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Som man kan se på forsiden har vi fået øje på end-
nu en flig af vores storslåede natur. Billedet er af et 
par, der tålmodigt og begejstret venter på et af natu-
rens storslåede fænomener. Jeg ikke om man skal 
kalde det sort sol. Det er kendt for at være noget der 
foregår i Ribe omkring vadehavet, hvor flokkene af 
stære sikkert er noget større. Men her ved Kærsgård 
var størrelsen faktisk i orden og skuet ligeså. Jeg vil 
tillade mig at kalde det sort sol - så ved alle også 
hvad jeg snakker om. Min kone og jeg overværede 
opvisningen en aften og det blev en god oplevelse 
rigere. Læs og se mere i artiklen under Siden Sidst.

Rigere var også det som en samtale i redaktionen 
handlede om. Hvordan kan vi gøre bladet rigere på 
oplevelser. Vi vedtog et forslag om at sende en sta-
fet rundt i vores to sogne. Stafetten skal samle på 
gode historier og indslag, som ligger og venter på at 
blive lyttet til eller læst om.

Jeg finder en og fortæller vedkommende hvorfor jeg 
synes han eller hun skal have stafetten. Historien, 
oplevelsen eller hvad der kommer ud af det kommer 
i det næste blad sammen med motivationen for at 
skrive noget. Nu ligger stafetten hos den jeg valgte, 
som på samme måde sender den videre med en 
motivation. Hvis vi kan nå flere historier inden det 
næste blad skal i trykken så gør vi bare det. Det 
kan også godt være at vi prøver at sende to stafet-
ter afsted for at få lidt flere historier ud af krogene. 
Modtag stafetten med ære og send den videre med 
glæde. 

Vi er også i redaktionen ved at kigge på om der er 
arvtagere til os. Ingen af os er helt unge og bladet er 
kun 20 år. Det kunne godt bruge nogle jævnaldren-
de at lege med. Det er ikke fordi arbejdspresset er 
stort, men det skal jo altså bare gøres. Måske kunne 
vi tage en lærling, som efter nogle år kunne blive 
svend. Kunne du tænke dig denne form for bidrag 
til bladets fremtid så sig til. Læs bladet og glæd dig 
over at VI-TO eksisterer som fænomen og realitet.

Jørgen Kiel, bladsmører

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

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring 
Kommunens tilbud til friske selvhjulpne ældre.
Aktivitetsklubben er en filial af forsamlingsbygnin-
gen i Hjørring.
Forsamlingsbygningens kontaktperson er:
Gurli Kirkedal, mob. 4122 5531
Mail: loenstrup@forsamlingensbygningen.dk

Har du/I spørgsmål er I altid velkommen til at kon-
takte kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet en-
ten på telefon, mail eller ved at møde op på Havbak-
ken 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
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
Sonja Sørensen, suppleant . . . . . . . . . . 4037 5833
Regnskabsfører for brugerrådet:
Betina Mønster Christensen . . . . . . . . . . 3068 2568

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00 
Seniordans 

Tirsdag kl. 9.00
Billard
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede

Kreativt værksted
Socialt samvær

Du behøver ikke komme præcist kl. 9.00, for at være 
med i aktiviteterne, du er velkommen til at droppe 
ind i løbet af formiddagen, både for at være aktiv, 
men også for det sociale samvær.

Tirsdag
Net-cafe: stopper på grund af for lille tilslutning. Hvis 
I har behov for hjælp kan I kontakte Ældresagen i 
Hjørring eller Hirtshals.

Onsdag kl. 13.00
Læsekreds én gang om måneden. Kontakt Bente 
Christensen 9897 7790.

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

Torsdag kl. 10.00
Gymnastik 

Angående arrangementer, så tjek HAS’ infokanal   
på jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshuse.
hjoerring.dk

Arrangementer okt./nov.
Onsdag den 5. oktober
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 2. november
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 9. november
Kl. 14.00. Harmonikamusik med ”De gråsprængte”. 
Kaffe 30,00 kr. Alle er velkommen.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi ger-
ne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, strøm-
per m.m. til Rumænien. Garnet kan afleveres i den 
gamle spisestue på Havbakken, så skal vi nok finde 
det. Ellers kan man kontakte Signe på 3028 7420. 

Havbakken

Aktivitetsklubben

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RelieffeR,

RaKu,
SKulPTuReR,

uniKa og
BRugSKunST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

Gl. Skolevej 18, Tornby, 9850 Hirtshals
Mob. 22 60 77 22

Mail: lenejens@privat.dk
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Vi har nu været rundt med folder om Vidstrup Bor-
gerforening samt sælge medlemskort. I den forbin-
delse har vi stødt på sætningen, ”Findes Borgerfor-
eningen stadig?” Ja, det gør den faktisk.

