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Tålmodighed
Det er nok ikke alle, der har det eller har haft det 
ligesom mig, men jeg tror alligevel at rigtig mange i 
det netop forgangne år 2020 flere gange har været 
lige ved at tabe tålmodigheden.

I en lang periode især i begyndelsen af året var det 
ikke så svært at forstå og overholde de mange re-
striktioner i forbindelse med corona/covid-19, men 
hen over sommeren og især i efteråret og op mod 
juletid begyndte flere af begrænsningerne at gå mig 
lidt på nerverne.

Jeg oplevede i øsende regnvejr at stå i kø udenfor 
en butik, hvor der var god plads indendørs, men 
der måtte kun være otte personer, heraf tre eks-
pedienter. Da jeg endelig kom indenfor og havde 
ventet i yderligere et kvarter, fik jeg bare at vide, at 
de desværre ikke havde det mærke, som jeg efter-
spurgte. Det var naturligvis ikke forretningens fejl 
og jeg kunne måske have undersøgt det på forhånd 
på nettet, men når man er lidt presset i sin julehan-
del og så får denne oplevelse med, så bliver tålmo-
digheden sat på prøve.

Heldigvis har der hele tiden været mulighed for at 
komme ud i frisk luft og her har vi i vores dejlige 
omgivelser haft gode muligheder ved gå ture langs 
stranden og i plantagen. Det har rigtig mange også 
benyttet sig af. Når jeg går på stranden kan jeg ikke 
lade være med at lede. Desværre har jeg ikke ”rav-
øjne”, men jeg finder i stedet sjove, flotte sten og 
strandskaller, som jeg tager med hjem. Her har jeg 
efterhånden anvendt dem til forskellige figurer, som 
både jeg og min kone synes pynter og liver op. Og 
så er vores børnebørn også glade for dem.

Når vi ikke har haft mulighed for at afholde de fest-
er, som vi gerne ville og de arrangementer, som vi 
plejer at besøge stort set alle blev aflyst eller udsat, 
har det ofte været nødvendigt at tænke kreativt. 
Meget er alligevel blevet udsat og vi må nok have 
tålmodighed til langt ind i det nye år 2021, før der 
gives frie tøjler til alle arrangementer.

Nu kom så vaccinen og det går mod lysere tider, 
så mon ikke alt ser bedre ud, når vi kommer frem 

til påske eller 
måske først til 
pinse. 
Lad os håbe 
det, men husk 
at holde af-
stand og ikke 
tabe tålmodig-
heden. 
Heller ikke hvis 
vi må leve med 
restriktioner i 
lang tid endnu.

Christian 
Byrdal

http://www.lokalbladet-vito.dk
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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

Alle arrangementer foregår i
Tornby Forsamlingshus.

Tilmelding til Alice 3090 3405 eller Knud 3098 2406 
eller e-mail: tornbyseniorklub@gmail.com

Vi håber, at alle er kommet godt igennem, den for 
de fleste nok anderledes jule- og nytårstid.

Vi håber også I kan holde modet oppe under den 
trælse tid corona – corona – corona.

2020 har været et træls år på grund af aflysninger af 
arrangementer på stribe – syv i alt.

Bestyrelsen har udarbejdet et fuldt program for 
2021 som for nuværende er usikkerhed om kan 
gennemføres. Vi har program og medlemskort klar, 
men må vente med omdelingen til der lempes på 
restriktionerne.

Men en positiv nyhed. Vi har søgt Hirtshals Spare-
kasses Gavefond om nye borde og stole til forsam-
lingshuset, og fået bevilget kr. 78.250,- dertil. Møb-
lerne bliver leveret i januar. En stor tak for det.

På bestyrelsens vegne
Erik Jacobsen

Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben er en del af Frivillighedens Huse 
under Hjørring Kommune, tovholder Gurli Kirkedal 
er deres kontaktperson til kommunen. 
Hun kan træffes på gurli.kirkedal@hjoerring.dk, tlf. 
4122 5531.

Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring 
Kommune. Se opslag på HAS kanal på jeres tv og 
opslag på info skærmen i Brugsen og hallen.

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

Forsamlingshuset ønsker alle et godt og coro-
nafrit nytår!

Aflyste arrangementer fra den 1. oktober 2020 til 
1. februar 2021
11 privatfester
Det årlige andespil
Irsk aften
14 præmiewhist aftner
14 folkedanseaftner
Fire swing-om-aftner inklusiv julefrokost

Beboerforeningen med tre fællesspisninger inklusiv 
julefrokost
Seniorklubbens tre arrangementer inklusiv julefro-
kost
Aktivitetsklubben med 15 formiddage

66 arrangementer er aflyst i alt.

Vi håber på et bedre 2021
På gensyn

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

mailto:tornbyseniorklub@gmail.com
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Akustik, forsamlingshuset
Som mange bekendt har vi længe ønsket at gøre 
noget for at forbedre akustikken i forsamlingshuset. 
Flere af deltagerne ved vores fællesspisninger, som 
det ganske vist snart er et år siden vi har kunnet 
afholde, har givet udtryk for at lydforholdene i huset 
ikke er gode, og at det er vanskeligt at høre, hvad 
der bliver sagt, når der for eksempel afholdes fore-
drag. Vi har derfor, efter aftale med forsamlings-
husets bestyrelse, søgt og fået bevilliget et beløb 
af Nordea Fonden, til indkøb af lydabsorberende 
plader. Vi fik hjælp af et firma med forstand på lyd 
til at beregne hvilke og hvor mange plader der var 
behov for, og hvor disse skulle sættes op. Arbejds-
lauget har igen været hjælpsomme, og har monte-
ret pladerne. Nu venter vi spændte på at høre om 
akustikken er forbedret. Lyden i den tomme sal er 
i hvert fald anderledes end før, men den endelige 
prøve skal bestås når det engang igen bliver muligt 
at samle mange mennesker i huset, og det glæder 
vi os voldsomt til!

