Nels Peter An-
dersen, sognepræst Sara Dommerby Toft
 
Forrest fra venstre: 
Carl-Johan Guldbrand Laursen, Beate Amalie Dru-
strup Christiansen, Matilde Thirup, Signe Gade, 
Kamma Viberg Elleriis, Oliver Bang Jakobsson
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Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen: Formand Helle Johansen · Næstformand Michel Gerner Andreasen · Kasserer og sekretær 
Inge-Lise Andreasen · Mogens Jensen · Jesper Daarbak. Udlejning ved Bo Karlson tlf. 2856 5509 efter 

kl. 15:00. Prisen for leje af huset er kr. 2.200 med rengøring og service.

Ekstraordinær 
generalforsamling
Der var ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 
2019 og nyvalgte blev Jesper Daarbak, Michael An-
dreasen og Helle Johansen. Resten af bestyrelsen 
er Mogens Jensen og Inge-Lise Andresen, supple-
anter er Jonna Hansen og Hans Nikolajsen

Den nye bestyrelse  er konstitueret den 14. maj, se 
under topbjælke hvordan posterne blev fordelt.

En arbejdsgruppe er oprettet for nye tiltag i For-
samlingshuset bestående af: Helle Johansen, Jes-
per Daarbak, John Vinther og Per Bielefeldt 

Eksempel på arbejdsgruppens nye tiltag kunne 
være: Mad for mænd med tilmelding kr. 100 pr. 
gang, Loppemarked, Sommerfest på Sportsplad-
sen, Koncerter, Grønlangkålsfest, Singlebal den 1. 
fredag i måneden med spisning.

Inge-Lise Andresen

OBS: Din næste fest kan holdes her 
Dit bryllup, sølvbryllup eller fødselsdag.

Repræsentantskabet
Der var den 2. april 2019 repræsentantskabsmøde 
i Tornby gl. Købmandsgård, og som nyvalgt blev 
forhenværende formand Ib Larsen valgt ind i be-
styrelsen. Bestyrelsen består nu af syv medlem-
mer da Juul Hansen og Else Nielsen ikke stillede 
op igen. Der har i 2018 været et mindre overskud i 
Købmandsgården.

Sommeraktiviteter
Sommerens aktiviteter starter med skudehandler-
marked i pinsen lørdag og søndag den 8. og 9. juni. 

Markedet består i år udelukkende af arbejdende 
stande. Der bliver stande med mange forskellig 
slags håndlavede ting. Der er indtil nu tilmeldt mel-
lem 15 til 20 stande så der bliver noget at se på.

De norske bådebyggere kommer og sætter sidste 
værk på båden, så der vil i disse dage være mulig-
hed for at se båden og give et bud på den da den 
nu skal sælges. 

Sommerens kræmmermarkeder starter søndag 
den 30. juni og fortsætter hver søndag i juli og søn-
dag den 4. august. Kræmmermarkederne slutter 
søndag den 11. august.

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

Tornby Turistforening

Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer: Formand Maj-Britt Rose 
Olsen, kasserer Georg Schachner, Britta Munch, 
Tove Jensen fra Tornby Strand Camping og Ke-
ramiker Janice Hunter. Suppleanter er Jytte Axel-
gaard og Ole Nielsen.

Turistforeningen
Tornby Turistforening blev dannet i sidste halvdel af 
tresserne, og drivkraften bag tilblivelse af forenin-
gen var Torben Stæhr og nu afdøde Peter W. Kiel. 
De lagde et stort stykke arbejde i, at udbrede kend-
skabet til den smukke natur i og omkring Tornby.

Gennem mange år udviklede der sig et rigtig godt 
samarbejde med turistbureauerne i henholdsvis 
Hirtshals og Tversted. Det resulterede sig blandt 
andet i udgivelsen af de flotte brochurer ”40 km. 
strand” og senere ”Ferie uden filter”.

For en halv snes år siden ændrede dette samar-
bejde sig desværre markant. Der gik turistpolitik i 
det hele, og kommunen ville ikke længere give øko-
nomisk støtte til at få trykt vores lokale brochure. 
Produktudvikling og markedsføring blev centralise-
ret i Skagen under logoet ”Toppen af Danmark”, og 
da vi i Tornby ikke har et decideret turistbureau røg 
vi helt ud af samarbejdet.

Derfor arbejder vi i dag i Tornby Turistforening ude-
lukkende meget lokalt. Vi ser det som vores for-
nemmeste opgave, at bevare den smukke natur 
som vi har både i Tornby Klitplantage og ved Torn-
by Strand. Derudover støtter vi Tornby Bjergelav i 
deres arbejde for bevarelsen af den kulturarv, som 
både fladbåden og ”det bette pakhus” repræsen-
terer.

Foreningen består af ca. 100 medlemmer, og det er 
både lokale og feriehusejere. Kontingentet er 150 
kr. om året og det er den eneste indtjening vi har. 
For de midler afholder vi hvert år Sct. Hans fest på 

Tornby Strand. Årets båltaler er vores lokale præst 
Sara Dommerby Toft. 

Derudover holder vi generalforsamling på Munchs 
Hotel hvert år den 1. tirsdag i skolernes efterårsfe-
rie. Her bliver eventuelle problemer drøftet og nye 
tiltag godkendt. Aftenen slutter altid med et kultu-
relt indslag. Sidste år var det naturvejleder Jacob 
Kofoed, som fortalte om de gamle kysttelefoner. Vi 
er jo så heldige, at vi stadig har det, som blev be-
tjent af daværende strandfoged Axel Munch. Det 
står ved siden af det bette pakhus, og planen er, 
at vi i samarbejde med Bjergelavet, vil sætte det 
i stand med original maling, telefontavle og så vi-
dere.

Derudover har vi sponsoreret en ny tagrygning til 
stråtaget på det ” bette pakhus”, for vores primære 
opgave er at bevare og passe på den kulturhisto-
riske arv, som fladbåden og de omkringliggende 
bygninger repræsenterer.

Skulle du få lyst til at støtte turistforeningen i det-
te arbejde, kan man blive meldt ind hos købmand 
Munch. Bjergelavet har også brug får al den støtte, 
som de kan få, og man kan blive medlem ved at 
henvende sig til Runi Haraldsen.

Bjergelavet afholder desuden igen i år et brag af en 
strandfest. Det bliver i weekenden fra den 12. juli 
og der bliver arbejdet hårdt på, at give både børn 
og voksne en dejlig oplevelse. Der bliver både ar-
rangeret sildebord, skattejagt for børn, kaproning 
samt spisning og levende musik. Så hold øje med 
programmet, som følger senere.

Vi ser frem til, at du vil melde dig ind i vores re-
spektive foreninger og derved støtte op om vores 
arbejde med at gøre Tornby Strand til et godt sted 
at være! 

Maj-Britt Rose Olsen
 og Janice Hunter

Bestyrelsen: Formand Maj-Britt Rose Olsen - kasserer Georg Schachner - Britta Munch - Tove Jensen - Janice Hunter. 
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Udvalg fra Rebild Kommune på besøg i Vidstrup
Tirsdag den 9. april havde Vidstrup besøg af Kultur- 
og Fritidsudvalget fra Rebild Kommune. Besøget 
var kommet i stand via Hjørring Kommune, Plan & 
Udvikling, ved udviklingskonsulent Helle Lyngbak.

Ud over besøget i Vidstrup var udvalget også på 
besøg i Tversted og i Vrensted. Formålet med be-
søget var en orientering om de aktiviteter, vi har 
gang i her i Vidstrup.

Kurt G. Jørgensen fra Vidstrup Borgerforening for-
talte om projektet ”fra mark til muligheder”, om 
hvordan en gammel fodboldbane var blevet til et 
nyt rekreativt rum i byen. Et projekt i et godt samar-
bejde med blandt andet Hjørring Kommune, KFUM-
Spejderne, Tornby-Vidstrup og med stor opbakning 
fra byens borgere.