Hvad laver vi egentlig i Borgerforeningen? Og hvad 
bruges kontingent indbetalingerne egentlig til?

Vi forsøger blandt andet at holde nogle forskellige 
arrangementer i Vidstrup. I år måtte vi desværre 
aflyse den planlagte Sankt Hans fest på legeplad-
sen grundet vejret. Der var ellers lagt op til hyggeligt 
samvær med snobrødsbagning. Vi håber at vejret er 
med os næste år.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 6. 
november 2016, hvor vi holder andespil i spejderhu-
set, Stationsvej 2, kl. 14.00.

Der arbejdes på en øl-smagning først på året 2017. 
Når de endelige detaljer er på plads vil det selvføl-
gelig blive annonceret i VI-TO, på vores Facebook 
og hjemmeside.

Borgerforeningen var hovedkraften sammen med 
Spejderne i at få projektet ”Fra mark til muligheder” 
på den gamle sportsplads op at stå, selve udfø-
relsen af anlægget skete i et samarbejde mellem 
mange af borgerne i Vidstrup, Spejdere og besty-
relsen i Borgerforeningen. Efterfølgende er det Bor-
gerforeningen der har arealet stillet til rådighed af 
kommunen ligesom det er vores plæneklipper der 
slår arealerne, men det er Spejderne der har ansva-
ret for den daglige drift. Alt dette er en fælles aftale 
mellem Hjørring Kommune, Spejderne og Borger-
foreningen, aftalen er bindende for alle parter til og 
med 2020.

Vi har også legepladsen som vi står for vedligehol-
delsen af, ligesom vi har det gamle vandværk på 
Gl. Byvej 10. hvor der er permanent udstilling om 
den gamle by i Vidstrup, her holdes tingene af en 
gruppe borgere med interesse i netop disse ting. 
Borgerforeningen afholder udgifter til strøm/måler, 
forsikringer m.m. begge steder. 

Der ud over deltager vi i det nylig oprettede landsby-
råd for Tornby og Vidstrup.

Dette var kort om nogle af de ting vi arbejder med.

Hvis du som borger i Vidstrup har en ide til et ar-
rangement eller et tiltag, som du syntes kunne være 
interessant, men du ikke helt selv kan få det sat i 
gang, eller det er for stort til at stå med alene, så sig 
endelig til, hvem ved måske kan vi hjælpe.

Kontingent til Vidstrup Borgerforening koster:
kr. 100,00 pr. husstand – kr. 50,00 for pensionister.
Kontingent kan indbetales på følgende måder
Bankoverførsel til:
reg.nr. 9206 konto nr. 474 504 8943
Mobile Pay/Swipp til telefonnummer 4013 2965
Kontant betaling til et af bestyrelsesmedlemmerne. 
HUSK at oplyse adresse ved indbetaling.

Bestyrelsen består af følgende: 
Formand Hans Nikolajsen, Bag Volden 6
Kasserer Kasper Jensen, Gl. Hirtshalsvej 33
Webmaster Karsten Melgaard, Bag Volden 8
Lone Jakobsson, Gl. Hirtshalsvej 4
Henriette Rasmussen, Gl. Hirtshalsvej 18b

Besøg vores hjemmeside: www.vidstrup-by.dk og 
husk at følge os på Facebook: Vidstrup Borgerfor-
ening.

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Hans Nikolajsen, Bag Volden 6

Kasserer Kasper Jensen, Gl. Hirtshalsvej 33 - Webmaster Karsten Melgaard, Bag Volden 8
Lone Jakobsson, Gl. Hirtshalsvej 4 - Henriette Rasmussen, Gl. Hirtshalsvej 18b

ENTREPRENØRARBEJDE

Jordarbejde • Kloakarbejde
Belægninger • Betonarbejde

Snerydning • Maskinudlejning

Alle former for entreprenørarbejde udføres!

 

Safirvej 13 • 9850 Hirtshals
Telefon: 98944422 • E-mail: HE@hirtshalsentreprenoer.dk

Telefax: 98942848 • www.hirtshalsentreprenoer.dk 

H. Jespersen & søn
Dalsagervej 24 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 22 11

Fax 98 94 47 59 · www.h-jespersen.dk · e-mail: hjs@h-jespersen.dk
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Børnehuset Tornby

Børnehuset Tornby
Børnehusets børn har været så heldige at forældre-
rådet har indsamlet penge til en ladcykel som vi kan 
låne. Vi takker alle sponsorer, og  vi er glade for vi nu 
kan komme lidt længere rundt end vi ellers kunne.
Børnehuset har nu 16 vuggestue børn og 34 børne-
havebørn.

