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Jeg tænker, at jeg bare har blinket et gange – det 
var det forår, sommerferie og så gik den sommer og 
nu står vi her igen. Det er snart juletid. 

Nej, jeg vil ikke skrive, at det bliver tidligere og tid-
ligere hvert år. Men her fra efterårsferien tager tin-
gene lidt fart. De første juleting har vist sig, men de 
skal måske bruges til at lave julepynt af til julestu-
erne rundt omkring. Turene i skoven bruges måske 
til at samle lidt kogler, lærkegrene, troldhassel eller 
mos til en dekoration. Julemarkederne melder de-
res tidspunkter ud. De vidner om stor aktivitet med 
at fremstille pynt, nisser, dekorationer og alt det, 
der hører til. Der skal konkurreres med at finde nye 
ideer til noget, der kan bruges til døren, til juletræet 
eller bordet i juletiden. 

Der er både travlhed og ro i julen. Især hvis julen i 
år giver os lidt sne at gå på. Lyden af frostsne, der 
bliver gået på, er en vinterting, men er også med til 
at dæmpe lyde på en fin og blød måde, som er rar 
og hyggelig. Noget rigtig julet.

Julen skal være hygge, lys, stjerneklare aftener, 
sne, musik, julesang, fællesskab og meget mere. 
Det er også mad. Sulemad er julemad, men det hø-
rer jo årstiden til. Vinter forråd, syltede asier, græs-
kar og rødbeder. 
 
Det er altid spændende, glædeligt og forventnings-
fuldt at lave blad op til jul. Man skal sidde her og pi-
ske en stemning op. Det er heldigvis ikke så svært, 
når nu man er lidt til julemænd, pebernødder, jule-
træer og så videre. Og jeg har lige bagt pebernød-
der, de går fint i spænd med en leder, der handler 
om jul.

Det kunne være super om man kunne give VI-TO 
i julegave, men det er altså gratis. Det kan læses 
derhjemme i stolen og på nettet ganske frit. Det er 
derimod ikke gratis at lave bladet, så her er måske 
en julegaveide.

Vi håber, du har glædet dig til at læse om, hvad der 
sker i området og sætter pris på, at du kan læne 
dig tilbage og nyde det. Læn dig så frem og grib 
pennen og forbered næste nummer. Vi sender en 
glad tanke til alle, der sender et bidrag til VI-TO. 
Det er dejligt og det varmer, når man kan mærke 
liv derude.

Glædelig jul og et rigtigt godt nytår, med mange nye 
spændende oplevelser og aktiviteter, der venter. Vi 
skrives, læses og tænkes ved næste år.

Jørgen, bager

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring 
Kommunes 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 velkomne til at kontak-
te kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet enten 
på telefon, mail eller ved at møde op på Havbakken 
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 fra september til april. 

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 
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
Tjek også infoskærmen i Brugsen og Hallen.

Arrangementer 
i december, januar og 
februar
NB! Angående alle arrangementer forbeholdes ret 
til ændringer.

Onsdag den 4. december
Kl. 14.00 er der banko. 

Onsdag den 8. januar
Kl. 14.00 er der banko.

Onsdag den 5. februar
Kl. 14.00 er der banko.

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

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

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

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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I september måned døde vores mangeårige frivil-
lig Else Nielsen, som i mange år har bagt til vores 
kaffestue, og været en stor hjælp i kaffestuen, til 
markeder og som medlem af vores bestyrelse. Hun 
vil blive savnet. Æret være hendes minde.

I år har vi haft utrolig stor hjælp af Tornby Arbejds-
laug, som har kalket og malet Købmandsgården så 
den nu står i fin stand.

Vores årlige julemarked er i år lørdag den 30. no-
vember og søndag den 1. december, hvor der i 
lade og stald vil være fyldt med stande, vores jule-
bjesk vil i denne weekend komme i salg. Allerede nu 
kan Christmas portvinen købes i Købmandsgården.

Tornby-Vidstrup Lokalarkiv vil også denne week-
end holde åbent.

Lisbeth Ottosen

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

Åbent hus arrangement
2019 har for bestyrelsen i Tornby-Vidstrup Sogne-
arkiv været et ganske godt år. Der har været pænt 
med besøg på vores faste åbningsdage om onsda-
gen og til vores forskellige arrangementer hen over 
året.

Årets sidste arrangement bliver 
åbent hus i forbindelse med ju-
lemarkedet i Tornby gamle Køb-
mandsgård. Det er lørdag, den 
30. november og søndag, den 
1. december. Begge dage fra 
kl. 10.00 til kl. 17.00. Kig ind!

Arkivet indeholder rigtig mange billeder og arkiva-
lier og gamle interessante avisudklip fra Tornby og 
Vidstrup og der kan efterhånden også findes meget 
om de to sogne under Arkiv.dk. 

Alle interesserede er velkomne til at kigge ind til en 
snak og der er kaffe på kanden og sikkert også en 
småkage dertil.

Christian Byrdal, sekretær

Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Karen M. Jensen tlf. 9897 7161 – Næstformand Gunhild Godsk tlf. 2049 6137

kasserer Tage Christensen tlf. 6172 1807 – sekretær Christian Byrdal tlf. 2247 6485 – Bodil Frost 9897 7323
Chrestina Dahl tlf. 4054 5160 og Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727. Arkivet har åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

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

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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Høstfest
Seniorklubben og Brugerrådet har holdt fælles 
høstfest på Havbakken den 18. september.
Vi var omkring 60 personer, et godt fremmøde.
Vi fik som traditionen byder sig en god høstmenu 
- oksesteg og citronfromage. Sara (præst) holdt en 
god fin høsttale, Lis spillede til de mange høstsan-
ge vi sang. En rigtig god aften.

Knud Abrahamsen

Pakkefest
Klubben har den 23. oktober holdt pakkefest. Der 
blev serveret gule ærter med flæsk. Der blev solgt 
pakker for næsten 2000 kr. Penge, som kommer til 
at gå til at reducere prisen på blandt andet udflug-
ten og underholdning. Lis og Henning spillede til 
de mange sange vi sang. En aften hvor maven igen 
blev fyldet godt op.

Knud

Den 20. november kl. 17.30 Julefrokost på Hav-
bakken i Tornby
Der serveres sild, kål med tilbehør, ris á la manda 
og kaffe. Der vil være musikunderholdning.
Pris 100,- kr. Tilmelding senest 13. november til 
Grethe tlf. 6199 7732 eller Alice tlf. 3090 3405.

Den 12. december kl. 15.30 på Havbakken i 
Tornby
Kirkekoret underholder. Foreningen er vært ved 
kaffe. Tilmelding senest den 5. december til Grethe 
tlf. 6199 7732 eller Alice tlf. 3090 3405.

Den 22. januar kl. 14.00 på Havbakken i Tornby
Underholdning ved Trækfuglene fra Frederikshavn.
Pris inklusiv kaffe 35,- kr. Tilmelding senest den 15. 
januar til Grethe tf. 6199 7732 eller Alice tlf. 3090 
3405.

Alle er velkomne!