Derudover vores fortælling om ideen til opstart af 
en æblelund, til udarbejdelse af en potentialeplan 
og vision for Vidstrup by og omegn, og om hvordan 
flere af ideerne nu er ved at blive omsat til reelle 
projekter. 

Repræsentanterne fra Rebild Kommune udtrykte 
stor begejstring for besøget i Vidstrup og fik flere 
gode ideer med hjem til deres kommune og land-
distriktsildsjæle.

Vidstrup Borgerforening

Generalforsamling
Referat fra generalforsamling den 30. april 2019 
med tilfredsstillende fremmøde.

Hans Nikolaisen blev valgt til ordstyrer og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt ind-
varslet i henhold til vedtægterne. 

Formand Bo Karlsson oplæste beretningen (se 
længere nede) og orienterede om årets aktiviteter 
og projekter. Formanden kunne med tilfredshed no-
tere, at årets to arrangementer – Sct. Hans bål og 
andespil – var forløbet tilfredsstillende.

Tre projekter, fårefold på Fælleden, udvidelse af le-
geplads/aktivitetsplads og etablering af æblelunden 
er alle i etableringsfasen og etablering af mosteriet 
går i gang medio maj måned.

Alle projekter forventes færdige eller næsten færdi-
ge ultimo august måned 2019. Vi forventer således, 
at kunne servicere borgerne i Vidstrup og Tornby 
med mostning af deres æbler i september måned. 
Så glæd jer. 

Bestyrelsen påregner at markere færdiggørelsen 
af projekterne på behørig vis – og vi håber, at hele 
byen vil bakke op om åbningsfestlighederne.

Kasserer Kurt G. Jørgensen gennemgik det revide-
rede regnskab, som igen i år viste overskud. Stor 
tak til Kaj fra Bag Volden for en god indsats med at 
få kontingentkroner ind på kontoen.

Foreningen har en god kassebeholdning, hvoraf en 
del forventes brugt i indeværende år i forbindelse 
med afslutning af projekterne og åbningsfestlighe-
derne. 

Der var indkommet et forslag som blev vedtaget. 
Forslaget betyder, at generalforsamlingen fremad-
rettet kan indkaldes enten via lokalt blad, hjemme-
siden Vidstrup By, facebook eller ved skriftlig med-
delelse til medlemmerne.

Alle valg til bestyrelse og revision var genvalg. Som 
suppleanter valgtes Carol Ann Kiel og Birthe Jen-
sen.

Bestyrelsen

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

webmaster Karsten Melgaard, idemager Martin Riis.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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Formandens beretning 
Medlemmer: Uden medlemmer ingen forening. 
I år er der mange der har betalt kontingent til Vid-
strup Borgerforening. Men der er også gjort et godt 
forarbejde med hensyn til opkrævning. Stor tak til 
Kaj Petersen, Bag Volden for den store indsats med 
at opkræve medlemskontingent.

To gamle arrangementer som Borgerforeningen har 
stået for i mange år er Sct. Hans aften og det årlig 
andespil.

Der var en fin tilslutning til Sct. Hans aften, vejret 
var fint, Alin spillede violin, Sara - vores sognepræst 
holdt båltalen og Martin og familie havde lavet en 
”zombi” til afbrænding (de er nemlig modstandere 
af hekseafbrænding). Der var, traditionen tro, sno-
brød til alle. Der kunne købes øl, vin og vand. Folk 
hyggede sig.

Det andet faste arrangement var andespillet. Der 
var indkøbt økonomi-rigtige ænder og dette var da 
også medvirkende til at der blev et lille overskud.
Det kunne godt være bedre!

Vi har i år skudt vores fire nye projekter i gang: Æb-
lelunden – legepladsen – fælleden og mosteriet.

Æblelunden
Her er der plantet 70 æbletræer – 40 forskellige. 
Det er alle gamle danske sorter på vildtstammer. 
Æbletræerne er købt hos ”Planteskolen de gamle 
sorter” i Holstebro. Inden træerne blev plantet har 
initiativtagerne Gunhild, Bodil og Hanne haft Hjør-
ring Kommunes naturvejleder Laus Gro Nielsen 
ude og se på grunden, for at guide og vejlede. Det 
resulterede blandt andet i, at der blev skrællet en 
masse jord af grunden for at fjerne det gamle gød-
ningsholdige jord og komme ned til den oprinde-
lige jordbund som gerne skulle blive et eldorado for 
mange vilde blomster. 
Projektet forventes færdigt i august - september 
måned i år.

Legepladsen/aktivitetspladsen
Der er kommet to trampoliner og en fin vippe. Des-

uden er nogle af de gamle redskaber flyttet så bør-
nene kan sidde ved siden af hinanden på de små 
vippedyr og snurrekoppe.
Der er lavet en sti hen til Frysehuset - det kommen-
de mosteri. Desuden er der lavet en del jordarbejde 
blandt andet ved trampolinerne.
Senere kommer der en bænk rundt om det gamle 
æbletræ og der vil bliver tyndet ud og klippet ind i 
de gamle træer og buske. 
Det er Karsten Melgård der er tovholder på dette 
projekt.

Fælleden, projekt fårefold
Projekt Fårefold, omhandler området vest for Vid-
strup, Fælleden, der omkranser det gamle vand-
værk. Her kan borgere i Vidstrup have får til at gå. 
Fælleden, var oprindeligt et fælles område hvor 
byens borgere frit kunne sætte dyr til vand og af-
græsning.
Beretninger fra borgere, fortæller om et lille natur-
skønt område med flere vandspejl og rig diversitet 
af dyr og planter. De sidste 15-20 år har der ikke 
været afgræsset, og området er vokset til i høj ens-
artet ufremkommelig vegetation.
Projekt Fårefold indeholder; reetablering af vand-
spejl, indhegning af området så det igen kan af-
græsses.
Der bliver opsat et soldrevet el hegn, drikkekop og 
et læskur til dyr.

Mosteriet
Er det eneste projekt der endnu ikke er startet op. 
Men snart trækker også denne arbejdsgruppe i ar-
bejdstøjet. Arbejdsgruppen består af Per Bielefeldt, 
Bo Karlson og Kurt Jørgensen.

Alle projekterne er styret af borgerforenings kasse-
rer Kurt Jørgensen, som gør et ihærdigt forsøg på 
at holde styr på økonomien. Mange ender skal nå 
hinanden. Men snart kan vi se en ende på det hele 
og nå dertil, hvor det bliver nydelse og socialt sam-
vær, der kendetegner vores projekter.

Vi planlægger at holde en fælles indvielse af alle 
projekter i sensommeren med overskriften ”Åben 
landsby i Vidstrup”.
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Generalforsamling
Rekord stor opbakning til 
Tornby Beboerforenings generalforsamling
Den 20. marts var der generalforsamling i Tornby 
Beboerforening, hvor cirka 70 medlemmer var mødt 
op. Det er rigtigt mange år siden, at så mange mødt 
op til foreningens generalforsamling. Grunden hertil 
skal nok findes i, at beboerforeningen det seneste 
år har sat mange nye aktiviteter i gang og sat fokus 
på styrkelse af det lokale miljø, samt den aktuelle 
sag om Havbakkens lukning, og områdets fremti-
dige anvendelse.

Der blev vanen tro serveret stegt flæsk med persil-
lesovs – i år leveret af Madtømreren. 

Der var genvalg til hele bestyrelsen, og Lillian Jes-
persen blev valgt som ny suppleant i stedet for 
Christina Kristholm Jørgensen, som blev valgt ind 
i bestyrelsen. 