Torben Christensen

Levefællesskabet på Købstedvej
Som tidligere fortalt, så er vores idéoplæg afleve-
ret til Hjørring Kommune, og her er man nu i fuld 
gang med at lave ny lokalplan for området, så det 
bliver muligt at opføre idéoplæggets ca. 30 boliger 
på området. Oplægget er udarbejdet af arkitektfir-
maet Dorte Hovaldt, hos hvem vi har fået meget 
stor hjælp i processen. Lokalplanen forventes fær-
dig omkring august i år.

Interesserede investorer til både den almene del 
og til ejerboligerne har medvirket ved udarbejdelse 
af idéoplægget. I forhold til den almene del er det 
Boligselskabet Nordjylland der er med på banen, 
den/de private investorer ønsker ikke at stå frem 
før senere. Arealet skal i udbud, hvornår det sker er 
i skrivende stund ikke fastlagt.

Det er endnu uvist, hvornår vi kan afholde informa-
tionsmøder om projektet. Interesserede kan hen-
vende sig til undertegnede for yderligere oplysning.

Torben Christensen

Medlemmer, kontingent
For 3. år i træk oplever vi i Tornby Beboerforening 
medlemstilgang. I alt har 148 husstande betalt kon-
tingent til foreningen, hvilket er en stigning på 12% 
i forhold til 2019. Det tager vi i bestyrelsen som tegn 
på opbakning til beboerforeningen og dens initiati-
ver. Det er vi i bestyrelsen glade for, og helt ærligt 
også lidt stolte over.

En af foreningens faste aktiviteter; fællesspisnin-
gerne med foredrag, har været, og er fortsat ”Co-
rona lukket”. Til gengæld har foreningen gang i rig-
tigt mange andre aktiviteter og projekter til gavn og 
glæde for vores bette by. Disse aktiviteter og status 
herpå kan løbende følges her i bladet.

Har du ikke nået at betale årligt kontingent endnu, 
kan du sagtens nå det.

Indsæt kr. 150,- pr. hustand eller kr. 100,- for en-
lige, på vores konto i Spar Nord, reg. 9067, konto 
1530000474. Husk at angive navn og adresse. 
Vil du med på vores mailliste, så sende en mail her-
om til: Tornby.beboerforening@gmail.com

Morten Steffensen

Sønderby station
Nordjyske Jernbaner har nu fjernet de første instal-
lationer på den nedlagte Sønderby station. Perron 
med mere planlægges fjernet i løbet af vinteren og 
det tidlige forår.

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, tlf. 4037 6011

Kasserer Morten Steffensen tlf. 3068 2593 - sekretær Louise Møller Christensen tlf. 2328 1993
Jacob Rye Kobber tlf. 5373 1220 - Karen Heilesen tlf. 2290 8864 - Lars Høgh tlf. 2810 0487

Lillian Jespersen tlf: 4041 4632 - Peter Kristensen tlf. 2933 8210

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

Beboerforeningens bestyrelse har været rundt med 
brochurer om foreningen og dens mange gøremål.
Her er det Lars Høeg der lægger brochure i egen 
postkasse... det må da vist være et udslag af Co-
rona kuller.

mailto:Tornby.beboerforening@gmail.com
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Tornby Beboerforening ser gerne arealet indtænkt 
i Potentialeplanens projekt ”Ansigtet udadtil”, og 
gerne så det fremover kan anvendes som pendler-
plads for eksempel i projekt NaboGo, et regionalt 
projekt, der har til formål at koordinere samkørsel. 
Vores vision er at få lavet en attraktiv pendlerplads 
med el-lade standere til både biler og cykler. Vi har 
tidlige skrevet lidt om NaboGo, og kommer til at 
informere mere herom, men samkørsel rimer ikke 
ret godt med Corona restriktioner, så derfor er pro-
jektet lige nu lagt lidt i dvale.

Nordjyske Jernbaner har velvilligt tilkendegivet, at 
den del af arealet der er deres, gerne må indgå i 
vores planlægning for området. Vi skal nu, når vi 
igen må komme ud af vores ”bobler”, have en god 
dialog med naboerne til området, for at høre om 
deres behov og interesser, så området bliver både 
kønt, og til glæde for flest muligt.

Torben Christensen

Trafikken på Rævskærvej
Vi har netop, dagen før deadline til dette blad, mod-
taget resultatet af trafiktællingerne på Rævskærvej, 
og har derfor endnu ikke har haft mulighed for at 
grave dybere heri. Der blev talt to steder, mellem 
Hovedvejen og Skolen og i udkanten af byen mod 
skoven. Målingerne blev foretaget i perioden den 5. 
til den 20. august, sidste del af skoleelevernes ferie 
og første del af det nye skoleår.

Formålet med målingerne var todelt; at få fakta på 
mængden af trafik, samt på hvor stærkt der bliver 
kørt på vejen.