Vi havde forældrearbejdsdag den første fredag i 
september, hvor legepladsen blev trimmet og frisket 
op. Vi var heldige, solen skinnede fra en skyfri him-

mel trods en lille byge inden vi startede arrange-
mentet. Børn og forældre arbejdede i fællesskab så 
vi kunne få udvidet vuggestuens legeplads. Bålsta-
tivet blev flyttet – der blev plantet nye blomster og 
gravet kanter af med en stor rendegraver og klatre-
stativet blev malet. 

Til middag grillede vi pølser som alle indtog med 
god appetit.

Tak for hjælpen alle sammen.
Inger Thomsen
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Efterårets aktiviteter
Den 19. oktober
Den gamle fladbåd i Tornby. Besøg af folkene som 
har renoveret den gamle båd fra 1890. 

Den 18. november
Viseaften/julefrokost (fredag). 

Alle arrangementer afholdes i Tornby Forsamlings-
hus og starter kl. 18.30 med spisning. 

Aflysning
Vores arrangement den 21. september med Merete 
Bonde fra Venligboerne er desværre blevet udsat på 
grund af kursus. Vi forsøger, at stable et nyt arrange-
ment på benene. Eventuelt et besøg på Cafè Ven-
ligbo i Hjørring. Se opslag på Facebook, og Tornby 
Info. 

Kontingent
Girokort for kontingent er omdelt til alle husstande i 
Tornby, i starten af september. 
Årskontingentet er på kr. 100,- for enlige og kr. 150,- 
for familier. 

Betaling gælder for det kommende år, og lige nu er 
det ikke muligt at køre det over PBS. Det bedes ind-
betalt via netbank. 

Har du ikke modtaget et girokort, kan du indbetale 
via nedenstående: 
Indbetalingskort 73 >87816397 eller overførsel til 
vores konto: 9067-1530000474 

Bestyrelsen 

Tornby Beboerforening
Formand Maj Holm Olesen, tlf. 5054 3160, næstformand Sofie Friis-Rødel tlf. 2892 9934, 

kasserer Ninna Broen tlf. 6085 7447, sekretær Morten Steffensen tlf. 3068 2595, 
Anna-Mette Skovgaard Pedersen, Marian Nørgaard, Peter Kristensen

Bestyrelsen
Formand Jørgen Andersen.  .  .  .  .  .  .  2993 9671
Næstformand Henning Nielsen  . . . . 2014 2080

Kasserer Erik Jakobsen . . . . . . . . 2175 8814
Anni Nilsen
Brita Christiansen  . . . . . . . . . . . 2131 8803

Suppleanter
Knud Ingeman . . . . . . . . . . . . . 9897 7259
Karen Jepsen

Onsdag den 26. oktober
Kl. 18.00. Pakkefest med spisning.
Menu: Gule ærter med mere.
Tilmelding senest den 19. oktober til:
Jørgen tlf. 2993 9671 eller Brita tlf. 2131 8803.

Onsdag den 23. november
Kl. 18.00. Julefrokost.
Menu: Grønkål med mere.
Pris 90,- kr.
Tilmelding senest den 16. november til:
Jørgen tlf. 2993 9671 eller Brita tlf. 2131 8803.

Tornby og omegns Seniorer
Bestyrelsen: Formand Jørgen Andersen 2993 9671 - Næstformand Henning Nielsen 2014 2080

Kasserer Erik Jakobsen 2175 8814 - Anni Nilsen - Brita Christiansen 2131 8803

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk
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Sognearkivets aftentur
Der var desværre ikke alt for godt et vejr den aften i 
august, hvor Tornby-Vidstrup Sognearkiv havde ar-
rangeret den årlige aftentur. 

På trods af den kolde og skarpe blæst, var der hel-
digvis alligevel mange, der mødte op til besøget hos 
Tornby Mørtelværk og Tornby Bjergelav.

På Tornby Mørtelværk er Brian Jensen 4. genera-
tion på lederposten og han fortalte på en både in-
teressant og humoristisk måde om mørtelværkets 
historie og den daglige drift i dag.

Det var spændende at høre om opgaven med at 
finde den rigtige sammensætning af kalk og sand til 
brugbar mørtel. Nogle kan måske 
undre sig over, at Tornby Mørtel-
værk må hente læssevis af sand 
på stranden, når der er så megen 
debat om nedfaldne sommerhu-
se og kystens nedbrydning, men 
også det fik vi en god forklaring 
på.