Herefter fremlagde formand Torben Christensen 
beretning for året der var gået, og bestyrelsens vi-
sioner for det kommende år. Her fortalte formanden 
blandt andet, at det var bestyrelsens mål, at få en 
mere aktiv og synlig rolle i byen, for endnu bedre at 
leve op til foreningens formål:
• at virke for lokale aktiviteter
• at informere, og
• at være talerør for beboerne

Torben kunne desuden fortælle, at Beboerforenin-
gen det seneste år har haft en ganske pæn med-
lemstilgang, og at denne tilsyneladende forsætter. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen, og 
gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte den mere 
synlige og aktive linje. 

Aftenens mest imødesete punkt var sikkert besty-
relsens fremlæggelse af forslaget om etablering af 
projekt ”Levefællesskab på Købstedsvej”. Frem-
læggelsen blev fulgt af mange gode spørgsmål fra 
de fremmødte og forsamlingshuset summede af en 
god debat.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at 
arbejde videre med projektet.

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 40376011 - næstformand Steen Pedersen, T. 28351270 
kasserer Morten Steffensen T. 30682593 - sekretær Christina Kristholm, T. 28735712 - Lars Høgh, T. 

28100487 - Sofie Friis-Rødel, T. 28929934 - Peter Kristensen, T. 29338210 - Lillian Jespersen, T. 40414632

Et del af Twonby Arbejdslaug, fra venstre er det Jørgen Dalsgaard, Erik Nielsen, Finn Madsen og Hans Henrik 
Jakobsen.
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(Det kan tilføjes, at Hjørring kommunes byråd, på 
sit møde den 24. april, gav Tornby Beboerforening 
mandat til at arbejde videre med ide-udvikling af 
området, som koordinerende tovholder. Samt at 
Hjørring kommune agter at igangsætte og udarbej-
de ny planlægning for områdets anvendelse. Det 
blev understreget, at ide udviklings processen ikke 
må påvirke de fysiske rammer på Havbakken, så 
længe der er beboere på centeret).

Generalforsamlingen blev sluttet af med et oriente-
rende indlæg fra Støtteforeningen for et kommende 
friplejehjem i Tornby. 

Infoskærme
Som omtalt i sidste nummer af VI-TO så er der i 
marts måned blevet opsat en infoskærm i Brugsen.
Den er først i maj måned blevet behørigt indviet og 
er i fuld drift.

Vi har allerede høstet nogle erfaringer. Så det er 
besluttet at skærmen skal sænkes. Ligeledes skal 
vi arbejde med det grafiske udtryk, blandt andet 
skriftstørrelsen på de nyheder, der bliver lagt op.
Indholdet på systemet vedligeholdes af vores hal-
inspektør Martin Jeppesen. Opslag som skal på 
skærmen skal sendes til Martin eller til underteg-
nede.

Inden sommerferien indkalder vi, gennem landsby-
rådet til et fællesmøde, hvor vi skal forsøge at få 
etableret en fælleskalender. Formålet er at vi sikrer 
en jævn fordeling af de arrangementer der er i byen 
det kommende år. Landsbyrådet vil blive indkaldt 
via mail. Er der andre der er interesseret i at del-
tage, er alle velkomne. Hold øje med dato på info-
skærmen i Brugsen.

Peter B. Kristensen

Twonby Arbejdslaug
Vi har et par gange omtalt arbejdet med at etablere 
et hold frivillige, der vil påtage sig nogle af de opga-
ver der trænger til at blive løst her i byen.

Holdet, der nu består af 14 mand har afholdt nav-
nekonkurrence, og har besluttet sig for at de vil 
hedde: Twonby Arbejdslaug.
Arbejdslauget er i fuld gang, og resultaterne er alle-

rede synlige. Blandt andet er der ryddet op ved be-
boerforeningens pavillon ved Brugsen, der er lagt 
skridsikkert underlag på en af broerne i Plantagen, 
og som noget meget synligt, så er forsamlingshu-
set i skrivende stund ved at blive kalket.

Arbejdslauget har fået lokaler i Den gamle Køb-
mandsgaard, det er her man mødes, og det er her 
man kan have sit grej stående.

Hvor er det bare super dejligt, at en flok af byens 
mænd går sammen og bruger noget af deres tid på 
opgaver som forskønner vores by, og som vi alle 
kan have glæde af i dagligdagen. Et rigtigt godt, 
tydeligt og håndgribeligt signal om, at vi bor i en 
levende landsby, som vi alle holder af og vil værne 
om.

Tak til Twonby Arbejdslaug, vi er mange der på-
skønner jeres indsats.

Giv dem en ”thumbs up” når du møder dem i ak-
tion.

Arbejdslaugets koordinator er Jan Olesen, der kan 
kontaktes på tlf. 3092 9948.

Nye Borgere
Vi byder velkommen til Carina og Thomas. De er 
flyttet til Tornby i det tidlige forår. 

De har sidst boet i Åbyen, men da mange venner 
og aktiviteter findes i Tornby, så var valget ikke så 
svært.

Vi er glade for at de valgte Tornby, og byder vel-
kommen med gaven, der er sponsoreret af byens 
erhvervs og foreningsliv.

Peter B. Kristensen

Carina og Thomas.
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
 Juni
 2. 6. s.e. påske  10.30
23 9. Pinsedag 10.30 9.00
 10. 2. pinsedag 11.00 i det grønne* 
24 16. Trinitatis  10.30
25 23. 1. søndag efter Trinitatis 10.30
26 30. 2. s.e. Trinitatis  9.00TM
 Juli
27 7. 3. s.e. Trinitatis 9.00 TM
28 14. 4. s.e. Trinitatis  14.00 BH 
29 21. 5. s.e. Trinitatis 9.00TM
30 28. 6. s.e. Trinitatis 10.30 
 August
31 4. 7. s.e. Trinitatis.  10.30
32 11. 8. s.e. Trinitatis 9.00 TM
33 18. 9. s.e. Trinitatis 10.30
34  25. 10. s.e. Trinitatis  10.30

* Gudstjenesten holdes på området ved siden af Tornby kirke.
 Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft
TM = Therese Møller og BH = Bjarne Hougaard

Præstens klumme
Forestil dig et hjem uden køkken
Hvad gør et hjem til et hjem?
Tryghed, mennesker (og nogle gange dyr), man hol-
der af, genkendelige rum, med genkendelige lyde, 
dufte og synsindtryk. Ting, der med deres historie 
er flettet sammen med din egen historie.

Sådan er et hjem, hvis jeg skal beskrive det. Et 
sted, hvor man både er virksom, med hverdagens 
mange gøremål, og højtidens mange ritualer, men 
også et sted, hvor man kan være i ro, hvor man kan 
hvile sig og lade op - skærmet for alt det, man ikke 
vil have inden for sin dør, men til gengæld fyldt med 
alt det, der giver livet næring. 

Kirkebladet

”Hip hip Hurra!” 1888. 
P.S.Krøyers berømte maleri skildrer festmåltidets højdepunkt, hvor de forsamlede udbringer en skål.
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Hvis jeg lukker øjnene og tænker på de hjem, som 
har betydet noget for mig, så er det altid den duft, 
der hører til de forskellige hjem, der står frem som 
noget af det mest markante. Mit barndomshjem, 
hvor en blanding af min fars cigar og min mors 
hjemmebag eller en solid gryderet, er noget af det, 
der stadig kan sende mig tilbage i tiden. Eller min 
mormors hjem, hvor der ofte duftede af curry-retter, 
fordi mine bedsteforældre boede i Indien igennem 
mange år, og tog den for 70’erne og 80’erne ret 
specielle madkultur med hjem. Tænk selv efter… 
de dufte, der strømmer ud i et hjem inde fra køk-
kenet, er nærmest som hjemmets åndedræt.

Samtidig er hjemmet er det private rum. Det sted, 
hvor man lader paraderne falde, det sted, hvor man 
ruster sig til at gå ud i verden og virke for samfun-
det. Derfor er det også i hjemmet, vi får dækket de 
helt basale behov. Vi sover, vi elsker, vi spiser, vi går 
i bad og på toilet.