Hvis man summerer resultaterne op på de parame-
tre, som trafikkyndige vist plejer at se på, så kan 
man på den østlige tælling, ved skolen, se:

Årsdøgnstrafik ÅDT: 1.191
Gennemsnitshastighed: 33,3 km/t
85 % fraktil (den hastighed som 85 % holder sig 
under): 40,5 km/t.

Årsdøgnstrafikken vurderes som forventelig, når 
der både er skole, hal, børnehave, boliger og ad-
gang til plantagen langs vejen. Hastighederne er 
også rigtig fine sammenlignet med tilsvarende lo-
kaliteter.

For den vestlige tælling gælder:
Årsdøgnstrafik ÅDT: 320
Gennemsnitshastighed: 33,9 km/t
85 % fraktil (den hastigheds som 85 % holder sig 
under): 43,3 km/t.

Årsdøgnstrafikken her er naturligvis en del lavere, 
da trafikken til skole med mere ikke kommer her 
forbi.

Er det så meget eller lidt trafik, bliver der kørt stærkt 
eller ej?
Det kommer jo an på øjnene der ser. Udfordringen 
er, at Rævskærvej er skolevej, villavej og adgangs-
vej til skoven. Trafikmængden ville ikke være vold-
som for en vej på landet, men for en stille villavej i 
byen ville det virke voldsomt, og man kan naturlig-
vis godt se, at der er en del trafik til plantagen.

Kommunens umiddelbare indtryk er, at trafikken er 
som forventelig, at vejen bør kunne klare belastnin-
gen, samt at der generelt bliver kørt fornuftigt på 
stedet. Som altid er der nogle enkelte ”båtnakker”, 
der kører alt for stærkt. Disse kan formentlig ikke 
”adfærdsreguleres” ved øgede bump eller skiltning, 
det vil antageligt virke som fakta på USA afgående 
præsident: ingen virkning…

I forhold til mængden af trafik, så er det tydeligt at 
skoven og dens mange fine og gode tilbud trækker, 
og det er bestemt godt, og jo faktisk hensigten.

Hvad gør vi så, hvad kan vi bruge målingerne til. 
Flere ting:
I forhold til hastigheden, så skal vi glæde os over, at 
bump, skiltning og sund fornuft er nok for de aller-
fleste trafikanter, langt de fleste kører jo ordentligt 
på strækningen. I forhold til ”båtnakkerne”, så kan 
vi forsøge at få politiet til at lave nogle kontroller på 
strækningen, og så håbe vi er heldige at de rigtige 
kan ryge i fælden. Der er dog den udfordring, at den 
juridiske hastighedsbegrænsning på stedet er 50 
km/t, de 30 km/t som angives på de blå skilte er en 
anbefaling. (Som jeg husker det fra færdselslæren)

I forhold til mængden af trafik til skoven, så er løs-
ningen at få belastningen fordelt bedre på skoven, 
og dermed på adgangsvejene. Naturstyrelsen har 
derfor tilrettelagt Mountain Bike ruterne så de har 
udgangspunkt fra Købstedvej, og man har forbed-

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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ret P- og vendeforhold på Russerbakkevej, blandt 
andet til glæde for hestefolkene. Kommunens folk 
har lovet at overveje, om man ved skiltning på 
 Hovedvejen kan gøre opmærksom på at der er an-
dre muligheder for adgang til skoven end via Rævs-
kærvej.
 
Endelig er vores tanke, at få de kommende stiforløb 
planlagt, så man ikke kommer til at gå langs den del 
af Rævskærvej hvor der ikke er fortov. Mere herom 
senere.

Og, lad os så glædes over, at vi er så heldige at bo 
i et område der er så dejligt at det kan tiltrække folk 
andre steder fra, det er jo et stort privilegium. Hvem 
ved, måske nogle af dem handler i vores Brugs, og 
måske flytter herud, og begge dele skal de være så 
velkomne til, vi er klar til at byde dem velkommen.

Torben Christensen

Foredrag i sognegården
I efteråret tog Tornby Beboerforening og Menig-
hedsrådets aktivitetsudvalg fat på at live-streame 
foredrag direkte fra Århus Universitet. Vi nåede 
både at få smagt på forskellige slags tang og kom-
me på en spændende rejse ud i rummet, inden Co-
ronaen fik sat en stopper for det hele. Men vi prøver 
igen til foråret.

For ikke at måtte aflyse igen og igen venter vi med 
at offentliggøre de enkelte foredrag, til vi er sikre 
på, at vi igen må samles. Følg med i næste nummer 
af bladet, på Facebook og på informationstavlen i 
Brugsen og i hallen.

Jacob Rye Kobber

Potentialeplan
En opdatering på arbejdet med Potentialepla-
nen for Tornby
Potentialeplanen for Tornby er udarbejdet ud fra 
en vision om at sikre en fortsat udvikling af Tornby, 
som et dejligt sted at bo. Planen har tre fokusom-
råder: ”Historien og naturen” (en samlet Tornbysti), 
”Ansigtet udadtil” (forskønnelse af indfaldsvejene til 
byen) og endelig ”Hverdagens mødesteder” (mere 
herom længere nede). Realisering af de to først-
nævnte områder er nu så langt, at vi er begyndt at 
søge midler dertil. Over de kommende måneder ta-
ger Beboerforenings bestyrelse i samarbejde med 
de berørte lodsejere tage fat i det 3. projekt, der 
kaldes ”Hverdagens mødesteder”.