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

kasserer og sekretær Knud Abrahamsen tlf.3098 2406 - Annie Nielsen 9897 7080 - Alice Jensen tlf. 3090 3405

Siden sidst er der den 9. oktober afholdt danse-
aften med Sindal Harmonikaklub, det var den første 
af en række danseaftner.

Den 18. oktober blev der, for fjerde år i træk, af-
holdt Irsk aften med The Irish Waterfalls. Aftenen 
var med spisning. Rigtig god tilslutning til dette ar-
rangement.

Det årlige andespil fandt sted den 6. november 
med 25 ænder på spil.

Torsdag den 5. december kl. 18.00 er der julefro-
kost i samarbejde med Kielgasterne.

Menu: To slags sild, grønkål med tilbehør, ris  a la 
mande, kaffe og småkager. Pris: 150,- kr. 
Efter spisning spilles der op til dans.
Tilmelding senest den 3. december på tlf. 2485 
2238.

Onsdag den 8. januar kl. 19.30 kommer Fun Pop-
nitters og spiller op til dans.

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

Pbv 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

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Fællesspisninger 
i september og oktober
Til fællesspisningen i september havde Hotel 
Strandlyst leveret en rigtig efterårsmenu bestående 
af oksekød i sursød sovs med masser af kartofler, 
stegte rodfrugter, salat og hjemmebagt brød. Til 
stor tilfredshed hos de fremmødte.

Efter maden var det tid til aftenens foredrag, hvor 
biolog Laus Gro-Nielsen fra Hjørring kommune for-
talte om det spændende projekt: Naturkommunen 
blomstrer vildt. 
Laus kunne blandt andet fortælle, at der på ver-
densplan er én million udrydningstruede arter. Også 

i Danmark er 
arter truede og 
allerede nu er 
10 sommerfug-
learter uddøde. 
I Tornby har vi 
den sjælde sort-
brune blåfugl, 
der i Danmark 
kun lever på 
fem lokaliteter 
i Jammerbugt. 
Endnu har den 
det rimeligt godt 
her hos os, hvor den lever på rigelige mængder af 
blodrød storkenæb. Men forsvinder blodrød stor-
kenæb, så forsvinder sommerfuglens også.

Der var gode råd til, hvordan man kan få mere natur 
ind i sin egen have. Selv om flere af de fremmødte 
kunne prale af haver med mange slags spændende 
ukrudt i rigelige mængder, så gik der alligevel et sus 
gennem forsamlingen da Laus foreslog at grave en 
del eller hele græsplænen op, dække den med 20 
centimeter sand og vente på at se, hvad der sker.

Hele projektet bliver at se på TV fra september 
2020, hvor det skal vise sig, om det er lykkedes at 
få flere sommerfugle og mere natur frem i blandt 
andet Tornby.

Et inspirerende foredrag, der satte mange tanker i 
gang.

Til fællesspisningen i oktober havde vi besøg af 
Sven Erik Risager fra den lokale virksomhed DSN. 
Til nogles overraskelse handler det ikke kun om 
sand og skærver, for DSN leverer totalløsninger til 
kirkegårde. Vi var meget overraskede over, hvor 
omfattende det er. Lige fra grus til gangene til red-

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 4037 6011 - næstformand Steen Pedersen, T. 2835 1270 

kasserer Morten Steffensen T. 3068 2593 - sekretær Christina Kristholm, T. 2873 5712 - Lars Høgh, T. 2810 
0487 - Sofie Friis-Rødel, T. 2892 9934 - Peter Kristensen, T. 2933 8210 - Lillian Jespersen, T. 4041 4632

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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skaber, kirkesølv, 
kirkekaffe, pusle-
borde, arbejdstøj 
og meget, meget 
mere. DSN tænker 
i bæredygtighed 
og arbejdsmiljø og 
er med til at ud-
vikle skånsomme 
metoder til både 
det ene og det an-
det. Vi blev præ-
senterede for nye 
redskaber som en 
fyrstikker og en 
granslidske og vi 
ved nu, at der fin-
des et DM i gran-
dækning. 

Der blev spurgt interesseret til muligheden for salg 
til private. Her blev der nu nok tænkt mere på red-
skabsdelen og mindre på lysestager og altervin. 
Men man er velkommen til at kikke forbi.

Nå ja, og vi fik igen mad fra Strandlyst med en 
menu, der var inspireret af Lady og Vagabonden. 
Lyset gik også ud flere gange i løbet af aftenen, så 
stemningen var bestemt, som den skulle være.

Årets sidste fællesspisning er den 22. november, 
hvor bandet “De Sorte Sjæle” vil stå for den musi-
kalske underholdning. Det forlyder, at de på trods 
af navnet, lyder som engle! 
Alle er velkomne uanset farve på sjælen og med-
lemskab af Beboerforeningen eller ej.

Lillian Jespersen

Toggangen 
på Hirtshalsbanen
Som mange har observeret, så er der indført en del 
ændringer i toggangen hen over sommeren. Halv-
timesdriften på Tornby station er udvidet, og er ble-
vet bedre fordelt, og en del af togene kører direkte 
mellem Aalborg og Hirtshals, uden skift i Hjørring. 
Til gengæld er der nu afgange hvor togene ikke 
længere kan standses for på eller afstigning i Søn-
derby og Vidstrup.

Mange har undret sig 
over, at nogle af toge-
ne ikke længere kunne 
stoppe på de to sta-
tioner, da rejsetiden til-
syneladende var den 
samme, eller endog lidt 
længere for de tog der 
ikke kunne stoppe. Op-
fattelsen var, at stop-
pene var af så kort va-
righed, at det var svært 
at forstå der ikke kunne 
findes tid hertil. Des-
uden gør togene ofte 
holdt ude på stræknin-
gen i Langholm, hvor 
der ikke er noget trin-
bræt, og derfor ikke mu-
lighed for at stige af eller på. 
Bestyrelsen for Beboerforeningen har på et møde 
den 1. oktober, drøftet ovenstående med Nordjyl-
lands Trafikselskab, NT og Nordjyske Jernbaner, 
NJ.
Vores konklusion fra mødet er, at ændringen fra 
halv til times drift på de to stationer, Sønderby og 
Vidstrup, skal ses i direkte sammenhæng med at 
flere tog nu kører direkte fra Hirtshals til Aalborg, og 
omvendt, uden skift i Hjørring, samt det forhold at 
skinnenettet på Hjørring – Hirtshals simpelthen ikke 
er velegnet til halv times drift, da krydsningsmulig-
hederne ligger uhensigtsmæssigt. 
For at få hele køreplanen til at hænge sammen, er 
det nødvendigt at hente al den tid der er muligt, 
mellem Tornby Station og krydsningsmuligheden i 
Langholm. Da togene ikke kan accelerere og køre 
hurtigere end de gør, er der kun den ene mulighed 
tilbage: at begrænse antallet af stop. 
Det forhold at togene kører direkte fra Hirtshals ud 
på Aalborgbanen betyder, at eventuelle forsinkel-
ser, selv små, vil brede sig som ringe i vandet til den 
øvrige togdrift, og kun meget vanskeligt lader sig 
genoprette i løbet af dagen, hvilket vil medføre me-
get upræcis drift for mange tog, og dermed være til 
gene for mange rejsende.