Sådan har mennesket indrettet sig lige siden bon-
destenalderen. Men det er ikke sikkert, det bliver 
ved at være sådan. 

For noget tid siden læste jeg en artikel om, hvordan 
man i mange store byer – begyndende i Tokyo, men 
nu også i europæiske byer som København, sæl-
ger små lejligheder uden køkken i. Vi lever nemlig 
i en tid, hvor måltidet ikke længere knyttes til vo-
res hjem. Og fremtidsforskere regner med, at frem-
tidens lejligheder og huse ikke vil have et køkken 
som det naturlige centrum (her kan man så forestil-
le sig, at en eller anden form for skærm fremover vil 
tage pladsen i stedet). Faktisk vil køkkenet i disse 
fremtidsscenarier være ret sjældent i folks private 
hjem. At have køkken vil være forbeholdt særlige 
hobby-kokke, der ynder at lave maden selv - til for-
skel fra det store flertal, der bestiller maden udefra, 
hvis de overhovedet spiser, når de er hjemme.

Det hurtigst voksende marked i disse år er hverken 
tøj, it-udstyr eller wellnes, men take-away-food. 
Altså mad, som nogen har lavet på en fabrik, og 
som bliver solgt i forretninger eller bragt ud. Og den 
slags mad bliver derfor også billigere og billigere. 
Det kan ofte ikke betale sig at købe sine egne råva-
rer og lave alting fra bunden, frem for at købe den 
færdiglavede mad.

Og går man en tur i København, Aalborg – ja sågar 
i Hjørring en tidlig morgen, så er det tydeligt at se, 
hvordan rigtig mange mennesker klarer morgenkaf-
fen og det smurte rundstykke på vej til arbejde – 
enten hurtigt til fods, eller som en lille pause i en 
af de mange caféer, som der bliver flere og flere af.

Fortsætter man så dagen med at iagttage folks 
madvaner, så er det yderst få steder, at der hives 
en hjemmesmurt madpakke frem, og endnu færre, 
at folk tager hjem og spiser varm mad til middag, 
som man gjorde det i gamle dage.

I stedet investeres 1000-vis af kroner i alt fra fro-
kost-pizzaer til raw-food, quinoagrød med øko-
frugtmos og nødder og hvad der ellers er at få – ja 
selv i Brugsen i Tornby kan man nu få en meget 
udmærket hummus-salat til frokost, hvis man ikke 
lige når at smøre madpakke til sig selv, mens man 

er i gang med børnenes (det sker af og til for under-
tegnede). Eller hvis man arbejder på en af de store 
nye virksomheder, er der ikke så sjældent knyttet 
en kantine med mesterkok og gourmet-retter, som 
langt overskygger den mad, man kan frembringe i 
sit eget lille køkken derhjemme.

Med andre ord er vores måltider blevet overtaget 
af markedet. Om ikke mange år vil det sikkert være 
betydelig dyrere at fremstille en helt almindelig 
gang rødspætter eller frikadeller med kartofler og 
sovs, end det vil være at bestille en god og fornuf-
tig aftensmad til hele familien, bragt lige til døren, 
bestilt i frokostpausen på arbejdet, så man lige kan 
blive dér en lille time længere, før man skal hjem til 
familien.

Men det er ikke uden omkostninger, når man fjerner 
både køkkenet og mange af sine måltider fra hjem-
met. Det er ikke tilfældigt at man taler om hjem-
mets arne, nærmest som om det var hjertet i en 
krop. For ud fra køkkenet strømmer både varme, 
dufte og tryghed. Her laves det daglige brød, og her 
indtager hjemmets beboere det måltid, som binder 
dem sammen på en meget stærkere måde, end 
hvis man bare sover under samme tag, og har sin 
tandbørste stående i et glas ved siden af de andres.
Et hjem uden køkken lyder med andre ord både fat-
tigt og ensomt, for det er samtidig et hjem uden 
mulighed for at knytte sit liv det, der i meget mere 
end én forstand nærer os. Og det er på mange 
måder paradoksalt at overflodssamfundet og vel-
færdsstaten på et åndeligt plan har gjort os mere 
og mere ensomme og fattige.

For mange år siden, den gang hvor man stadig 
skulle kæmpe for det daglige brød, og hvor der re-
elt set var en risiko for at blive ramt af sult, hvis 
høsten slog fejl, eller fiskeriet svigtede, da var mål-
tidet noget nærmest helligt. Man begyndte med at 
takke sin Skaber for den mad man skulle til at spise 
og bede Ham velsigne sit hjem, skærme for syg-
dom og død. Først herefter spiste man den føde, 
der forud var blevet tilberedt i køkkenet – helt fra 

”Kartoffelspiserne”, Vincent van Goghs litografi fra 
1885 viser en bondefamilie samlet om det daglige 
måltid: kartoflerne. Lampen foroven oplyser det lille 
fattige hjem, som Guds nærvær og velsignelse over 
måltidet, men samtidig er det som om, lyset strøm-
mer ud fra det fad, som familien er samlet om. Det 
daglige brød viderebringer Vorherres velsignelse.
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bunden. Og man spiste den sammen; som dagens 
højdepunkt var man samlet om måltidet.

På den måde rummede gamle dages fattigdom og 
trange kår en stor rigdom. Det gør nemlig vores til-
værelse betydeligt rigere, hvis vi helt af os selv og 
spontant omfatter de materielle goder med taknem-
melighed. Hvis vi ser os selv som Guds skabninger, 
der får alting givet og svarer med taknemmelighed.

Nu lever vi i en tid, hvor vi ikke kan andet end at 
tage det daglige brød for givet, og hvor det ikke er 
andet end rimeligt, at vi forventer et liv, hvor der er 
råd til en levestandart, der er svimlende høj, hvis 
man sammenligner med alle andre tider i menne-
skehedens historie. Men alt det indebærer en stor 
åndelig fattigdom, og hjemmet uden køkken er som 
en krop uden hjerte – ingen varme, ingen puls, in-
gen taknemmelighed – kun den rene overlevelse, 
kombineret med en blind jagt på overfladisk nydel-
se, som al den nye og spændende take-away-food 
giver os.

Men vi hverken kan eller skal spole tiden tilbage, 
og det er nu også godt nok, for vi lever i en spæn-
dende tid. Til gengæld kan vi gøre noget andet. Vi 
kan besinde os på, at være taknemmelige for alt 
det, vi får. Sende Vorherre en tak, også når vi griber 
en kop kaffe og en sandwich i farten. For opmærk-
somheden på, at vi får alting givet, giver også livet 
sin mening, hvorimod tilværelsen bliver både fattig 
og indholdsløs, hvis vi tager alt for givet.

Sara Dommerby Toft

Siden sidst
Nu nærmer sommerferien sig, og vi kan se tilbage 
på en forårssæson med mange og meget forskel-
lige arrangementer og aktiviteter i vores to kirker.

Lige fra de velbesøgte børnearrangementer over 
korets mange optrædener til pizza og film med 
konfirmanderne, for ikke at nævne koncerter og 
forskelligartede højskoleaftener.

Særligt skal nævnes sangaftenerne som efter en 
kort pause nu er begyndt igen. Den næste kommer, 
som man kan se på næste side, 24. juli.

Arrangementer 
i sommertiden
Den 10. juni kl. 11.00 Pinsegudstjeneste 
– i det grønne, men ikke i skoven
I mange år har Horne-Asdal og Tornby-Vidstrup 
sogne holdt en fællesgudstjeneste med kor, horn-
orkester og altergang i Tornby Plantage. 
Men som ikke så få er blevet bekendt med, er den 
traditionsrige pinsegudstjeneste i skoven blevet af-
lyst i år.

Det skal understreges, at vi ikke har fået forment 
adgang til skoven. Problemet er, at Skov- og Na-
turstyrelsen ikke vil lade os bruge mere end ét mo-
tordrevet transportmiddel, der kun må have én og 
samme chauffør, til at køre mellem parkeringsplad-
sen og lysningen, hvor gudstjenesten plejer at blive 
afholdt.