Brian viste sammen med sin far, 
Vilfred og sin onkel Normann 
rundt på mørtelværket. ”Det er 
godt nok noget gammelt lort, men 
det fungerer”, sagde Brian et par 
gange og går der noget i stykker, 
så reparerer man det selv og skal 
der bruges noget nyt, så fremstil-
ler man det selv.

Desværre forårsagede den stær-
ke blæst en del sandfygning på 
pladsen og det forhindrede en 
større tur rundt på pladsen, hvor 
der ligger mange dynger med 
sten i alle mulige størrelser og 
sand af alle slags.

Efter rundvisningen var Tornby 
Mørtelværk vært ved en øl eller 
vand og der var lejlighed til at stil-
le spørgsmål. På arkivets vegne 
takkede Karen Jensen for gæst-
friheden og for at vi måtte kigge 
indenfor.

Herefter gik turen ned ad Strand-
vejen til Tornby Bjergelav, hvor 
Morten og Mikkel Tørholm tog 
imod.

Morten fortalte om arbejdet med 
at bringe fladbåden i forsvarlig 
stand, så den igen er sødygtig. 

Op mod 800 timer har arbejdet taget og bjergela-
vet har fået fin støtte af firmaer, der har sponsoreret 
materialerne. 

Morten fortalte videre om arbejdet med at få Tornby 
Bjergelav genetableret efter en halv snes år i dvale.

Allerede her i august 2016 var der arrangeret strand-
fest, som blev en fin succes.

Der var lejlighed til at se fladbåden, som desværre 
ikke kom på havet og endvidere var der mulighed 
for at se det gamle pakhus, der i dag bruges som en 
slags klubhus for Tornby Bjergelav.

Alt i alt en vellykket og interessant aften.
Christian Byrdal

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Oktober-November            Tornby                  Vidstrup
 2.  oktober, 19. s.e. Trinitatis 9.00 10.30
 9. oktober, 20. s.e. Trinitatis ingen 9.00 LH
 16.  oktober, 21. s.e. Trinitatis 10.30 ingen
 23.  oktober, 22. s.e. Trinitatis 10.30 9.00
 30.  oktober, 23. s.e. Trinitatis 9.00 10.30
 6.  november, Allehelgen 10.30 9.00
 13.  november, 25. s.e. Trinitatis ingen 19.00
 20.  november, sidste søndag i kirkeåret 10.30 ingen
 27.  november, 1. s. i advent ingen 9.00 LH
 4.  december, 2. s. i advent 10.30 SBS ingen

LH Lea Hoff 
SBS Susan Storm

”GO”
En af mine kolleger undrede sig for nyligt: Hvorfor 
stod der pludselig en mængde især unge menne-
sker uden for Sct. Catharinæ kirke en ganske almin-
delig onsdag (var det vist), sådan ved tusmørketid. 
Det var selvfølgelig Pokemon Go spillere, der var, 
nå ja, på spil. Det er så fascinerede det med com-
puter-/smartphonespillene. De kan føre en hvorhen, 
det skal være i tiden og fantasien, og nu rundt om-
kring i landet. 

Københavns Kommune arbejder på et spil inspire-
ret af Pokemon Go. Et spil, der skal føre folk rundt 
i København i selskab med historiske personer. Og 
landets Skole-kirketjenester har udviklet et meget 
spændende projekt LYDSPOR. I LYDSPOR udfor-
sker elever fra Indskolingen, hvordan musik kan 
fortælle historier og udtrykke stemninger. Som in-
troduktion til projektet ser eleverne en animations-
film der fortæller, hvordan musikken kan gribe og 
forandre. I den lokale kirke møder eleverne organi-
sten der viser, hvordan orglet kan skabe forskellige 
stemninger. På skolen arbejder eleverne med bibel-
ske fortællinger på en IT- platform, hvor de sampler 
deres egen lydfortælling af reallyde og orgelmusik. 
En rigtig spændende idé.

Sådan er der faktisk ingen grænser for, hvad man 
kan opleve i fantasiens og computernes verden. Og 
så er der vel alligevel grænser for alting. Sådan si-
ger vi da. Der er grænser for hvor langt jeg vil gå, for 
min tålmodighed, og så videre og så videre. Vi skal 
lære at sætte grænser, så vi ikke bliver så stressede 
og udbrændte, hører vi. Nogle afsøger deres græn-
ser. De finder måske endda livsindhold og – mening 
ved at gå ud over deres grænser. 