Timedriften, og de manglende stop, på de to sta-
tioner, Sønderby og Vidstrup, er altså forudsæt-
ningen for halv times drift på øvrige stationer, og 
dermed sammenhængen med de øvrige togfor-

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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bindelser, herunder at vi kan have de direkte tog til 
Aalborg.
Bestyrelsen blev lidt klogere på togdrift, og de her-
med forbundne udfordringer, og tog den meget 
grundige forklaring til efterretning. Vi føler os over-
bevist om, at den nuværende køreplan er et hel-
hjertet forsøg på at give så mange passagerer som 
muligt gode togforbindelser.

Som alternativ til timedrift på Sønderby og Vidstrup 
stationer har været omtalt muligheden for at lukke 
den ene af de to stationer helt. Derved vil den ikke 
lukkede station kunne få halv times drift.
De tørre tal viser, at Sønderby benyttes af ca. dob-
belt så mange passagerer som Vidstrup, men at 
begge stationer har lave passagertal, og er blandt 
de mindst benyttede på banen.

Bestyrelsen opfordrede NT og NJ til at bevare 
begge stationer, og dermed acceptere at ”prisen” 
herfor er at fortsætte den nuværende ordning, hvor 
nogle tog ikke standser på de to stationer.
Bestyrelsen vil tage kontakt til relevante politikere 
for at argumentere for dette synspunkt.
 
Endelig drøftede man, at den meget korte og efter 
vores opfattelse, manglende informationsproces 
inden de omtalte ændringer havde været uheldig. 

Et godt og konstruktivt møde der bekræfter, at alle 
bliver klogere af at tale sammen og lytte til hinan-
den, også når der er noget man ikke ser ens på…

Torben Christensen

Siden sidst
I sidste nummer af VI-TO kunne vi fortælle, at ge-
lænderet på broen mellem Nejst og Rævskærvej 
trængte til en kærlig hånd, og ville blive repareret 
når der var tid hertil.
Arbejdet er allerede i gang, og der er nu opsat et 
helt nyt, og efter min ringe mening, kønnere gelæn-
der. Frem for alt er gelænderet mere sikkert, blandt 
andet fordi der bliver sat et ekstra bræt på. Gelæn-
deret er udført i trykimprægneret og olieret træ, så 
det vil vi kunne have glæde af i mange år.
Tak til Hjørring Kommune for ”hurtig udrykning”!

Torben Christensen

Levefællesskab  
på Købstedvej
Som tidligere nævnt, arbejder bestyrelsen videre 
med projektet, aktuelt med at finde investorerne 
hertil.

Den første store investor har nu sagt ”ja” til vores 
ideoplæg, og til at indgå i det videre arbejde og 
samarbejde! Når dette projekt lykkes, og det er vi 
overbevist om det gør, så vil vi i Tornby få et helt nyt 
og spændende boligbyggeri, i en blanding mellem 
eje og lejeboliger, og boliger for par, for enlige, for 
unge og for ældre. Hvis alle vore drømme og ideer 
kan gennemføres, så vil byggeriet på en række om-
råder blive banebrydende, i det mindste her på den 
rigtige side af Limfjorden…

Foreløbigt har vores generalforsamling sagt ”ja”, 
byrådet har sagt ”ja” og givet os mandat til at ar-
bejdere med projektet, og nu har den første store 
investor sagt ”ja” til at indgå i det videre arbejde.

Vi tror på det, glæder os til vi kan fortælle mere her-
om, og arbejder målrettet videre!
Men, det er vigtigt at fastholde, at dette projekt 
først gennemføres når engang Havbakken er lukket 
ned. Vi har ingen hastværk. 

Torben Christensen

Affaldsindsamling
Et af de meget synlige resultater at Arbejdslaugets 
virke er opsætningen af affaldsstativer i byen og i 
plantagen. Stativerne har nu stået et par måneder, 
og bruges flittigt. Ikke blot os, der bor i byen har be-
mærket stativerne, vi har faktisk også fået positive 
tilkendegivelser fra byens og plantagens gæster.

Inden stativerne blev sat op, var der en vis bekym-
ring for, om affaldet ville blive smidt rundt omkring 
stativerne, og om der derved faktisk kom til at flyde 
endnu mere affald end hidtil. 

Sådan er det heldigvis ikke gået. Affaldet lander det 
rigtige sted, og projektet er faktisk så stor en suc-
ces, at flere af sækkene må tømmes hver uge.

Torben Christensen

Velkommen til Tornby
Også i denne udgave af VI-TO byder Tornby Bebo-
erforening velkommen til nye borgere i Tornby. Vi 
er rigtig glade for alle de, der vælger Tornby som 
deres fremtidige hjem.

Beboerforeningen og byens erhvervsliv udtrykker 
denne glæde med velkomstpakken, som bliver gi-
vet. Vi håber, alle vil drage nytte af den.
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Vi håber, at vi rammer alle nye tilflyttere med vo- 
res velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom 
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-til- 
mund metoden, så kan der ske smuttere.
Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig til-
bage til Beboerforeningen – tlf. 2933 8210.

Beboerforening

Sanne og Thomas
Velkommen til Sanne og Thomas, som har valgt 
Tornby som deres fremtidige hjemby.
Thomas kommer fra Hirtshals, og Sanne er fra Hjør-
ring, og så er Tornby da det helt naturlige valg.

Nu er de to, men allerede til jul vil de være tre, der 
er nemlig en lille pige på vej – tillykke.
Sanne arbejder til daglig i Hjørring og Thomas er 
rejsemontør.

Uta
Tornby byder velkommen til Uta Lorentz. Uta fandt 
sit drømmehus i den nordlige del af Tornby, så der 
var ikke langt til handling, og det har hun ikke for-
trudt. Uta nyder vores dejlige natur, og smutter tit 
en tur til skov eller strand. Uta underviser til daglig 
i Hjørring.

Line og Thomas
Bjergfyrvej har fået nye beboere. Thomas, Line og 
deres to børn på henholdsvis seks og tre år.
Thomas er ingeniør og arbejder til daglig som IT 
konsulent i Aalborg. Line er sygeplejerske, men er 
lige nu hjemmegående på barsel.

Line er oprindelig fra Tornby, hvorimod Thomas er 
fra Sindal. Begge har de sidste 15 år boet i Aalborg. 
De nyder begge deres nye liv i Tornby, dejlig natur, 
god skole, en aktiv by, alle ting som har været med-
virkende til at de valgte Tornby
Det er vi glade for – velkommen.

Vinnie
Vinnie Gerhardt har valgt Tornby som hende nye 
hjemby.
Vinnie har de senere år arbejdet som sygeplejerske 
i Sverige, men det blev Tornby der fik glæden at få 
hende som pensionist.
Vinnie valgte byen for dens dejlige natur, og højt 
aktivitetsniveau i de mange foreninger.
Tak for du valgte os, det er vi glade for.