Da der skal transporteres både bænke, lydudstyr, 
et helt blæserorkester og desuden også en hel del 
gangbesværede mennesker, har vi regnet ud, at 
vi ville være nødt til at skulle i gang med at køre 
allerede før solopgang, hvis vi skulle kunne nå at 
stille det hele op – og tilsvarende ville vi først være 
færdige med at pakke ned meget længe efter, at 
gudstjenesten var blevet holdt.

Vi har prøvet at gøre Skov- og Naturstyrelsen op-
mærksom på dette og på, at vi uden nogen klager 
har kunne bruge lysningen til gudstjeneste i over ti 
år, hvor vi levet i den tro, at vi godt måtte omgås de 
meget strenge regler omkring kørsel i skoven, på 
denne ene dag. Men det har ikke nyttet, og derfor 
har vi været nødt til at opgive at holde vores guds-
tjeneste i skoven 2. pinsedag.

Men der er ingen grund til at fortvivle. Vi holder 
gudstjeneste i det fri alligevel. I år bliver det på bak-
ken foran Tornby kirke. I mangel af bedre bliver det 
et fint sted med gode faciliteter, og rig mulighed for 
at nyde udsigten til grønne træer og den lille sø ved 
foden af bakken og vi kan stadig indtage den med-
bragte madpakke på græsset efter gudstjenesten.

Til næste år er der forskellige planer i støbeskeen, 
men vi lover, at de kommende pinsegudstjenester 
får de skønneste omgivelse – med mulighed for at 
komme dertil i bil.

Vel mødt!

Koncerter
Green Pipes – ”Højt til himlen”
Onsdag den 10. juli, Vidstrup kirke kl. 19.30.
Tine K. Skau: Blokfløjte, whistles, elody (elektrisk 
blokfløjte), og guitarpedaler
Carl-Aage Eliasson: orgel

En af forårets højskoleaftener var en både god og 
hyggelig koncert med en af vores lokale folkemusi-
kere, Mikael K fra Børglum-kanten.
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En kirkekoncert hvor rammerne for orglets hånd-
tering sprænges i mødet med fløjterne og den kel-
tiske musik. Airs – smukke og vemodige melodier, 
der har så højt til himlen, at det dynamiske spænd 
er uendeligt! Jigs, reels og polkaer med så megen 
vildskab, at det orgel de byder op til dans får pu-
stet piberne ud! Da både blokfløjter/whistles og 
orgelet grundlæggende er luftaktiverede piber, bli-
ver instrumenterne en forlængelse af hinanden. En 
forlængelse, der sprænger rammerne for den kelti-
ske musik og gør den større, inderligere, stærkere. 
Musikken er utæmmelig og danser for fuldt udtræk 
i Green Pipes.

Velkommen til en festlig koncert i Vidstrup Kirke.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Vendsys-
sel Festival. Entré: 100,- kr.

Trio Gente
Onsdag den 17. juli, Tornby kirke kl. 19.30.
Renæssance, barok og nordisk folketone.
Line G. Nørgaard: Fløjte
Freddy Samsing: Nyckelharpa
Ivan Olsen: Guitar

Trio Gente spiller med kunstnerisk udtryk og kam-
mermusikalsk præcision, hvad enten det drejer sig 
om nordisk folkemusik eller musik fra middelalder, 
renæssance, barok eller senere stilperioder. 
Trioens instrumentarium er klanglig set unikt grun-
det de tre instrumenters blanding af sprøde, bløde 
og distinkte toner, som bevidst udnyttes i satserne. 
Se frem til en aften i selskab med tre velsammen-
spillede og ikke mindst veloplagte musikere i Torn-
by kirke. Koncerten arrangeres i samarbejde med 
Vendsyssel Festival. Entré: 100,- kr.

Sommeraftensang
Onsdag, den 24. juli kl. 19.30 i Tornby kirke.
En halv times sommer- og havsange med efterføl-
gende kaffe i våbenhuset. Gratis.
Tilrettelæggelse: Hanne Winge Sørensen.

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

Den 6. juni: Therese Møller
Den 20. juni: Sara Dommerby Toft 
Den 4. juli: Therese Møller 
Den 18. juli: Therese Møller 
Den 1. aug.: Sara Dommerby Toft
Den 15. aug.: Sara Dommerby Toft
Den 29. aug.: Therese Møller

Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som 
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af disse 
arrangementer. Ring gerne på 2294 0522 hvis du vil 
være med i en bibelkreds med andre, hvor bibelen 
studeres nærmere. I den kommende tid er der føl-
gende på plakaten:

Juni
Torsdag den 6. Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag den 12. Henri Alex Jensen, Silkeborg. Pen-
sioneret Missionær.

Juli
Lørdag den 27. til den 3. august. Hjallerup Bibel-
camping på Markedspladsen i Hjallerup.

August
Uge 33. Teltmøder i Hirtshals på cirkuspladsen ved 
det gamle Rådhus.

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

Vi henter og bringer.
Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Indre Mission
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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

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

Adresselisten

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

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
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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Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Årsfolder og arrangementer
Ligesom i de nærmeste foregående år har Tornby-
Vidstrup Sognearkiv sendt den årlige folder med 
det kommende års arrangementer på gaden.

Årsfolderen er omdelt eller sendt til arkivets med-
lemmer, men kan også erhverves på arkivet og en-
kelte andre steder, hvor den ligger til fri brug.

I årsfolderen ligger en grøn seddel med opfordring 
til at støtte op om Sognearkivets arbejde ved at 
tegne et medlemskab, der kun koster kr. 50,00 pr. 
person. Man kan blive medlem og støtte arkivet ved 
at indbetale på arkivets konto 9190 1530000601 i 
Spar Nord Bank og husk navn og adresse. Man kan 
også betale til et af medlemmerne af arkivets be-
styrelse.

Der arbejdes flittigt med registrering af arkivets 
mange arkivalier på Arkiv.dk, der er den officielle 

hjemmeside for alle Danmarks lokalarkiver. Det er 
et kæmpe arbejde, som kommer til at tage nogle år, 
før det er endelig på plads.

Kommende arrangementer:
De nærmest kommende arrangementer er Åbent 
hus, den 8. og 9. juni, hvor arkivet kan besøges 
begge dage fra kl. 10.00 til kl. 17.00 i forbindelse 
med det årlige skudehandlermarked i Den gl. Køb-
mandsgård.

Når Tornby Bjergelav afholder Strandfest fredag 
og lørdag, den 12. og 13. juli vil arkivet også være 
til stede med en bod med materiale fra arkivet.

Arkivet er åbent for alle hver onsdag fra kl. 15.00 
til kl. 17.00, hvor bestyrelsens medlemmer på skift 
sidder klar til at modtage besøg, så kik bare ind.

Velkommen hos

Vi leverer mad ud af huset 

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

Friskristet luksuskaffe
Hver mandag på Aktivitetshuset Solhjem,  
Præstevænget 1, Hjørring. Åbent kl. 15-18. 

Ved køb over 100 kr. fås en kop gratis gourmet-
kaffe i caféen.

Forudbestil på:  
www.vendiakaffe.dk  
eller sms: 2796 8197  
inden mandag.

Eller afhent på: 
Perikonvej 5, Tornby. 

Betal med mobilepay 
ved afhentning.
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Siden sidste indlæg har der været afslutning på 
vinterens arrangementer, vild med dans, folkedans, 
swing-om-aftner og præmiewhist.

Torsdag den 28. marts afholdtes den årlige general-
forsamling for aktionærer ifølge vedtægterne.

Tille bød velkommen til de fremmødte, Henning 
blev valgt som ordstyrer. 

Som de forrige år kunne Tille berette om en god 
udlejning til private fester.