Det er meget forskelligt, hvor grænserne går for os 
mennesker. Fantasien og drømmene har sine græn-

ser, fornuften og dagligdagen har nok ofte nogle an-
dre grænser. 

Og kristentroen har helt andre grænser igen. I tro-
ens verden findes fænomener og perspektiver, som 
vi ikke kan ”forstå” eller sanse ved hjælp af den kon-
krete og synlige virkeligheds begreber. I den fortæl-
ling, som skyder efteråret i gang i kirken, fortællin-
gen hvor Jesus kalder Lazarus ud af graven, møder 
vi også noget af det, der er ud over fornuftens græn-
ser, og hører til i troens verden.

Lazarus’ søstre Martha og Maria siger ligefrem til 
Jesus: ”Hvis du havde været her, ville vores bror 
ikke være død”. Kvinderne har på en eller anden 
måde fattet, at Jesus har andre grænser end den 
almindelige virkeligheds grænser. 

Og disse andre grænser som han stiller op – ja, de 
gælder stadig. Tidens og rummets grænser erstat-
tes af andre, der rækker om på den anden side af 
død og usikkerhed. ”Som den sidste fjende tilintet-
gøres døden” skriver Paulus (dette er i øvrigt citeret 
på Harry Potters forældres gravsten).

I en af vore store salmer skriver Grundtvig om dette. 
”O vidundertro, du slår over dybet din gyngende bro, 
som isgangen trodser i brusende strand, før dødnin-
gehjem til de levendes land…”

LSP

Så ”kom musikken 
på plads”
Gode folk er svære at erstatte og således har det 
været en udfordrende opgave for menighedsrådet, 
at finde erstatning for multitalentet Peter Lindhardt 
Toft. Det har været en lidt omtumlet periode og der 
skal lyde en tak til alle de mange organistafløsere, 
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der velvilligt er trådt til, 
og til kirkesanger Hanne 
Sørensen, der har holdt 
musikken kørende. Nu 
kan vi så byde velkom-
men til vores nye orga-
nist Flemming Dreisig 
og til vores nye korleder 
Mette Harbo Arleth. 

Flemming Dreisig er født 
og opvokset i Køben-
havn og er uddannet or-
ganist fra Det Kongelige 
Musikkonservatorium
i København og et års 
studier i Paris ved de to 
berømte organister Jean 
Langlais og Gaston Li-
taize. Som 21-årig blev 
han landets yngste dom-
organist i Maribo Dom-
kirke. Siden har han haft 
embeder i Helligåndskir-
ken i København, Sct. 
Nicolai Kirke i Rønne 
og kirker i Løkken og 
på Ærø. Han har under-
vist på konservatoriet i 
København, de sidste 
fem år som professor. I 
2003 tiltrådte han som 
domorganist ved Vor 
Frue Kirke, Københavns 
Domkirke, men valgte 
at stoppe der med udgangen af 2011. Flemming er 
glad for Vestkysten (heldigt for os i Tornby og Vid-
strup) og bor i dag i Lønstrup. Flemming har gen-
nem årene haft en stor koncertkarriere, ligesom han 
har indspillet cd’er. Han har modtaget en lang række 
priser, blandt andet Carl Nielsens rejselegat, Jacob 
Gades legat og Musikanmelderringens Kunstner-
pris. 

Mette Harbo Arleth er egentlig slet ikke ny i korsam-
menhænge her i Tornby og Vidstrup. Mette var nem-
lig en af de oprindelige initiativtagere til koret. Mette 
underviser på VUC i Hjørring og er cand. mag. i psy-
kologi og musik. 

Velkommen til Flemming og Mette!

Efterintonation af 
orglet i Tornby kirke 
I uge 36 blev orglet i Tornby kirke efterintoneret. 
Opgaven blev udført af Marcussen og Søn, og det 
betød et glædeligt gensyn med tidligere organist i 
Tornby og Vidstrup Peter Lindhardt Toft. 

Orglet er nu blevet efterset og klangen opdateret, 
selvom jeg er sikker på at orgelentusiasterne Pe-
ter Toft og Flemming Dreisig kunne være blevet 
ved med at fintune og fremtrylle nye klange. Ejnar 
Vestergaard var hurtigt med kameraet og jeg kan 
berolige alle med at den såkaldte Orgamat, som 
optræder på det ene foto, ikke er menighedsrådets 
bud på fremtidens organist!

LSP

Orgelintonatorerne har overtaget kirken.