Ta’ godt imod vores nye borgere.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
 November
46 17. 22. s.e.Trin 10.30
47 24. Sidste s. i kirkeåret  10.30
 December
48 1. 1. s. i advent 10.30   
49 8. 2. s. i advent 10.30* 
   16.00**
50 15. 3. s. i advent  10.30 
51 22. 4. s. i advent   9.00 BH
52 24. Juleaften 15.30 14.00 
 25. Juledag 10.30   9.00
 26. 2. juledag  10.30
 29. Julesøndag 10.30  
 Januar
1 1. Nytårsdag 16.00
 5. Hellig tre Konger  10.30 
2 12. 1. s.e. Hellig tre Konger   9.00 NN
3 19. 2. s.e. Hellig tre Konger  10.30 NN
4 26. 3. s.e. Hellig tre Konger 10.30  

* Familiegudstjeneste med spejderne
** De ni læsninger med koret og KFUM-spejdernes brassband
BH = Bjarne Hougaard  -  NN = endnu ikke bestemt.

Arrangementer i november og december
Torsdag den 14. november kl. 19.30 i Sognegården: Syng sammen – sangaften med 
Hanne Winge Sørensen.
Tirsdag den 19. november kl. 19.30 i Sognegården. Menighedsmøde – kirkens 
årsmøde, hvor formanden beretter om årets gang, hvor der bliver gjort rede for økono-
mien og hvor der bliver lejlighed til at stille Menighedsrådet spørgsmål.
Onsdag den 27. november kl. 19.30 i Sognegården. Højskoleaften – oberstløjtnant 
Jørgen Clasen fortæller historier fra de varme lande.

Søndag den 1. december kl. 16.00 i Tornby kirke. Adventskoncert ved Freddy 
Samsing - en halv times advent- og julemusik spillet på orgel. Glad og inderlig musik 
i en travl tid.

Søndag den 8. december kl. 16.00 i Tornby kirke. De ni læsninger – andagtsfuld 
musikgudstjeneste med ni bibellæsninger, musik, fællessang og korsatser fremført af 
Tornby-Vidstrup Kirkekor. KFUM.

Torsdag den 12. december kl. 18.30 - 19.30 i Tornby kirke. Tornby Skoles Lucia-
koncert – små og store fra Tornby Skole byder julen velkommen med sang og musik 
– alle er velkomne!

Søndag den 15. december. kl. 16.00 i Vidstrup kirke. Adventskoncert ved Thomas 
Abildgaard - en halv times advent- og julemusik spillet på orgel. Glad og inderlig musik 
i en travl tid.
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Præstens klumme
Om at give og modtage – og om at træde ind 
i et billede, der kaster et nyt lys ind i vinterens 
mørke.
Vi nærmer os lige så stille december – julemåne-
den, som får hele landet, ja hele verden til at løbe 
dobbelt så hurtigt, fordi julen skal fejres, og det så 
eftertrykkeligt, at mange (især de voksne), bliver 
en smule forpustede ved udsigten. Sådan kan ad-
ventstiden godt fremkalde sved på panden hos de 
fleste.
 
Adventstiden er kirkens nytår. Det er der vist ikke så 
mange der ved. Men hvor kalenderens nytår er 1. 
januar, og den status og eftertænksomhed, mange 
af os bruger overgangen til et nyt år som anledning 
til, så er advent kirkens nytår, og eftertænksomhe-
dens tid er fire adventssøndage, der ligger forud for 
juledag, hvor Gud viser os sit sande ansigt i det lille 
barn i krybben i Betlehem.
Oprindeligt var tiden op til jul altså tænkt som en 
ventetid – en adventstid, altså en stille tid, hvor man 
stemte sindet til den højtid, der kulminerer julenat, 
hvor Gud skænker os sin egen søn i (jule)gave.

Men nu lever vi i en tid hvor kristendommen på 
mange måder er udskiftet med en ren og rå kapita-
lisme. Mange mennesker har gennem tiden peget 
på, hvordan gamle førkristne juletraditioner, er ble-
vet indoptaget i den kristne fejring af Jesu fødsel. I 
disse år sker der noget andet: Kapitalismens ideo-
logi, som kort kan formuleres i det ene formål, at 
uhindret vækst og forbrug skal akkumulere penge 
hos dem, der har fat i den lange ende – den ideo-
logi overtager lige så stille traditionerne fra den 
kristne advents- og julefejring. Derfor er det kapi-
talismen og forbruget, som dikterer vores adfærd; 
så nu kommer de fleste af os (inklusive jeres præst) 
til at bruge adventstiden på et uhæmmet forbrug. 
For nu skal julen dælme fejres – med julearrange-
menter på hver eneste institution og arbejdsplads, 
julekoncerter, juletræstændinger, julefrokoster med 
julemad, julegodter, juleøl, julesnaps, julehygge, 
juleklip og julepynt og ikke mindst de mange jule-
gaver, kalendergaver, mandelgaver og pakkelege, 
der venter forude. Og hvor kernen i alle disse ting i 
den kristne tradition altid har glæden Guds fødsel 
julenat – og det nye og forsonede forhold til vores 
medmennesker, som troen på Guds kærlighed og 
nåde sætter os i. Der får de mange juletraditioner et 
helt andet formål, når de kun er forankrede i kapita-
lismen. Nemlig at vi skal bruge mere. Som jeg læste 
det i en artikel om ånden i vores tid, så kan man 
nu få kaffe uden koffein, sodavand uden sukker, vi 
holder jul uden Jesus og vi indgår i fællesskaber 
uden indhold.

Og uhyggeligt nok er det det, der sker med julen, 
hvis vi ikke har kærligheden med. Kernen i kapita-
lismen er en vækst og et forbrug, der får os til at se 
på alt omkring os som varer – også vores medmen-
nesker. Kernen i kristendommen er derimod troen 
på, at Gud er kærlighed, og derfor fejrer vi jul: Fordi 
Jesus kom til verden for at afsløre dette for os: At 
Gud er kærlighed og at kærligheden er stærkere 
end døden. Når vi ser på verden i lyset af den tro, 
da ser vi også vores medmennesker med kærlighe-
dens øjne, og dem man elsker, giver man sit liv til.

Forskellen på kapitalisme og kristendom kan vi se i 
traditionen med at give hinanden julegaver.
Den er i virkeligheden en smuk og grund-kristen 
tradition. I andre religioner udmønter man sin guds-
tro i forskellige religiøse handlinger, som fx medi-
tation, faste, fastlagte bønner eller offerkult – hvor 
man ofrer enten sine egne handlinger (meditation, 
bøn, faste og så videre) eller konkrete offergaver, 
for at opnå frelse. 
I kristendommen har vi en Gud, som vi ikke skal 
give gaver, men som i stedet giver os sig selv som 
gave – så vi i stedet kan give vores eget liv til vores 
medmenneske.
Det kan vi se i de kristne ritualer: I dåben giver Gud 
os sig selv – i dåben har gjort alt hvad der er at gøre 
for os, en Gud, der har givet sig selv så meget hen 
til os, at vi ikke kan give noget tilbage – vi kan kun 
tage imod: Tage imod livet, lyset og kærligheden 
fra Gud og så koncentrere os om vores næste, og 
give alt hvad vi selv har til vores medmennesker, i 
stedet for at bruge kræfter på vores egen frelse, for 
den er der sørget for. Gud har givet os sig selv, så 
vi kan give os selv til hinanden. Og derfor er det, at 
vi giver hinanden gaver til jul, et udtryk for at vi ikke 
behøver at give gaver til Gud, for at frelse os selv. Vi 
kan give, hvad vi har til vores medmennesker. Det 
er kærlighedens udtryk. Det er livets mening.