Egne arrangementer: Præmiewhist, vild med dans, 
folkedans, Irsk aften, andespil, fastelavnsfest med 
mere.

Udlejning til Beboerforeningen den 3. onsdag hver 
måned i vinterhalvåret.

Ole Vagn fremlagde regnskab, både beretning og 
regnskab blev godkendt.

Jan Larsen stoppede i bestyrelsen efter eget valg.
Ove Mønster blev valgt som suppleant.
Ole Vagn fortsætter som regnskabsfører.
Revisor: Linna Christensen og Henning Nielsen.

Forsamlingshuset er kalket, arbejdet er udført af 
”Twonby Arbejdslaug” med meget fint resultat. 
Bygma Hirtshals, har givet halvdelen af kalken til 
forsamlingshuset. Begge dele takker vi for.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - 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

Den 19. juni kl. 9.00: Sommerudflugt i samarbejde 
med brugerrådet – bustur.
Bussen kører fra sognegården v/kirken i Tornby.
Vi kører til Vildmoseporten, hvor der er rundvisning.
Derefter kører vi til Gjøl, hvor der serveres stegte ål 
eller wienerschnitzel.

Herfra kører vi til Fårup Skovhus, hvor vi får efter-
middagskaffe.
Pris 325,- kr.
Tilmelding senest den 12. juni.
Tilmelding skal ske til Grethe tlf. 6199 7732 eller 
Bent tlf. 2169 2570.

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
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40 års jubilæum med gymnastik i Tornby.
Inger Dalsgaard kunne i fredags til gymnastik af-
slutningen i Tornby, fejre 40 års jubilæum. Inger 
som i dag er træner for Rytmedamerne, fejrede 
med alle gymnasterne, deres familiemedlemmer 
og bestyrelsen sit 40 års jubilæum, som træner og 
som tidligere bestyrelsesmedlem. Gymnastikken i 
Tornby kunne ligeledes fejre 40 års jubilæum, og 
hele sæsonen blev fejret med opvisning, spisning 
og snak om årene i foreningen som også kan læses 
i bogen ”TIF gennem 100 år”.

Gymnastikken i Tornby startede faktisk allerede i 
1905. Men efter krigsårene var interessen stærkt 
dalende og omkring 1960’erne var der ingen gym-
nastik tilbage Tornby. I 1970’erne opstartede Vid-
strup gymnastik i området igen og i 1979 blev Inger 
Dalsgaard kontaktet af den daværende formand for 
TIF, Knud Ingeman Nielsen angående nyoprettelse 
af en gymnastik afdeling i Tornby.

Inger havde på det tidspunkt ledet gymnastikken i 
Vidstrup og Tornby igennem Vidstrup Ungdoms- og 
Idrætsforening, hvor hun selv startede sin gymna-
stik karriere som barn, så hun var helt klart interes-
seret.

Inger tog fat på Inger Jensen og Ketty Nielsen og 
efter lidt overtagelse dannede de et lille udvalg, der 
skulle fungere indtil generalforsamlingen i 1980, 
hvor de alle tre blev valgt sammen med en kasse-
rer Ninna Broen. En post som Ninna bestred i ni år 

herefter. Inger selv endte som formand i afdelingen 
i 19 år.

Det første år, havde gymnastikafdelingen 70 gym-
naster tilmeldt og priserne for holdene var ikke som 
vi ser dem i dag (puslinge 55 kr., blandet hold og 
junior 65 kr. og damer 110 kr.).

Tornby Hallen blev som mange allerede ved, opført 
i samme år, og var færdigbygget i tide til at gymna-
stikafdelingen kunne have deres første opvisning i 
hallen 16. marts 1981, hvor fire hold deltog. 

Tornby Idrætsforening

TIF-Gymnastik

Inger Dalsgaard.

Lærke Kragh Eriksen. Børn på vej til springmåtten.
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Hvis vi kort skal omtale nogle af holdene der den 
dag i dag stadig eksisterer og har succes i forenin-
gen, kan vi blandt andet nævne M/K holdet som 
startede op i 1987. Altså et hold for både damer og 
mænd, med Helle Dalsgaard som træner. Den dag 

i dag træner Helle forsat holdet, og hun fortæller 
i bogen ”TIF gennem 100 år”, hvordan hun ople-
ver træningen, og slutter muntert af med at fortælle 
om medlemmerne ”de er flittige, dovne, veltrænede 
med mange små skavanker. Jeg bliver altid i godt 
humør, når jeg er sammen med dem. Men sig det 
ikke til dem, for de kan ikke tåle at få for meget ros.” 
Den dag i dag består holdet forsat af smilende 
gymnaster der nyder Helles hårde træning.

Holdet forældre-barn gymnastik startede i 1987, 
der den dag i dag forsat er for de helt små børn, 
som kommer med far, mor eller bedsteforældre 
til hygge, leg og musik. Jette Thirup var den før-
ste underviser på holdet. Men også her har vi set 
Inger som træner. Den dag i dag eksisterer holdet 
med seneste trænerne Pernelle Thomsen og Dia-
na Holm Andersen. Desværre har begge trænere 
meldt at dette er deres sidste år som træner, der 
søges derfor efter nye trænere til holdet.

Igennem årene har gymnastikafdelingen haft for-
skellige hold alt efter hvad der har været aktuelt 
gennem tiden, blandt andet kan nævnes aktivitets-
eftermiddage for familien, motionsløb, børneatletik, 
allround fitness, callanetics, zumba og en af de se-
neste hold, parkour, som tiltrækker børn fra både 
Hirtshals og Horne.

Inger Dalsgaard er selv en aktiv medarrangør og 
træner af det helt nye senior idræt i Tornby som har 
fået en forrygende start.

Til sidst og ikke mindst vil vi nævne holdet unge 
fruer, som startede op allerede i 1981. Holdet som 
var en stor succes, blev som en af de første hold, 
flyttet fra gymnastiksalen på skolen til den dengang 
helt nye hal. Som årene gik blev tilslutningen større 
og større til dette hold. Gudrun Sommer var træ-
ner for frueholdet i 11 år, og Inger overtog holdet i 
1991 efter Gudrun. Den dag i dag eksisterer holdet 

Bagerst Marie Kragh Eriksen og siddende til venstre 
Merle Thomsen og til højre Jasmin Mørch Ander-
sen.

Rytmedamerne.
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stadig, dog nu under navnet rytmedamer. Og vi ser 
i dag Inger som leder af holdet, hvor de hvert år 
tager til flere opvisninger i hele Vendsyssel samt til 
DGI’s forårsopvisninger. 

Under fredagens afslutning fremviste både Inger og 
holdet de mange imponerende rytmiske serier frem 
og en festlig stemning spredte sig hurtigt blandt til-
skuerne i hallen, som klappede i takt til både nye og 
knap så nye toner. 

For flere af holdets deltagere var det dog en positiv 
overraskelse at Inger havde 40 års jubilæum i år. 
Hele holdet stillede op til et jubilæums billede og 
under aftenens arrangement takkede bestyrelsen 
mange gange Inger for det store engagement hun 
har vist i årene. Hun har været en stor støtte for 
gymnastikken i Tornby og hendes fantastiske ind-
sats sætter vi utrolig stor pris på. 

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

Sæsonen 2018/2019
Var forlænget med en måned indtil den 30. april, det 
er sikkert både godt og ondt, for med Twonby Open 
i maj måned gav det en lille deltagelse. Hvis der til 
næste sæson igen skal spilles til den 30. april, skal 
Twonby Open nok afholdes i marts måned for at få 
maximalt deltagelse.

Sæsonen har ellers forløbet rigtig godt, dem der 
evt. har været forhindret i at spille, har altid fundet 
en afløser, så der ikke bare har stået tre mand.