Samarbejde mellem tidligere og nuværende orga-
nist. Orgamaten.
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NØJ… det’ for børn 
- i Tornby kirke
Lørdag, den 8. oktober kl. 10.00 – 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. -3 år)

Tirsdag, den 11. oktober kl. 9.00 – 12.00: 
Dagplejere, vuggestue, børnehave * 

Lørdag, den 29. oktober kl. 10.00 – 11.15: 
Børnesang (3 til 6-årige)

Lørdag, den 5. november kl. 10.00 – 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. – 3 år)

Tirsdag, den 8. november kl. 9.00 – 12.00: 
Dagplejere, vuggestue, børnehave *

Fredag, den 18. november kl. 17.00 – 18.30: 
Børnesang, fortælling, fællesspisning

Lørdag, den 3.december kl. 10.00 – 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. – 3 år)

*Som nyt kan hjemmegående førskole-børn også 
komme til sang/musik i kirken de formiddage, hvor 
dagplejer/vuggestue/ børnehave kommer. Sms og 
få at vide, hvornår det passer med DIT barns alder

Tilmelding og oplysninger: 
Hanne, mobil 2484 9892

Mødregruppen 
i Tornby-Vidstrup 
Som følge af Hjørring kommunes nedlæggelse af 
mødre grupper, er der oprettet en åben gruppe.

Vi mødes hver onsdag kl. 10-12 i Sognegården i 
Tornby. Mødregruppen er ikke en del af de kirkelige 
aktiviteter. Vi låner Sognegården så vi mødes uden 
at skulle tænke på at få ryddet op i bleer og vasketøj. 

Gruppen er for alle mødre der går hjemme på barsel 
og som kunne have lyst til at være sammen med 

andre mødre et par timer om ugen. Det er hygge-
ligt socialt samvær og vi hjælper hinanden og giver 
støtte og sparring til de udfordringer vi kan stå i som 
forældre. 

Der findes en Facebook gruppe som hedder Mød-
regruppe Tornby-Vidstrup, som man kan blive med-
lem af hvis man har lyst til at deltage. 

Pernelle Thomsen

Anni’s klumme
Hvad jeg blandt andet (i tilfældig rækkefølge) har 
hørt, set og oplevet i forbindelse med menigheds-
rådet. 

I løbet af sommeren har der været aftensang tre 
gange i Tornby kirke som Hanne kirkesanger havde 
taget initiativ til, og som hun også havde tilrettelagt 
på bedste måde. Det viste sig at være meget vellyk-
ket, og der har i alt cirka været 110-120 deltagere. 

Efter en lang proces vedrørende korleder til Tornby-
Vidstrup kirkekor, har jeg konstateret at Mette Harbo 
nu er ansat som korleder. Jeg håber der vil komme 
lidt stabilitet omkring koret igen efter en noget turbu-
lent periode med stor usikkerhed om fremtiden, og 
ønsker Mette held og lykke med det hele.

Der har været spændende møder med Thea Thang-
gaard angående planer for omlægning af P-pladser 
og øvrige adgangsforhold ved Tornby kirke. Thea 
blev klogere på mange ting, og vil tegne videre og 
undersøge mulige løsningsforslags chancer for at 
kunne gennemføres med alle mulige nødvendige til-
ladelser.

Hvis nogen har undret sig over en spændende lyse-
grøn farve på muren bag alteret i Tornby kirke, kan 
jeg meddele, at det ikke skyldes ny maling, men en 
ny lyspære bag alteret. Undersøgelse er i gang om 
hvorfor en klar pære giver grønt skær, for det er vist 
lidt for kulørt.

Vores nye organist Flemming Dreisig tog initiativ til 
en lille velkomstkoncert i Tornby kirke. 65 personer 
fik glæde af koncerten, som sluttede med kaffe og 

kransekage i våbenhuset. Jeg 
har siden hørt Flemming spille 
i Vidstrup kirke, og jeg undrer 
mig stadig over, at der findes 
så mange lyde i de to små org-
ler. Jeg ved ikke om han har 
tryllepulver til at drysse over 
før han starter. Det er virkelig 
en fornøjelse at lægge øre til.

Jeg har fået en opfordring til 
om der kunne komme et punkt 
i VI-TO, der nævnte hvem der 
er døbt i sognene og hvem, 
der er døde. Hermed videre-
sendt.

Der arbejdes på at få gang i 
seks Syng Sammen aftener i 
vinterhalvåret. Eventuelt med 
forskellige personer til at lede 
slagets gang med to til hver. 
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ges, at det ikke er noget jeg ved, men man kan jo 
have sine bange anelser.)