Men i kløerne på den uhæmmede kapitalisme, for-
andrer julegavetraditionen sig. Her opdrages vi til 
at se på alting, som noget, der kan købes. Alt bliver 
til varer selv de mennesker vi møder på vores vej. 
Ingen giver noget, uden at forvente at få noget igen. 
Det at give julegaver går på den måde fra, at være 
et udtryk for omsorg for vores kære, til at vokse til 
et voldsomt og stadigt voksende krav om at give 
og modtage forskellige materielle ting, som vi i vir-
keligheden ikke har brug for – selvom vi da heldig-
vis stadigvæk kan mærke glæden over at give eller 
modtage gaver fra dem, vi holder af, særligt, hvis 
der sidder børn i kredsen om juletræet.
Men hvor har julen dog mange krav om gaveud-
veksling, om nærværende juleklippe-komsamme-
ner i børnehaven, om tre-fire forskellige slags hjem-
mebag, om det obligatoriske julekort til venner og 
bekendte, om store festlige julefrokoster, og så vi-
dere og så videre…
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Det gør på mange måder december til en hård tid. 
For al den (til tider tvungne) julehygge og gavegiv-
ning, gør både ensomhed, sorg og savn meget ty-
delig. Hvis man har mistet en nær ven eller et fami-
liemedlem er der intet som julen, der kan gøre det 
tydeligt for én, hvor meget han eller hun mangler. 
Hvis man er ensom eller lever med brudte familie-
relationer, og ikke kan fejre jul i familiens skød, kan 
julen være en meget hård tid at komme igennem. 
For fælles for enhver juletradition er jo netop at de 
er baseret på fællesskab og samvær med dem, 
man holder af. Og selv for folk, der lever midt i rige 
børnefamilier, kan julefreden helt forsvinde i alle de 
krav og opgaver, der er forbundet med julen. Så-
dan kommer vi undervejs alle sammen til at fejre jul 
uden Jesus: Den tomme kapitalistiske jul, hvor det 
er forbruget og kravet om at give – ikke frivilligt af 
kærlighed - men for at tilfredsstille omgivelsernes 
forventninger og krav, hvor gavens pris er vigtigere 
end den kærlighed, der binder os sammen. Det er 
hårdt tegnet op, men jeg tror de fleste af os kan 
genkende det.

Jeg kunne nu slutte min klumme af med at opfordre 
til at gøre, som man gjorde i gamle dage. Bruge 
adventstiden som en andagtsfuld ventetid frem 
mod det store under, der sker til jul, hvor det lille 
skrøbelige barn i krybben kommer til verden og 
vender op og ned på alle de hårde og onde magt-
strukturer, der holder verden fangen og viser os, at 
kærlighedens magt findes midt i afmagten. Men det 
ville være hykleri, hvis jeg begyndte at løfte pege-
fingre og opfordre til en større andagt og eftertænk-
somhed – for jeg kommer ikke selv til at leve mere 
andagtsfuldt eller eftertænksomt end jeg plejer at 
gøre. Jeg kommer til at fare rundt og bruge dobbelt 
så mange penge som jeg plejer, øge vores kata-
strofale overforbrug, der langsomt men sikkert øger 
den globale opvarmning. Jeg kommer til at styrte 
rundt til det ene arrangement efter det andet, og 
jeg kommer til at nyde den gode mad og de dejlige 
juleøl, så det til sidst hænger mig ud af halsen, for 
jeg er et barn af min tid.

Men heldigvis har jeg også et arbejde, der kalder 
mig i kirke hver søndag. Her får jeg lov at træde ind 
i et rum, hvor alting bliver set i lyset af den store 
kærlighed og nåde, som Jesus bragte med sig ind 
i verden. Her males mange stærke og gode bille-
der op for det indre blik i de stykker fra bibelen, 
der bliver læst, i de bønner vi beder og i de salmer, 
vi synger. Det giver styrke til at klare den hektiske 
hverdag.
For undervejs i adventstiden har jeg fundet ind til et 
billede, jeg bestandig kan hente frem, når det hele 
bliver for hektisk, når jeg står i køen i supermarke-
det eller når jeg kører afsted for at hente den lille i 
børnehaven. Det er et billede, jeg altid har holdt af, 
selvom jeg til tider (mest da jeg var ung) har forsøgt 
at lade som om, jeg synes det var lidt for sukker-
sødt. Billedet kender vi alle. Går man for alvor ind i 
det er det et helt tableau, med lyde og dufte og med 
et lys, der strømmer ud fra en helt uventet kilde – 
det er billedet af den aftenstille stald med sin helt 
særlige og trygge lugt af dyr og halm, med de tunge 
lyde fra kvæget og med den beskyttende Josef, der 
står og ser på den unge moder, Maria, der sidder 
med hele verdens frelser i sine arme – herfra udgår 
et lys, som kan oplyse selv det dybeste mørke og 

optø selv den hårdeste hjerte, for her, lige her, rører 
himlen ved jorden, Gud viser os sit sande ansigt og 
sender sin kærlighed ud i verden gennem alle de 
mennesker, der rammes af lyset fra julenat, og bæ-
rer det med sig i deres hjerter, for at dele det med 
de mennesker, de møder på deres vej.

Mit hjerte altid vanker
I Jesu føderum,
Did samles mine tanker
I deres hovedsum
Dér er min længsel hjemme,
Dér har min tro sin skat,
Jeg kan dig aldrig glemme, 
du søde julenat.

Velsignet adventstid.. og glædelig jul!
Sara Dommerby Toft

Gudstjenester 
på Havbakken
 – man kommer, når nogen kalder
I forbindelse med, at man fra kommunens side har 
besluttet, at lukke Havbakken og gøre vores ple-
jehjem til ældreboliger, er der opstået et rygte om, 
at gudstjenesterne også holdt op. Men selvfølgelig 
fortsætter vi med at holde gudstjeneste, så længe 
der bor folk, der har lyst til at samles med præst, 
organist og kirkesanger – samt de gode frivillige 
kræfter, der også før lukningen af Havbakken har 
gjort det muligt at holde gudstjenester.