Twonby Open 2019
De suveræne vinder af Twonby Open 2019: Blev 
efter en gunstig lodtrækning Jens B. Pedersen og 
Scott Harboe med 17 vundne partier. På 2. plad-
sen med 12, Asbjørn Madsen og Jens Madsen, på 
3. pladsen med 11, Anders Mikkelsen og Carsten 
Buhelt og på 4. pladsen med otte, Fridtjof Torgard 
og Emil Lyn.

Til efter dagens kampe, havde Asbjørn Madsen la-
vet varme deller med kartoffelsalat. Jens Madsen 
havde i et svagt øjeblik overvurderet sine tennis-
evner, det måtte han så bøde for med et passende 
antal øl. Dagen fortsatte med socialt samvær, til alle 
var trætte.

Tilmelding og Fordelingsmøde 2019/2020
Mandag den 16. september kl. 19.30 i Tornby-Hal-
len, er der tilmeldings- og fordelingsmøde.

Det er meget vigtig du kommer til mødet, hvis du 
vil spille, så vi ved hvor mange vi bliver, hvis du er 
forhindret i at komme til mødet, kan du tilmelde dig 
på mail inden den 15. september til: sigsgaard@
has.dk

Tennis har tiden lørdag kl. 09.00-14.30. Der er også 
mulighed for at spille hverdage inden kl. 15.00.

Multibanen
Det er stadig mulighed for at spille på multibanen, 
net og stænger ligger under tribunen, det er bare at 
møde op, husk bolde.

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

Afslutning for ungdom
Fredag den 29. marts var omkring 130 spillere, for-
ældre leder og trænere, samlet til den årlige ung-
domsafslutning.

Der blev uddelt diplomer og trøjer til spillere på de 
forskellige hold, som havde gjort sig ekstra positiv 
bemærket i løbet af sæsonen, det være sig som: 
Årets fighter, kammerat, spiller, udvikling, come-
back. U-10 Drengens udnævnelser, blev video præ-
senteret af spillere fra Aalborg Håndbolds ligahold.

Der blev holdt pæne taler af trænerne, til spillerne 
om hvordan sæsonen var gået, og til forældrene for 
et godt samarbejde. Flere af ungdomsspillerne tog 
også mod til sig, og gav en lille tale til trænerne. Der 
var gaver fra spillerne til trænerne.

TIF-Tennis

TIF-Håndbold

Jens B. Pedersen og Scott Harboe.

mailto:sigsgaard@has.dk
mailto:sigsgaard@has.dk
http://www.tornbyif.dk
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Ungdomsspillere, der har fået diplomer på deres flid.

Trænere og hjælpetrænere, der har fået tak fra klubben for et godt arbejde.

Ungdomsafslutning i Hallen.
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Der var tale fra formand Allan Jellesen, til alle træ-
ner og hjælpetrænere, som blev rost for det store 
arbejde de havde lavet. Der var også en lille pose 
og diplom til trænerne. Der var en ekstra stor tak 
og anerkendelse til, Pia Kjelgaard og Jesper Fos-
dal, for det store arbejde de har ydet med at træne, 
hente og bringe børn. Allan fremhævede også de 
mange unge hjælpetrænere, som havde vist et stort 
arrangement, ansvar og iver i trænerarbejdet, det 
lover godt for fremtiden.

Sæsonen 2018/2019 afsluttes med Nøvling Cup for 
cirka 25 deltagere, og Quart Cup i Norge for cirka 
80 deltagere.

Sæsonen 2018/2019 der gik
De fleste af ungdomsholdene klarede sig rigtig flot, 
og flere af dem vandt deres pulje. Ved de yngste 
hold er der ingen Kredsmesterskaber, selv om de 
har vundet deres pulje. U-14 Piger A, blev nr. 2 ved 
Kredsmesterskabet, U-16 Piger A blev nr. 2 ved 
Jysk mesterskab. Virkelig flot præstation af begge 
hold.

På seniorsiden, var det noget blandet med resul-
tater og træningsflid. Damer Jyllandsserien klare 
med nød og næppe overlevelse i rækken, men i be-
tragtning at næste hele holdet fra sidste år, af den 
ene eller anden grund var væk, var det en ok præ-
station. Herrer Jyllandsserien rykkede op i 3. divi-
sion, selv om det ikke var planen ved sæsonstart. 
Men man går altid på banen for at vinde, og når det 
hele går op i en højere enhed, ja så kom opryknin-
gen. Tillykke med det. Derimod måtte herrer serie 2 
rykke ned, med mindst mulig margin, men der har 
træningen også været næsten ikke eksisterende.
Flere af trænerne sagde ved sæsonafslutningen, 
farvel til Tornby IF Håndbold for denne gang. Men 
der er ikke smækket med dørene, så måske vender 
de tilbage senere. 

Den kommende sæson
Den nye sæson bliver spændene, både for ungdom 
og seniorer, dels er der kommet nye årgangs ind-
delinger i ungdoms rækkerne, så det nu er ulige: 
U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9, U-11, U-13, U-15, 
U-17 og U-19.

Der er også kommet nye regler med op- og ned-
rykning af spiller, spille på flere hold samme dag, 
piger på drengeholdene indtil U-17, nye boldstør-
relser for flere årgange, spil på kortbane med kun 
fem spillere på hvert hold. Ja, der bliver noget at 
holde styr på.

Trænere - heldigvis forsætter de fleste af de ”gam-
le”, men der er også kommet nye til. Det gælder 
både for herrer og damer, flere af klubbens senior-
spillere er gået ind og tage en trænertjans, i ung-
domsrækkerne. Også flere af de unge hjælpetræ-
nere, er rykket op og har fået større ansvar. Nogen 
af de nye trænere, vil træne en gang om ugen her i 

Pia Kjelgaard og Jesper Fosdal, et par trænere som også fik et diplom.
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U-14 pigerne.

U-16 pigerne.
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sommer, for at lære spillerne bedre at kende og for 
at være velforberedt, da flere af holdene skal ud og 
spille kvalifikation til divisionerne.

Der er lige et par hold, hvor hele trænerstaben ikke 
er helt på plads endnu, men det skal det nok kom-
me. I det hele taget forventer vi os meget at den 
kommende sæson. For de hold der skal tilmeldes 
turnering, vil der være rullende træningsstart fra 
uge 31 til uge 34.

Se Facebook: Tornby IF Håndbold og næste nr. af 
VI-TO.

Acceptabel sæsonstart for TIF-oldboys
Det har været koldt for Tornby Idrætsforenings 
”gamle” fodboldspillere at komme i gang med 
turneringen og begge hold har da også fået en 
”kold-start”, som dog nok 
alligevel må betegnes som 
acceptabel.

Veteranerne har i skrivende 
stund spillet syv kampe og 
har vundet de fire og tabt 
de tre, hvilket placerer hol-
det i den øverste halvdel af 
de 12 hold i pulje A.

Af de fire hold, der lige nu 
ligger over Tornby, har hol-
det mødt de tre, så måske 
er der flere sejre på vej og 
i hvert fald må den sene-
ste kamp have givet noget 
selvtillid, da Vrå 2 blev slået 
med hele 5-1.

Det er faktisk flot af Tornby 
at kunne klare sig i toppen 
af pulje A, fordi Tornby er 
en af de mindste byer med 
hold i denne gruppe, så… 
godt gået gutter!

For superveteranerne har 
sæsonstarten været lidt 
mere problematisk, da der 
fra sæsonstart ikke var så 
mange spillere til disposi-
tion. Heldigvis har situatio-
nen bedret sig væsentligt, 
men der kan stadig godt 
bruges en ekstra spiller.

Også for superveteranerne 
kan sæsonstarten godt 
betegnes som acceptabel, 
idet de spillede seks kam-
pe har resulteret i to sejre, 
to uafgjorte og to nederlag.

De tabte kampe er begge 
tabt med 1-3 til de to top-

hold, Tårs og SHI og begge gange har kampene 
været ret jævnbyrdige.