Det har været interessant at få lidt indblik i menig-
hedsrådets arbejde (selvom jeg kun var indkaldt 
som 2. suppleant i kort tid.) Der er menighedsråds-
valg i november, og jeg håber der bliver mulighed for 
at vælge mellem flere lister og kandidater. Derfor er 
det min sidste klumme, og jeg er glad, hvis de seks 
klummer, jeg fik skrevet, har været medvirkende til 
at orientere om arbejdet, som jeg (som så mange 
andre) var helt uvidende om i forvejen.

Jeg opfordrer det nye menighedsråd til at indsende 
foto med navne til VI-TO, så alle i sognene kan se, 
hvem der er valgt, og hvilke opgaver de får.
Med ønsket om stor tilslutning til orienteringsmødet 
den 13. september, og forhåbentlig et godt valg den 
8. november med masser af opbakning fra både 
Tornby og Vidstrup. 

Husk nu at nyde efterårets farvepragt.
Anni Krogsgaard 

(medlem af menighedsrådet)

Tak til Anni
Tak til Anni for informativ og underholdende klum-
meskriveri – og så kan jeg da berolige med at finan-
sieringen af den nye dør til Tornby kirke er på plads 
via en ekstrabevilling fra Provstiudvalget. 

LSP

Line præst vil gerne repræsentere menighedsrådet 
i det nystartede Landsbyråd for Tornby og Vidstrup.

Der var været Vendsyssel Festival koncert med 
Coro Misto fra Aalborg, hvor cirka 160 personer fik 
en dejlig oplevelse i Tornby kirke. 

Med hensyn til flagallé undersøges nu en samlet 
pris til begge kirker, da det man har i Vidstrup er 
Borgerforeningens.

Graverens forslag til beplantning på kirkegårdene 
er vedtaget. Det bliver så flot. Dejligt med en kom-
petent graver, der kan sit håndværk og har dygtige 
hjælpere. Læg lige mærke til, hvor fint, der er blevet 
langs gang-/cykelstien op til kirken i Tornby. Det har 
de også æren for. Jeg glæder mig til de får åbnet 
mellem træerne, så man kan se kirken fra Hoved-
vejen ved Brugsen.

En kirkeklokke har åbenbart en tilhørende knebel til 
at slå slagene, og det kan der tilsyneladende ikke 
dispenseres fra. Da vi spurgte om en mindre knebel, 
kom der et tilbud på lyddæmpning af klokketårnet 
til et astronomisk beløb, som bevirkede, at der nu 
kan tales om, hvorvidt der kan sættes noget lyd-
dæmpende inden i klokken! Jeg ved ikke om det kan 
praktiseres.
Til slut vil jeg lige fortælle hvorfor et ønske om en ny 
yderdør i våbenhuset er længe undervejs. Først be-
slutter menighedsrådet, at det er tiltrængt – arkitekt 
kontaktes og han 
sender en skitse 
– menighedsrådet 
vurderer, at den 
er ok – sendes til 
provsti – sendes 
til Stiftet (eller om-
vendt) – sendes 
til Nationalmu-
seet – sendes til 
biskop – sendes 
til arkitekt igen for 
nøjagtig tegning 
og med besked 
om udtalelser fra 
diverse instanser, 
fx at den gamle 
dør ikke er den 
originale, men at 
beslagene skal 
genbruges, og at 
man accepterer 
arkitektens for-
slag, hvis stør-
relsen bliver som 
den gamle og 
det bliver en ma-
let egetræsdør. 
Så langt så godt, 
men så skal døren 
vel også bestilles, 
og hvordan/hvem 
skal betale? Så 
jeg tænker det 
hele starter forfra 
med at søge igen! 
(Som undskyld-
ning skal dog si-
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Hej korinteresserede
Tornby-Vidstrup Voksenkor starter ny sæson og sø-
ger nye medlemmer. Koret øver torsdage kl. 17.00 
- 18.30 i sognegården. Der er kaffeklub fra kl. 16.
 
Repertoiret er fortrinsvis danske sange og salmer. 
Koret skal deltage ved nogle gudstjenester og også 
optræde med et mere verdsligt repertoire ved sang-
aftner i sognegården og evt. andre mulige lejlighe-
der. Nærmere program følger. 

Er man interesseret i at være med i koret, kan man 
kontakte mig Mette Harbo Arleth mob. 2673 7051, 
mail: harbo@rleth.dk - med henblik på at møde til 
en foresyngning for at bestemme i hvilken stemme-
gruppe man hører til. Man behøver ingen forudsæt-
ninger, og det er gratis at deltage. Jeg glæder mig til 
at komme i gang!