Visionen for dette arbejde er at udvikle de områder i 
Tornby, der danner naturlige udendørs mødesteder, 
til mere attraktive og interessante uderum, hvor det 
er rart at opholde sig og som kan fremme aktiviteter 
og det lokale byliv. Disse mødesteder skal først og 
fremmest være til glæde for Tornbys borgere, men 
tænkes også at have værdi som et vigtigt signal til 
besøgende og gennemrejsende om, at der her er 
i Tornby er et attraktivt levested med en helt unik 
natur. 

De tre centrale områder i byen, der er fokus på, er:
• Området omkring skole, hal og daginstitution. 

Dette område har i dag mest karakter af parke-
ringsplads.

• Området omkring kirken (overfor Dagli’Brugsen) 
og åbningen til den grønne kile. Her er basis for 
at der - med forholdsvis enkelte tiltag og respekt 
for de store flotte træer - skabes skønnere mø-
desteder, hvor byens liv møder naturen, fx i for-
bindelse med Sct. Hans.

• Området omkring Dagli’Brugsen inkl. det lille 
fælled bag tanken. Her kunne der sagtens gøres 
mere indbydende f.eks. gennem beplantning.

Det videre arbejde med udviklingen af disse 3 om-
råder omfatter som før nævnt inddragelse af lokale 
repræsenter for de institutioner og virksomheder, 
der ejer disse områder, samt Hjørring Kommune – 
både som rådgiver og som bidragsyder. Derudover 
iværksættes ansøgninger til relevante puljer og fon-
de. Der er således tale om et projekt, der tidsmæs-
sigt vil kunne trække lidt ud. Vi vil løbende opdatere 
om status på projektet her i VI-TO.
For mere info henvises der til ”Potentialplanen for 
Tornby”, der kan findes på Tornbys hjemmeside: 
Tornby.info.
Har du spørgsmål eller vil bidrage med forslag til 
udviklingen af ”Hverdagens mødesteder” er du vel-
kommen til at skrive til Karen Heilesen, 
mail: karegh60@gmail.com

Karen Heilesen

Stier i og omkring
Tornby
Så skriver vi 2021, og det er snart to år siden vi 
satte den endelige punktum i vores Potentialeplan. 
Et af de projekter som det blev vedtaget at arbejde 
videre med, var etablering af et stisystem i og om-
kring Tornby. Den grundlæggende ide med et nyt 
stisystem var, at vi vil åbne op for vores omkring-
liggende natur, og dermed skabe mulighed for at 
se den fra nye vinkler. Målet er at der etableres fire 
stiforløb, Kirkestien, Dyssestien, Bjergstien og Sku-
destien.

I umiddelbar forlængelse af den endelige vedtagel-
se af potentialeplanen, blev der nedsat en projekt-
gruppe som organisatorisk referer til Tornby Bebo-
erforening. Projektgruppens arbejdsopgave var at 
detailfastlægge den endelige trace for stierne, og 
som en naturlig følge heraf, at tilvejebringe frivillige 
aftaler med de lodsejere på hvis ejendomme stierne 
forløber.

Fra projektgruppen er der ydet en fantastisk ar-
bejdsindsats, de har således i skrivende stund fået 
fastlagt de to af stierne, nemlig Kirkestien og Dys-
sestien, og samtidig lavet aftale med alle de berørte 
lodsejere. Det skal i den sammenhæng pointeres at 
aftalerne er frivillige, og at lodsejerne til enhver tid 
kan tilbagekalde deres accept. Det håber vi selv-
følgelig ikke vil ske, men det betyder selvfølgelig 
også, at vi som brugere skal respektere privatlivets 
fred, og undgå gener i form af støj og efterladen af 
affald på de ejendomme vi betræder.

Stierne vi blive afmærket med kraftige afmærk-
ningspæle, ligesom der vil blive opstillet informa-
tionstavler strategiske steder, hvor der er en historie 
at fortælle. De fire stier vil alle have deres udgangs-
punkt ved Brugsen.

mailto:karegh60@gmail.com
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Nu skal bestyrelsen så til at finde penge. Dette ar-
bejde er startet her først i det nye år. Vi er afhængig 
af tidsfrister og villighed til bevilling de steder hvor 
vi søger, men et optimistisk håb er at vi kan påbe-
gynde selve anlægsarbejdet sidst på året i 2021, 
således at Kirkestien og Dyssestien er klar til brug 
først i 2022.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til de mange bi-
dragsydere, både de lodsejere der velvilligt har åb-
net for færdsel på deres ejendom, og til arbejds-
gruppen for deres indsats indtil nu. 
Arbejdsgruppen har bestået af Jytte Gade, Mona 
Jensen, Tage Chris tensen, Ejnar Vestergård, Ulrik 
Nielsen og med Bent Skjoldborg som tovholder.

Peter B. Kristensen

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.

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.

Nejstgårdvej
Så er der flyttet nye Tornby-borgere ind på Nejst-
gårdsvej. Familien Eriksen kunne i dagene op til jul 
indflytte i deres dejlige nybyggede villa.

Familien tæller foruden forældrene Morten og Lin-
da, også børnene Emma på 10 år, og lille Maja på 
et år.

Morten og Linda har rykket teltpælene op fra Vod-
skov hvor de har boet de seneste 13 år, og sig-
tet mod Tornby blev taget med ønsket om at være 
tættere på familien, og så selvfølgelig vores skønne 
skov og strand. Den vil de blive en storforbruger af.