Også her må seneste kamp have givet optimisme 
og god moral, da holdet fra bagud 1-4 kæmpede 
sig op til et slutresultat på 5-5. Superveteranerne 
ligger lige nu på en femteplads ud af rækkens otte 
hold.

Christian Byrdal 

Tornby Cup 2019
er den 20. til 22. september
Der er allerede nu tilmeldt over 60 hold, så du må 
gerne sætte kryds i din medhjælper-kalender.

God SommerTIF-Oldboys
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Ildsjælen
Henning Sigsgaard får ”Ildsjælspris”
På generalforsamlingen den 30. april i Hjørring An-
tenneselskab - HAS - fik Henning Sigsgaard tildelt 
ildsjælsprisen, der uddeles til borgere eller forenin-
ger i Hjørring Kommune, der har ydet en påskøn-
nelsesværdig indsats. Henning måtte dog dele pri-
sen på 50.000 kr. med fire andre modtagere, der 
alle på hver deres måde har ydet en kæmpeindsats 
i form af foreningsarbejde, projekter med videre, 
der har betydet meget for det lokalområde, hvor de 
hører hjemme.

Henning havde dog fået kendskab til prisen et par 
dage før generalforsamlingen, idet Skaga FM, Niels 
Viberg, havde lokket Henning ”i baghold” i Tornby-
Hallen under påskud af et interview om noget helt 
andet. Til stede her var også formanden for HAS, 
Kurt Larsen, der til Hennings store overraskelse og 
glæde kunne meddele, at han var blevet udvalgt til 
at modtage prisen.

For de fleste læsere af VI-TO vil det sikkert være 
overflødigt at nævne, hvad Henning har været ind-
blandet i på den ene eller anden måde i de seneste 
tre fire årtier, men for god ordens skyld kan vi da 
lige tage et par ting: Halinspektør i Tornby-Hallen 
og dens udvikling og tilbygning, træner for diverse 
håndboldhold, Tornby-Cup, kommunalpolitiker, 
brobygger (i ordets reelle betydning!), sponsorafta-
ler, og for et par år siden en af ophavspersonerne 
til start af Motion for Seniorer. Her dyrker Henning 

- sammen med 30-40 andre jævnaldrende - en for-
middag om ugen så forskellige sportsgrene som: 
badminton, krolf, minitennis, gymnastik, ringo, 
håndbold, bowls, terningespil og fortæring af dag-
mar-tærter!

VI-TO ønsker Henning tillykke med den velfortjente 
påskønnelse.

Tornby-Vidstrup 
Landsbyråd
Årsmøde 2019 – referat
Formanden bød velkommen til de fremmødte. Tor-
ben Christensen blev valgt som dirigent. 

Det blev aftalt, at man behandler punkt 6 om ved-
tægtsændringer først og såfremt de vedtages, af-
holdes resten af mødet efter de nye vedtægter. 
Efter gennemgang af de reviderede vedtægter blev 
disse vedtaget, med få tilføjelser.
Formanden noterede de forskellige foreningers re-
præsentanter.

Af enkeltpersoner blev Louise Møller Christensen 
og Torben Christensen valgt fra Tornby. Posten for 
Vidstrup er vakant. 

Der er ikke sket meget i foreningen. Formanden har 
været i dialog med kommunen om foreningens vir-
ke. Foreningen er stadig vigtig som kontakt mellem 
landdistriktet og kommunen. 

Siden sidst

Formanden for HAS Kurt Larsen, Henning Sigsgaard og Niels Viberg fra Skaga FM. 
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I landsbyforum er organiseringen ændret. Lokalt er 
der arbejdet med potentialeplanen som nu ligger i 
sin endelige form. Der afholdes møde 4. juni hvor 
byen er indbudt til at støtte op om det arbejde der 
nu skal iværksættes for at bringe de gode ideer ud 
i livet.

Regnskabet. Der er indkommet 1200,- i kontingent 
og udgifter på 1060,- kr., overskud på 140,- kr., til-
føjes egenkapitalen der er på 2.698,55 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Landsbyrådet fortsætter med uændret kontingent. 
100,- kr. pr. år pr. deltagende forening. Et kontin-
gent, der gør at alle kan være med.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Valgt blev: Hanne og Torben – Peter er valgt for to 
år.
Alfred Jokumsen og Lars Høgh blev valgt som re-
visorer.

Den 14. september 2019 afholder støtteforeningen 
for det nye friplejehjem et arrangement i hallen, 
hvor der skal samles penge ind til plejehjemmet.

Torben Christensen påpegede at landsbyrådet er 
stedet, hvor vi bør koordinere mellem foreningerne. 
Det er vigtig man er bevidst om det og spiller med 
fra foreningerne. Det er svært at få aldersgruppen 
mellem 20-50 år med i tingene.

På rådets vegne
Peter B. Kristensen, formand

Karen Riis
Karen Riis Design - er unikke sølvsmykker og driv-
tømmerkunst, fremstillet på eget værksted i Tornby.

Jeg fremstiller øreringe, fingerringe, armbånd, hals-
kæder, brocher m.m. Alle smykker tilpasses dig og 
dine ønsker. Materialet er primært sterling sølv - 
gerne kombineret med guld, bronze, kobber, sten 
og perler.

Få genbrugt dit gamle sølv og guld, sammen finder 
vi ud af hvordan dit nye smykke skal se ud. 

Jeg arbejder gerne med ”kreativ støbning”, der 
foregår ved at hælde flydende sølv i vand, groft 
salt, kikærter, fyrrenåle, sand m.m. Det kommer der 
spændende smykker ud af, og aldrig to ens!

En simpel børnetegning kan hos mig forvandles til 
et fint smykke ”tegnet i sølvtråd”.

Drivtømmer, og andre strandfund, forvandler jeg til 
flag, engle og små skulpturer. 

Karen Riis

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser næste år. De 
resterende kommer i de næste numre. Vi vil ger-
ne kigge et par numre eller flere frem her på siden 
sidst, så I kan planlægge indlæggene så godt som 
muligt.

4. nummer har deadline den 23. juni og udgives 
den 31. juli

5. nummer har deadline den 8. september og udgi-
ves den 2. oktober

6. nummer har deadline den 20. 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.
Karen Riis Design
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
MadTømreren
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
SparNord
Stanges Auto
Tornby Entrepenør ApS
Vendia Kaffe
VVS-manden

Invitation til 10 års jubilæum hos:

Karen Riis Design 
– smykker og kunsthåndværk.

Fejres med vilde tilbud. Spar op til 50% på 
udvalgte smykker og 10% på resten.

 
Jubilæumsåbent 

torsdag 1.8 til søndag 4.8 kl. 12-17
Ellers åbent efter aftale.

Der serveres lidt mundgodt. Håber vi ses.

Gl. Landevej 21, Tornby
SMS 53298375.

Se designs på Facebook Karen Riis Design, 
Instagram Karen_riis_design,

www.karenriisdesign.dk



Juni
5. Banko AHavb kl. 14.00 
8.-9.  Skudehandlermarked på   
 Købm. kl. 10 – 17
10. Gudstjeneste i det grønne
19.  Sommerudflugt med Ahavb  
 og seniorerne 
23. Deadline VI-TO
30. Kræmmermarked Købm. 

Juli
3. Banko AHavb kl. 14.00
7.  Kræmmermarked Købm.
10. Green pipes koncert ”højt  
 til himlen” VK kl. 19.30 
 (Vendsyssel Festival)
12.-13. Strandfest på Tornby strand
14.  Kræmmermarked Købm.
17. Trio Gente TK kl. 19.30 
 (Vendsyssel Festival)
21.  Kræmmermarked Købm.
24. Sommersang i TK kl. 19.30
28.  Kræmmermarked Købm.

August
7. Banko AHavb kl. 14.00
11. Kræmmermarked Købm.

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gamle Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TK Tornby Kirke 
TKF Tornby Kultur- og Fritidscenter
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus
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