For sådan er kirken altid til stede, der hvor der er en 
menighed, der gerne vil holde gudstjeneste. Sådan 
har den kristne kirke altid fungeret, lige siden de 
første menigheder opstod for knap 2000 år siden. 
Menigheden kalder på det menneske, de gerne vil 
have, skal være deres præst, når de holder guds-
tjeneste.
I vores del af kirken har vi gjort valget af præst til en 
del af det demokratiske system, sådan at man i me-
nigheden vælger et menighedsråd, der igen sættes 
til at vælge (eller kalde, som det hedder i kirken) 
den præst, som man gerne vil have skal komme 
fungere som præst for een.
Jeg er rigtig glad for at jeg blev kaldet til Tornby og 
Vidstrup for to år siden. Og heldigvis er der stadig 
mange der kalder: hver søndag, når vi holder guds-
tjeneste, hver gang, der er et barn, der skal døbes, 
unge mennesker, der skal konfirmeres, et par, der 
skal vies, et menneske, der skal begraves eller bi-
sættes, og ikke mindst når vi holder gudstjeneste 
hver 14. dag på Havbakken. Man kan også kalde 
på en præst, hvis man har brug for en samtale med 
et menneske, der har tavshedspligt og som gerne 
vil vende livets små og store spørgsmål med én. 
Det kaldes i kirkens smukke sprog for sjælesorg.
Havbakkens fremtid er i skrivende stund uvis. Man 
bliver trist og forstemt over det helt igennem klod-
sede forløb, som beboere, pårørende og perso-
nale bliver udsat for, men samtidig mærker man et 
sammenhold og en stor omsorg og hensynsfuld-
hed mellem de mennesker, der er knyttet til stedet 
– og så en dejlig sort humor, man så ofte kan finde 
overskud i, når man rammes af modgang. Det gi-
ver håb. For vi mennesker rummer meget godt – og 
selv i krisetider, når alt håb ellers synes at være ude, 
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så spirer det gode frem imellem mennesker. Netop 
derfor er der grund til at holde gudstjeneste; for at 
takke for livet og de mennesker, vi har fået at leve 
livet med. Og for at møde Guds nærvær, når vi sør-
ger eller lider. Vi holder gudstjeneste for at møde 
den kærlighed, der strømmer fra Vorherre og som 
bærer os igennem både lyse og mørke dage i livet.

Så længe der bor mennesker på Havbakken, der 
har lyst til at samles til gudstjeneste, holder vi der-
for fast i gudstjenesterne. Hvordan de kommer til at 
spænde af afhænger af, hvad folk gerne vil have, 
men vi kommer. Indtil videre er følgende tider fast-
sat: 
Gudstjeneste 21. november kl. 14.00
Julekoncert 12. december kl. 16.00

– og så skal vi selvfølgelig også have en juleaftens-
gudstjenste. Den vil blive planlagt sammen med 
beboere, ansatte og pårørende.

Og husk at I altid kan ringe og invitere mig forbi – 
både til en snak og for at holde gudstjeneste.

Sara Dommerby Toft

Fortællinger 
fra de varme lande
I menighedsrådet er vi så heldige at have Jørgen 
Clasen fra Vidstrup siddende. Han vil denne aften 
komme og fortælle om sine erfaringer fra sit ar-
bejdsliv i hæren. Han fortæller om sig selv og afte-
nens program: 

”Jeg vil gerne fortælle historier fra de varme lande. 
Lidt geografi, lidt historie/kultur, hvordan det er at 
være udsendt i problemfyldte områder, hvordan 
man mentalt kan ruste sig og lidt fremtidsperspek-
tiver for de lande jeg har arbejdet i. Grundlaget for 
mit indlæg er udelukkende det, jeg har læst, erfaret 
og mine egne personlige vurderinger.
Min baggrund: Jeg er oberstløjtnant. Jeg har for-
rettet tjeneste forskellige steder i DK og i tjenesten 
rejst rundt i verden: De fleste europæiske lande in-
klusive de baltiske lande, Kosovo og Makedonien. 
Derudover USA, Irak, Egypten, Eritrea, Kenya og 
Etiopien. Jeg har været udstationeret; et år i DRC 
under FN (deltog i støtten til det historiske valg til 
parlamentet og præsidentembedet 2005/6), et år i 
Juba/Sydsudan 2012/13 under FN (et år efter Syd-
sudans historiske selvstændighed med mange in-
terne konflikter og grænsekonflikter med Sudan), 
tre måneder i Port Logo/Sierra Leone (chef for det 
første danske hold læger og sygeplejersker med 
henblik på bekæmpelse af Ebola, underlagt en irsk 
NGO/”GOAL” 2014/15), ½ år i Kuwait (deltog i en 
amerikansk ledet koalition med opgave at slå ISIS 
ihjel i både Irak og Syrien 2017).”

Kom til en spændende højskoleaften onsdag den 
27. november kl. 19.30 med historier fra de varme 
lande – der er fri entré. Kaffe og kage koster 25,-.

Nøj… det’ for børn
Tirsdag, den 26. november kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehaven.

Lørdag, den 7. december kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang

Tirsdag, den 10. december kl 9.30: 
Vuggestue og dagpleje, 
kl 10.30: Børnehaven (juleafslutning).

Onsdag, den 11. december kl. 10.00: 
Børnehaven (juleafslutning).

Lørdag, den 4. januar kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang.

Tirsdag, den 14. januar kl. 9.30: 
Vuggestue og dagpleje, 
kl. 10.30: Børnehaven.

Torsdag, den 16. januar kl. 10.00 - 11.15: 
Babysalmesang: Nyt hold. Tilmelding nødvendig. 
Herefter torsdag frem til midt marts.

Tirsdag, den 28. januar kl. 9.30: 
Vuggestue og dagpleje, 
kl. 10.30: Børnehaven

Alle tirsdage, hvor vuggestue-, dagpleje- og bør-
nehavebørn kommer i Tornby kirke, er også hjem-
megående børn meget velkommen.

Tilmelding til babysalmesang og yderligere oplys-
ninger hos Hanne på mobil 2484 9892.

Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som 
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af disse 
arrangementer.

Ring gerne på tlf. 2294 0522 hvis du gerne vil være 
med i en bibelkreds med andre, hvor bibelen stu-
deres nærmere.

Mandag den 2. december kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang 

Mandag den 5. januar 
hos Kirsten og Aksel Nielsen kl. 19.00

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.

Indre Mission

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

IM Hjælpearbejde
– forskellige lande
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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

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

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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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

Håndboldsæsonen 2019/2020
Så er sæson 2019/2020 skudt i gang. I håndbold-
bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at forbedre for-
holdene for alle i klubben. Vi har derfor påbegyndt 
et flerårigt arbejde, hvor vi arbejder med klubbens 
fremtidige strategi. Kort fortalt går det ud på: Hvad 
er det for en klub vi gerne vil være? og hvor er vi på 
vej hen?
Indtil videre ser vores vision således ud, som skal 
underbygges af en strategi og mission:
”Vi ønsker at være klubben med de gode sociale og 
sportslige oplevelser, hvor alle har lyst til at komme 
– også igen”.

Men det er ikke helt nok, og der ligger stadig et 
stort arbejde foran os, som vi er i fuld gang med, og 
som kommer i ryk af hensyn til vores ellers daglige 
arbejde.

Vi kan dog løfte sløret for, at vi i strategien lige nu 
stiller skarpt på trænere og spillere: Hvad der gør 
dem glade for at træne og spille i Tornby IF Hånd-
bold, og hvordan vi kan videreudvikle dette. Det er 
ikke sikkert, at de har bemærket dette endnu, men 
det vil de helt sikkert snart komme til.