Morten og Linda pendler dagligt til deres arbejds-
pladser i Frederikshavn, dog ikke lige nu, da de li-
gesom mange andre har Corona-arbejdsplads der-
hjemme.

Tornby sætter pris på jeres valg, og håber I vil føle 
jer velkomne.

Anna
Vi byder velkommen til Anna Christophersen. Anne 
har i mange år boet i Struer, men valgte i efteråret at 
flytte til Tornby, for at være nær sin familie.

Anna nyder sin nye bolig, og byen i øvrigt med 
handlemuligheder i Brugsen, og gode forbindelser 
til Hjørring, hvis der skal handles stort.
Velkommen til Anna.

Hovedvejen
Tornby byder velkommen til Morten og hans tre 
friske drenge Johannes på seks, Nicolaj på 13 og 
Frederik på 18 år.

Der bliver gået til den i det smukke røde hus på 
Hovedvejen, og de glæder sig allerede over de fine 
rammer de har fået her i Tornby. Familien kommer 
oprindelig fra Bjergby, men da der skulle vælges nyt 
sted at bo, var familien ikke i tvivl om at Tornby, 
med dets store potentiale, skulle være deres nye 
sted. 

Morten arbejder til dagligt i et bosted syd for fjor-
den. Vi er glade for i valgte Tornby – så hjertelig 
velkommen.

Peter B. Christensen

Morten, Emma, Linda og Maja i barnevognen.
Morten, Johannes og Nicolaj (Frederik var ikke 
hjemme da billedet blev taget)
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn   Tornby                   Vidstrup 
 Februar
4 7. Seksagesima 10.30
6 14. Fastelavn 10.30 14.00* 
7 21. 1. søndag i fasten 9.00 LW
8 28. 2. søndag i fasten  9.00 LW
 Marts
9 7. 3. søndag i fasten 10.30
10 14. Midfaste  10.30
11 21. Mariæ Bebudelse 10.30
12 28. Palmesøndag  10.30
 April
13 1. Skærtorsdag 19.30 
 2. Langfredag  10.30
 4. Påskedag 10.30 9.00
14 5. 2. Påskedag 10.30 
 11. 1. søndag efter påske 10.30
15 18. 2. søndag efter påske 9.00 LW
16 25. 3. søndag efter påske  10.30
17 30. Bededag** Se nedenfor

LW = Liselotte Wiemer
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

* Fastelavn for børn i samarbejde med spejderne og forsamlingshuset.
** Konfirmation – da vi endnu ikke kender corona-situationen i slutningen af april, er 

ingen af de udmeldte tidspunkter sikre endnu. Hvis alle restriktioner er ophævet, vil 
der være én konfirmationsgudstjeneste i Tornby kl. 10.30 – hvis vi må dele holdet 
over, vil det foregå kl. 9.00 og 11.00. Endelig er der mulighed for at konfirmationer-
ne bliver helt udskudt. Det vil blive meldt ud til forældrene med ny dato, så hurtigt 
som muligt, hvis den beslutning træffes

Forårets arrangementer
Som følge af corona-situationen er der ingen planlagte arrangementer.

Da der hele tiden ændres i restriktioner angående gudstjenester, er nedenstående plan den 
vejledende. I skrivende stund må der være 14 i Vidstrup og 18 i Tornby. Er der ikke plads, 
vil der være mulighed for at bede præsten om en anden gudstjeneste efterfølgende, med 
undtagelse af den 21. og den 28. februar, samt den 18. april. 

Det er også muligt at holde altergang i hjemmet, eller blot en lille hjemmegudstjeneste med 
bibellæsning, fadervor og velsignelse. 

Se på kirkens hjemmeside om de aktuelle forhold – eller ring til præsten: 5167 0666.
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Præstens klumme
Om lidt er det fastelavn. Det er den tid på året, hvor 
fasten ligger. Faste betyder at afholde sig fra noget, 
at holde sig tilbage, -eller med et gammelt ord: at 
forsage noget.

Faste er mange ting. Man kan faste fra den gode 
mad og drikke, der ellers forsøder vores tilværelse 
med en flygtig tilfredsstillelse af sanser og behov. 
Eller man kan gå til yderligheder og helt afholde 
sig fra at spise. Det kan den sunde menneskekrop 
holde til i cirka 40 dage – netop det tidsrum som 
fasten varer. Man kan også afholde sig fra andre 
ting, faste fra sex eller rygning, faste fra facebook, 
en øvelse, jeg tror, jeg selv ville have godt af, da 
jeg ofte bliver ked af alle de ubetænksomme og ret 
grove kommentarer, jeg støder på, når jeg bevæger 
mig rundt mellem ellers så glade og smukke bille-
der og kommentarer.