Trille Trolle
I forhold til de helt små har vi igen i år Trille Trolle 
(3-5 år), hvor motorik, bold og begejstring er i høj-
sædet. Her trænes og udvikles børnenes grundmo-
torik i trygge og motiverende omgivelser. Vi leger 
med mange forskellige bolde, og vi løber, hopper, 
ruller, danser, hinker, puffer, tumler, balancerer, gri-
ner og får en lille smule sved på panden. Trille Trolle 
er onsdage fra kl. 16 - 17, hvor vi tilbyder mulighed 
for afhentning og levering i børnehaven.

U7
Her ser vi nu en ny og sjovere måde at spille hånd-
bold på for de 6 til 8-årige, som kaldes totalhånd-
bold. Her sættes fokus på begejstring, boldføling, 

rummelighed, fællesskab og fokus på udvikling i 
introduktionen til håndbolden. Det vigtigste er ikke, 
hvor vidt børnene interesserer sig for håndbold, 
men at de får rørt sig, mens de har det sjovt og 
er en del af et godt fællesskab. Her kunne vi godt 
tænke os at se nogle flere børn, der kunne tænke 
sig at komme og prøve dette af. Træningstiden er 
mandage fra kl. 14.15 - 15.15 med mulighed for af-
hentning og aflevering i SFO.

U9 - U17
Herudover er vi fint besat med spillere på de reste-
rende ungdomshold, hvor vi har fået en fin tilgang 
af nye spillere, som alle er kommet godt i gang, 
men der er altid plads til flere i fællesskabet.

På ungdomstrænersiden er der rigtig mange af 
vores unge dygtige seniorer fra 3. division og Jyl-
landsserien der er trådt til i år, og vi kan se på vores 
unge spillere, at det er de meget begejstret for. Ikke 
at forglemme er vi også så heldige, at en del af den 
faste stamme af erfarne trænere igennem mange år 
igen tager en tørn med stort engagement, hvilket vi 
sætter stor pris på, og som samlet set giver klub-
ben en meget stærk, bred og mangfoldig træner-
trup der supplerer hinanden meget fint. Vi kan se 
træningerne på tværs af holdene sprudler af mo-
tivation, energi og glæde, men helt naturligt også 
samtidig den rette mængde seriøsitet.

Tornby Idrætsforening

TIF-Håndbold

http://www.tornbyif.dk
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Seniorerne
Seniorholdene har allerede længe været godt i gang 
med træning, cup-og turneringskampe.

Herrerne er under kyndig ledelse af et nyt ansigt 
Steven James Larson, der har spillet både for det 
svenske og engelske landshold. Damerne styres af 
vores tilbagevendte fra det norske og kompetente 
træner Martin Jin Kristensen. Der er stor fokus på 
de sportslige ambitioner, men samtidigt plads til 
sociale tiltag, der giver større engagement og frem-
mer tilhørsforholdet til klubben.

På seniorsiden er der også plads til flere spillere, 
både øvede og uøvede, blandt andet er der netop 
startet et nyt herrehold op i serie 4.

Vi ser frem til en fantastisk sæson med mange gode 
håndbold oplevelser, både i Tornbyhallen, men 
også i alle de andre haller, som vi får besøgt i sæso-

nens løb. Vi håber derfor med denne trup af hold, at 
Tornbygensere, forældre, bedsteforældre og andet 
godtfolk har lyst til at komme i hallen og støtte vo-
res hold og mærke stemningen på tæt hold. Hjem-
mekampene annonceres på vores Facebook side 
”Tornby IF Håndbold”. Vi ses.

Håndboldudvalget

Tornby Cup 2019
Tornby Cup 2019 sprængte alle rammer. 
Aldrig nogen sinde, i de 30 år cup’en har eksisteret, 
har der været så mange deltagere. 
2.720 deltagere, fordelt på 241 hold med 13 sven-
ske, 66 norske og 162 danske hold. 
1.970 af deltagerne skulle overnatte og bespises 
med fem måltider i alt, så der var tryk på i spisesa-
len, hvor der var plads til 428, så hver plads skulle 
skiftes 4,6 gange inden alle var bespist, men det gik 
rigtig godt med at få alle igennem. Der var stor ros 
til mad-gruppen og maden fra deltagerne.

I det hele taget, var der kæmpe ros til hele arrange-
mentet under stævnet. Vi har efter stævnet, både 
på e-mail og Facebook opfordret alle deltagerne, til 
at komme med både ris og ros. Der var næsten kun 
ros, enkelte kom med forslag til ændringer, men in-
gen dissideret ris. 

Vi har efterfølgende ved vores evaluering, drøftet 
de indkommende forslag, og taget dem ind i den 
fremtidige planlægning, nogen kunne vi efterkom-
me, og andre var ikke mulig at tage ind.

Der blev spillet 578 kampe, fordelt på 21 baner i 
17 haller. Der blev scoret lige nøjagtig 10.000 mål, 
vi ved ikke hvem der scorede målet, men det var i 
Tornbyhallen, i U-17 Drenge A-finalen mellem Torn-
by IF og Støvring Håndbold, som Tornby desværre 
tabte. Havde vi været klar over at det sidste mål var 

Gruppelederne der arrangerer cuppen.
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et 10.000 mål, ville vi selvfølgelig have lavet noget 
ud af det.

Vi brugte 15 busser til at transportere spilleren rundt 
til hallerne, så pladsen ved Tornbyhallen blev langt 
overgået busstationen i Hjørring.

U-9 Piger vinder af A-finalen
Efter en lang pause, lykkedes det endelig for Torn-
by at vinde en A-finale til Tornby Cup, pigerne vandt 
med 5-3 over HGF Hammel. Kæmpe stor tillykke til 
pigerne og deres træner.

U-9 Drenge vandet B-finalen, de vandt med 8-3 
over Hjallerup IF 2, også stort tillykke til drengene, 
som har den samme træner som pigerne.

Til slut, tusind tak til alle hjælpere
Uden jeres hjælp, ville det ikke være muligt at ar-
rangere og afholde, det største indendørs stævne i 
Hjørring Kommune. 

I kan være rigtig stolte af jer selv, og vi håber I er 
klar igen 18. - 20. september 2020.

Flot Veteransæson
Fodboldsæsonen 2019 blev den hidtil bedste sæ-
son for de to hold, som Tornby Idrætsforening har 
haft tilmeldt i turneringen Vendelboerne og flere af 
spillerne glæder sig allerede til græsset grønnes til 
foråret.

Veteranerne fik en flot andenplads og kom derfor, 
som omtalt andet sted af Jørgen Mølgaard, med 
i kampen om Vendsysselmesterskabet. Det bliver 
virkelig både spændende og lidt nervepirrende at 
følge holdets kampe til foråret, for nu stiller spillerne 
også selv store forventninger om gode resultater.

I konkurrence med langt større klubber som HI, 
Sindal, Hirtshals, SHI og Bindslev kan det kun be-
tegnes som imponerende af Tornbyholdet at erobre 
andenpladsen efter suveræne HI, som Tornby i øv-
rigt havde den store fornøjelse at besejre.

Hvordan det senere gik i kampene om Vendsyssel-
mesterskaberne fortæller Jørgen Mølgaard.

Slutstillingen i pulje A 2019:
 Kampe: Point:
HI 22 57
Tornby 22 40
Bjergby 22 37
Hirtshals 22 34
Horne 22 33
Skibsby/Højene (SHI) 22 32
Hjørring Frem 1 22 32
Bindslev 22 31
Sindal 22 26
Ilbro 22 24
Thise 22 19
Vrå 2 22 15

Også TIF’s superveteraner kan se tilbage på en 
ganske flot sæson. Der har undervejs været tem-
melig store udsving i præstationerne, lige fra det 
nærmest pinlige til det helt uovertrufne, men når 
holdet endte på en tredjeplads og dermed på den 
bedste slutplads igennem de fem år, denne turne-
ring for fodboldspillere over 55 år har eksisteret, 
kan det kun betegnes som en flot sæson.

Slutstillingen 2019:
 Kampe: Point:
Tårs 21 60
SHI 21 49
Tornby 21 32
Ilbro 21 32
Løkken 21 26
Bagterp 21 24
HI 21 18
Bindslev 21 5

Veteransæsonen 2019 slut
I slutningen af september måned sluttede veteran-
turneringen i 2019 (Vendelboerne). På fornem vis 
sluttede TIF’s veteraner i år på andenpladsen efter 
HI, og med Bjergby på tredjepladsen.
 

TIF-Veteranfodbold

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
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Det fornemme resultat gav for første gang i histori-
en billet til deltagelse i årets VM-kampe, hvor de tre 
bedst placerede hold fra de to veteranturneringer i 
Vendsyssel (Vendelboerne og Vodskov Veterantur-
nering) dyster om retten til at kalde sig Vendsyssel-
mester. 

I første runde ventede Brønderslev på hjemmeba-
ne. Den kamp sluttede på fornem vis med en sejr 
på 5-3 til TIF. Holdet var bagud et stykke hen i an-
den halvleg, men vendte slaget til sejr med flotte 
mål i sidste halvdel af anden halvleg. Dermed var 
holdet kvalificeret til semifinalen, hvor modstande-
ren var Aså Boldklub.
Kampen mod Aså blev spillet søndag den 20. ok-
tober i Aså. Det var på forhånd ventet, at kampen 
blev en udfordring, for Aså har flere gange de se-
nere år vundet VM. 

For at skabe fællesskab og sikre opbakning på si-
delinjen, havde holdets målmand, Karsten Thom-
sen, lejet en rutebil (det kaldes busser af spillere i 
veteranklassen), med sig selv som rutebilchauffør. 
Desværre havde kun tre fra holdets fanskare meldt 

deres deltagelse, så der blev kun brug for en min-
dre rutebil. Stemningen på turen til Aså var god og 
spillerne opsatte på at gøre en indsats.

Banen i Aså var fugtig, men rimelig at afvikle kam-
pen på. Man fornemmede fra sidelinjen, at spiller-
ne var opsatte på at give den en skalle. Desværre 
gjaldt det også Aså-spillerne. 
Det var tydeligt, at holdene de første fem minutter 
så hinanden lidt an, men man fik også et indtryk 
af, at Aså-spillerne kunne spille bold. Desværre fik 
de deres første mål til 1-0 allerede efter 5-10 mi-
nutters spil. Et lidt uheldigt mål, som må tilskrives 
den fugtige bane. Heldigvis fik TIF udlignet føringen 
få minutter senere ved Niels Erik Olsen, hvorefter 
kampen bølgede lidt frem og tilbage indtil Aså i 
slutningen af første halvleg straffede to forsvarsfejl 
og bragte sig foran 3-1.
I anden halvleg var det som om Aså havde endnu 
et gear og holdet viste her, at det var et rigtig godt 
veteranhold. Tornby fandt aldrig modtræk mod de-
res flotte spil og Aså scorede yderligere seks mål 
og vandt dermed kampen med hele 9-1. Et noget 
stort nederlag, men TIF tabte til et bedre hold, og 

spillerne gjorde det de kunne. 
Fra begge holds side blev der 
udvist fairplay – ingen udvis-
ninger til nogen af holdene. 

Traditionen tro serverede 
hjemmeholdet en øl efter 
kampen og trods nederla-
get hang spillerne ikke med 
næbbet. Med nederlaget var 
TIF ude af mesterskabsspillet 
og sæsonen slut. 

Hjemturen blev, på trods af 
nederlaget, en hyggelig og 
stemningsfyldt tur, som blev 
lidt forlænget, fordi rutebil-
chaufføren mente, at holdet 
burde se lidt af østkysten på 
vej hjem. Det var der ingen, 
der havde noget imod, for så 
var der god tid til at indtage 
de medbragte drikkevarer, og 
der blev oveni lejlighed til at 
aflægge en pølsevogn i Sin-
dal et besøg. En god slutning 
på en dag, hvor spillet på ba-
nen ikke rakte til sejr. 

Spillerne på holdet i slutkam-
pen var Karsten Thomsen, 
Morten Olsen, Rene Jensen, 
Tommy Nielsen, Per Ørum 
Jensen, Jens Bo Jakobsen, 
Kim Kornum, Niels Erik Ol-
sen, Steen Haugaard og 
Heinrich Sigsgaard. 

Tak til de 10 spillere og de 
øvrige spillere, som gennem 
sæsonen bragte TIF op på en 
flot andenplads i turneringen 
og til semifinalen om VM. 

Jørgen Mølgaard
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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.
1. nummer har deadline den 11. januar 2020 
og udgives den 5. februar 2020
2. nummer har deadline den 7. marts 2020 
og udgives den 1. april 2020

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Jørgen Jeppesens Eftf.
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

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 

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

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074



November
14. Syng sammen med Hanne 
 i SG kl. 19.30
19. Menighedsmøde kl. 19.30 i SG
20. Julefrokost på Havb kl. 17.30
22. Fællesspisning i Beboer-
 foreningen, kl. 18.30 i TF
27. Højskoleaften kl. 19.30 i SG
30. Åbent hus i Sognearkivet,
 Julemarked på Købm kl. 10-17

December
1. Åbent hus i Sognearkivet, 
 Julemarked på Købm Kl. 10-17
1. Adventskoret i TK kl. 16
4. Banko, AHavb kl. 14.00
5. Julefrokost i TF kl. 18
8. De ni læsninger i TK kl. 16.00
12. Kirkekoret på Havb kl. 15.30
12. Lucia i TK kl. 18.30
24. Juleaftensgudstjeneste 
 kl. 14 i VK og 15.30 i TK

Januar
1. Gudstjeneste kl. 16.00 i TK
8. Banko, AHavb kl. 14.00
 Dans i TF kl. 19.30
22. Trækfuglene underholder 
 Havb kl. 14.

Februar 
5. Banko, AHavb kl. 14.00

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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