Men i år, 2021, tror jeg fastetiden bliver noget helt 
særlig. Og for mange mennesker, bliver det en me-
get mere konkret faste, end nogen sinde før. For 
mens jeg skriver dette, har statsministeren lige 
meddelt at de hårde corona-restriktioner skal for-
længes. Indtil videre frem til 7. februar, men med 
mulighed for forlængelse ind i fastetiden, der i år 
strækker sig fra uge 7 og frem til den forjættede 
påske, som samme statsminister pegede på som 
en ankerplads for vores håb om, at samfundet igen 
kan åbne sig. Hvordan det end går, kan man sige, 
at mange af os er i gang med den hårdeste faste, vi 
nok har været ude for i vores liv. Både børn og voks-
ne, ældre og unge lider under den store frihedsbe-
grænsning, som corona-restriktionerne sæt  ter os 
i. Vi skal faste fra rigtig mange af de ting, som før 
både gav struktur og glæde i vores liv. Først og 
fremmest skal vi faste fra fysisk kontakt med andre 
mennesker. Helt konkret giver vi ikke hånd længere 
– og en krammer er helt udelukket. Vi kan heller ikke 
lige komme forbi på kaffe eller invitere folk på café. 
Børnefødselsdage er udelukket og alle de møder, 
sammenkomster og gudstjenester, der for mange 
ældre mennesker har været pensionisttilværelsens 
saltvandsindsprøjtning, er aflyst. Det er en meget 
hård prøvelse for rigtig mange. Og det er hårdt at 
vide, hvordan ensomheden vokser rundt om hos 
folk, der sidder isolerede i deres hjem og venter på 
bedre tider.

Nu faster vi af nød. Vi faster i angst for en muteret 
variant af den virus, der har lukket hele verden. Det 
bliver hårdt og rigtig svært. Måske, hvis det går over 
al forventning, vil fasten allerede være over, netop 
som kalenderårets fastetid sætter ind og du sidder 
med VI-TO og læser min klumme – men de fleste 
tegn peger i en anden retning. Så venter der endnu 
nogle hårde måneder, og vi må ruste os til det sid-
ste hårde slag mod Covid19, mens vi passerer den 
dato i marts, hvor landet første gang lukkede ned.

Traditionelt har fasten været en øvelse i at lære at 
kontrollere de stumme drifter og blinde behov, der 
hele tiden truer med at tage magten fra os og gøre 
os dyriske og selviske. Og det har været for at lære 
at sætte pris på de ting, vi i fasteperioden må afstå 
fra. Alle ved, hvor himmelsk et koldt glas vand kan 
smage, hvis man er virkelig tørstig. Og fasten kan i 

den grad lære os at sætte pris på de ting, vi før tog 
for givet.

I kirken har vi også en fastetid. Her hæves fasten op 
på et meget højere plan end det at faste fra mad og 
sex og den slags. Her er fastetid en tid, for kampen 
mellem ondt og godt, mellem Gud og djævel, mel-
lem kærlighed og alle livsødelæggende magter. Og 
den, der faster er først og fremmest Gud selv. Gud 
faster fra det voldsomme i sig selv, Gud afholder 
sig fra at bruge vold, Gud forsager alt andet end 
den afmægtige kærlighed, som med Jesus er ble-
vet født ind i verden til jul. Den kærlighed, som skal 
udfolde sig helt, når vi når frem til påske.

Måske venter den hårdeste tiden foran os, mens 
du sidder og læser dette. Så skal vi stadig ruste os 
til at holde os tilbage og isolere os. Vi skal ruste os 
til faste. Men jeg tror den bedste rustning, vi kan 
iføre os, før vi går videre i kampen mod corona, er 
øvelsen i at faste fra alle de bitre, selvmedlidende, 
og aggressive kræfter, der truer med at overtage os 
i vores isolation. Den største modstander er nemlig 
ikke corona, men den ensomhed og bitterhed, som 
følger med. Og den kan man kun kæmpe mod, ved 
at nægte, at lade bitre tanke overtage. Ved at forsa-
ge dem og vende sig væk fra dem – og tvinge sig til 
at finde de små ting, der stadig er at sætte pris på 
i denne underlige tid. Lyset, der vinder frem. Vinter-
gæk og erantis. Fuglene, der så småt vil begynde 
deres morgensang efterhånden som vi nærmer os 
påske. Eller man kan brygge sig en god kop kaffe 
og sætte sig i vinduet og se ud på himlen, som uan-
set om den er blå eller grå er et vindue ind i evighe-
den. Eller man kan sætte sin yndlingsmusik på og 
bruge alle kræfter på at lade tonerne fylde sjæl og 
sind. Eller man kan gå ud i værkstedet og lade sig 
opsluge af sine projekter derude. Eller fatte telefon-
røret og ringe til en gammel ven, for at høre hvordan 
det går.. Jeg vil personligt rejse mig fra computeren 
og åbne en god bog. Hav en god fastetid.

Sara Dommerby Toft

Brug for en at tale med
Coronatiden er træls for mange og jeg kommer 
gerne forbi – eller vi kan gå en tur sammen, for at få 
vendt verdenssituationen og sammen finde lys i en 
mørk tid. Ring eller skriv: 5167 0666 / sdt@km.dk

Sara Dommerby Toft

Konfirmander
Skal du konfirmeres i Tornby eller Vidstrup i 
2021?

Tilmelding til konfirmandlisten
Efter at Tornby skole holdt op med at have elever 
fra 7. klasse, er børnene kommet til at gå i mange 
forskellige skoler. Samtidig er der opstået en tradi-
tion for at komme hjem til sin egen kirke og blive 
konfirmeret der. Ofte er det først i løbet af året, 
at man finder ud af, om man helst vil konfirmeres 
”derhjemme” eller sammen med éns nye klasse fx 
inde i Hjørring. På mit eget konfirmandhold er der 
i år seks elever, men endnu flere har meldt til, at 
de gerne vil konfirmeres i Tornby. Her har folk også 
haft mulighed for at melde sig til den konfirmand-
liste, som bliver trykt hvert år.

mailto:sdt@km.dk
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Men alle, der ikke går til præst hos mig, men ger-
ne vil konfirmeres i Tornby eller Vidstrup, må rig-
tig gerne skrive og melde sig til / bekræfter deres 
tilmelding til årets konfirmation – og samtidig give 
tilkende, om de gerne vil med på konfirmandlisten: 
sdt@km.dk

Tornby-Vidstrup 
Menighedsråd
Den første søndag i advent 2020 tiltrådte det nye 
menighedsråd i Tornby og Vidstrup. Vi havde vores 
første rigtige Menighedsrådsmøde i december efter 
at have konstitueret os i november. Og indtil videre 
er det det eneste møde, vi har nået at afholde, før 
vi også blev ramt af det samme som hele verden – 
nedlukning grundet Corona. Det betyder også, at 
vores januar-møde er blevet udskudt til februar. Vi 
handler på de ting, der ikke kan udskydes. Og det, 
der kan vente, tager vi hånd om, når det atter bliver 
muligt igen.
I næste nummer af VI-TO skal vi sørge for, at der 
kommer et billede af Menighedsrådet, så der kom-
mer ansigter på – samt et par ord om os hver især. 
Skulle der opstå spørgsmål, gode ideer og andet, 
som vi kunne være en del af – så kontakt os en-
delig.

Indre Mission

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

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

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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.

  

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk

mailto:sdt@km.dk
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Adresselisten
Næstformand, formand for Valgbestyrelse 
Peter Christensen, Skagavej 23, 9850 Hirtshals
Tlf: 4057 0157
E-mail: skagavej23@gmail.com

Kasserer, Underskriftsberettiget 
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253 - Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk 

Sekretær, medlem af Valgbestyrelse 
Carol Ann Kiel
Bag Volden 2, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk

Kirkeværge Tornby, medlem af Valgbestyrelse 
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge Vidstrup Vakant

Sognegårdsansvarlig, IT, Aktivitetsudvalg 
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Bjergfyrvej 27, 9850 Hirtshals
Tlf. 2945 0731
E-mail: annametteskovgaardpedersen@gmail.com

Kontaktperson, hj.sideansvarlig, aktivitetsudv.
Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33, 9400 Nørresundby
Tlf: 2364 8557 - Email: ivergaarden@stofanet.dk

Alle i menighedsrådet er medlemmer af henholds-
vis Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Bygningskyndig: Preben Lind Thomsen 

Hirtshals Kirkekontor:
Kirkegade 14, 9850 Hirtshals, Tlf. 9625 1100
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 – 17.

Kirkebil for begge kirker: 
GODIS Taxa: Tlf. 9894 1789

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
E- mail: abildgaardthomas@gmail.com

Sognepræst og kontaktperson
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.

Tornby-Vidstrup Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby, 9850 Hirtshals

Menighedsrådet:
Formand, Underskriftsberettiget 
Dorthe Kjærgaard Sørensen
Strandvejen 24, 9850 Hirtshals
Tlf. 2234 2562
E-mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com

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
B

E
N
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V

E
R

 D
A

G

keramik værks Ted

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.

mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:carolann@joergen.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:annametteskovgaardpedersen@gmail.com
mailto:ivergaarden@stofanet.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:dorthekjaergaard1707@gmail.com
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Uforudsigeligt forår
Med alle forholdsregler på plads fik vi endelig af-
holdt et bestyrelsesmøde i Tornby-Vidstrup Sogne-
arkiv midt i december måned, men de nye coro-
na-restriktioner var lige blevet meldt ud og det var 
derfor ikke muligt rigtigt at planlægge noget frem-
over.

Kommende arrangementer
Næste arrangement skulle nok egentlig være vores 
generalforsamling, men som situationen er i skri-
vende stund, bliver denne ganske givet udsat til 
senere på året, også selv om det fremgår af vores 
vedtægter, at den skal afholdes i januar kvartal og 
de seneste år altid er gennemført først i marts må-
ned.

Vi tillader os at gå ud fra, at alle har fuld forstå-
else for, at generalforsamlingen sandsynligvis først 
kan blive afholdt senere. Den vil som altid blive be-
kendtgjort i Hirtshals-Bindslev Avis senest 14 dage 
før afholdelsen.

Bliver der mulighed for det, vil der naturligvis også 
ske omtale her i VI-TO, ligesom info-tavlerne i 
Tornby-Hallen og Dagli’Brugsen samt Vidstrup-Info 
HUSK og HAS-info på fjernsynet vil blive benyttet.

Såfremt andre arrangementer kommer på tale, vil 
der også blive informeret om disse på de oven-
nævnte steder.

Afholdsforening
I forbindelse med nedlukningen af Havbakken duk-
kede en gammel fane op. Den har tilhørt en afholds-
forening i Tornby. Hvis der blandt læserne af VI-TO 
findes en eller flere med et godt kendskab til denne 
forening og måske ligger inde med en protokol eller 
andre effekter, vil vi meget gerne kontaktes.

Efter vores oplysninger har der været en tilsvarende 
afholdsforening i Vidstrup og vi vil naturligvis også 
gerne høre mere om dens virke i området.

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.
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Sidste spark for 
TIF-oldboys
Fodboldsæsonen 2020 blev den mest mærkelige af 
de 64 sæsoner, jeg har spillet fodbold.

Det var naturligvis igen, igen, coronaens skyld. Fra 
forårets begyndelse måtte vi slet ikke spille og da vi 
senere fik lov, var der en del restriktioner, der skulle 
overholdes.

Selv om årets turnering således kun blev halv, 
kan TIF’s to oldboyshold godt være tilfredse med 
resultatet.

For veteranernes vedkommende var der tale om 
pænt store udsving i præstationerne, men der var 
også lidt problemer med at stille fuldt hold til et par 
af kampene. Af de gennemførte ni kampe blev de 
tre vundet, to endte uafgjort og fire betød nederlag. 
Målscoren endte på 26 for og 25 mål imod.

Holdet nåede således 11 point og sluttede på en, 
trods alt flot femteplads i A-rækken, som endnu en 
gang blev vundet af Hirtshals.

Også superveteranerne havde store udsving i ind-
satsen. Holdet spillede otte kampe, vandt de fire, 
spillede en kamp uafgjort og tabte tre kampe. De 
13 points var kun nok til en femteplads, men dog 
med samme point som Ilbro på tredjepladsen og 
Vodskov på fjerdepladsen.

Igen i denne sæson lykkedes det at slå de ellers 
suveræne vindere fra Tårs, der blev besejret 7 – 6 

Tornby Idrætsforening

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 Jysk IT-Tech
Ulvkærvej 6 • 9850 Hirtshals • Tlf. 60 94 22 36

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service

TIF-Fodbold

Der var højt humør og masser af drillerier lige fra 
start.

Resultatet af årets ”sidste spark” gøres op.
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efter en meget spændende kamp. Også SHI, der 
sluttede på andenpladsen, måtte se sig slået med 
cifrene 4 – 5. Til gengæld tabte TIF’s supervetera-

ner med hele 3 – 9 til Ilbro og det hele endte med en 
målscore på 33 for og 36 imod.

I vendelboerne har det været 
sædvane, at holdene samles 
til fællesspisning efter sidste 
spillerunde, men det forhin-
drede corona-restriktionerne.

En afslutning ville vi dog have 
i Tornby, så Karsten Thomsen 
påtog sig at arrangere fod-
boldgolf på en bane i Nørhal-
ne. Vi blev kørt i bus begge 
veje, nåede igennem banens 
18 huller hele tre gange kun 
afbrudt af klar suppe med 
masser af boller og havde en 
rigtig fin dag i godt vejr og 
med masser af godt humør.

Der var udlovet forskellige 
præmier til de dygtigste og 
blandt andet en splinter ny 
Ferrari for ”hole in one” på 
hul 14. Det viste sig dog at 
være en total umulighed og 
alligevel fik alle spillerne en 
rød Ferrari til sidst.

Selvom Karsten var spille-
ren med den bedste score 
– han er nærmest semi-proff 
og kendte banen rigtig godt 
i forvejen – blev Scott Harbo 
udråbt til dagens vinder, da 
han havde den næstbedste 
score.

En kæmpe tak til Karsten 
for et fantastisk godt arran-
gement, som blev ”sidste 
spark” i sæsonen 2020.

Lad os håbe corona er over-
stået før sæson 2021.

Christian Byrdal

Det gode humør tiltrak en gæst fra Øster Sundby 
BK.

Karsten Thomsen havde en travl dag. Han var både 
buschauffør, arrangør og deltager. Flot klaret.
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Skal du konfirmeres?
Og vil du være sikker på at komme med i Kon-
firmandlisten, der udgives for Hirtshals og Om-
egn, så skal du læse nedenstående.

Ved konfirmation i 
Hirtshals, Emmers-
bæk, Horne, Asdal, 
Tornby eller Vidstrup 
kirker er præsterne 
behjælpelig med at vi-
deregive oplysninger, 
hvis man i forbindelse 
med tilmeldingen har 
givet tilladelse til of-
fentliggørelse.

Men vi opfordrer til, 
at alle tager kontakt 
til trykkeriet, da det er 
forældrenes ansvar at 
kontrollere oplysningerne.

Ved konfirmation i andre kirker skal man altid selv 
tage kontakt til trykkeriet. Det er et krav, at kon-
firmanden har bopælsadresse (folkeregisteradr.) i 
området.

Oplysninger der skal bruges:
1. Navn på konfirmand
2. Bopælsadresse
3. Navn på forældre/værge
4. Kirke, dato og tidspunkt

Kontakt Martensens Bogtrykkeri på:
tlf. 9894 1878 eller 
mail: info@martensensbogtrykkeri.dk 
i periode 3. - 17. februar 2021.

Info om Konfirmandlisten
Vi forventer at omdeling sker i uge 11. Den ligger i 
omslaget med reklamerne (onsdag / torsdag).

Man får den selv om der står ”Nej tak” til reklamer.
Hvis den ikke er med så ring til:
Nordjysk Distribution, 
kundeservice på tlf. 9935 3434 eller
send mail: ndi.reklamation@nordjyske.dk

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser. Vi følger op i 
hvert nummer, med datoer så langt vi kender dem. 
Vi vil nemlig gerne kigge et par numre eller flere frem 
her på siden sidst, så I kan planlægge indlæggene 
så godt som muligt.

Udgivelsesplan

Blad nummer Deadline Udkommer

2 5. marts 31. marts

3 11. maj 2. juni

4 28. juni 28. juli

5 13. september 29. september

6 8. november 24. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
IT-konsulent Carsten Jensen
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rederiet ISAFOLD
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto
VarmeMadsen
Vendia Kaffe

Siden sidst

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



Godt nytår til alle.
 

Mange arrangementer er desværre 
aflyst, følg facebook og dagspressen.

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