Mette Harbo Arleth

Det sker 
i oktober-november
”Fællessang og kage” – Syng Sammen aften 
ved kirkesanger og sangpædagog Hanne Sø-
rensen. Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 i Torn-
by-Vidstrup sognegård. Højskolesange ad libitum 
og lidt overraskende indslag ind i mellem.

”Kristendommen på vej” – kirkehøjskole. Ons-
dag den 26. oktober kl. 19.30 i Tornby-Vidstrup 
sognegård. Kirkehøjskolen er et samarbejde med 
Horne-Asdal sogne. Kristendommen udvikler sig 
hele tiden i sprog og former. Men hvad er egentlig 
kristendommens kerne? Hvor kommer den fra og 
hvor er den på vej hen og hvad er der på spil? Vi føl-
ger kristendommens udvikling op igennem tiden og 
prøver at lære kristendommen lidt bedre at kende. 

Efterårets tema: ”Hvad skete der efter reformatio-
nen?”. Foredrag ved Lea Hoff og Line Skovgaard. 

Alle helgens gudstjeneste. Søndag den 6. no-
vember kl. 9.00 i Vidstrup kirke og kl. 10.30 i 
Tornby kirke. Alle helgen er tiden, hvor vi i kirken 
mindes de, der tændte lys for os og i os og som ikke 
er her mere. Første søndag i november er lysene på 
alteret også tændt for dem, og der er mulighed for at 
komme lidt før gudstjenesten og tænde et lys på dø-
befonten for én man savner. I gudstjenesten vil der 
være en stille stund, hvor vi med navns nævnelse 
mindes dem i sognet, der er døde siden sidste alle 
helgen. De pårørende inviteres skriftligt, men alle er 
velkomne til at komme, holde gudstjeneste i lys og 
mindes dem, de savner.

”Armenien – kultur og religion”. Rejseberetning 
og foredrag ved Lea Hoff og Line Skovgaard. 
Onsdag den 2. november kl. 19.30 i Menigheds-
huset i Horne. 

Syng Sammen aften ved Mette Harbo Arleth og 
Tornby-Vidstrup kirkekor. Torsdag den 3. no-
vember kl. 19.00 i Tornby-Vidstrup sognegård.
Hyggelig fælles- og korsang – og så lidt kage og 
kaffe. 

”Livsoplysning”. Foredrag ved Erik Steen Møl-
ler. Onsdag den 16. november kl. 19.30 i Tornby-
Vidstrup sognegård. Når man skal bevæge sig 
gennem et dunkelt og ukendt område, vil man gerne 
have en lygte med sig, så man på forhånd kan lyse 
vejen op. Anderledes er det med selve livet. Hver ny 
dag kommer til os som ukendt og dunkel. Oplysnin-
gen har vi ikke med os på forhånd, men den kom-
mer undervejs. Dette foredrag handler om, hvordan 
man gennem livet får kastet lys over mere og mere 
af det, der var ukendt og dunkelt for én. Man bli-
ver undervejs lidt klogere på livet og på sig selv og 
andre. Det sker gennem erfaringen: Ting man har 
oplevet, set og hørt og læst. Og ikke mindst gennem 
mennesker, man har mødt. Erik Steen Møller er tid-
ligere sognepræst og bedemand. 

Jazz-koncerten den 23. november kl. 19.30 i 
Vidstrup Kirke. Pianisten og komponisten Jens 
Nørholm sammensætter sammen med et spæn-
dende band denne aften et musikalsk program med 
referencer til projekter som bl.a. ” Kirke i rytme” og 
”Orangejazz family”. Musikken bliver lige fra swin-
gende jazz over latin til rørende ballader. En musi-
kalsk aften med en nordjysk rytmisk profil.

”Kristendommen på vej” – kirkehøjskole. Ons-
dag den 30. november kl. 19.30 i Tornby-Vidstrup 
sognegård. Kirkehøjskolen er et nyt tilbud i samar-
bejde med Horne-Asdal sogne. Kristendommen ud-
vikler sig hele tiden i sprog og former. Men hvad er 
egentlig kristendommens kerne? Hvor kommer den 
fra og hvor er den på vej hen og hvad er der på spil? 
Vi følger kristendommens udvikling op igennem ti-
den og prøver at lære kristendommen lidt bedre at 
kende. Efterårets tema: ”Hvad skete der efter refor-
mationen?”. Foredrag ved Lea Hoff og Line Skov-
gaard.

Ved alle arrangementer: 
Kaffe/te og kage kr. 20.

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Adresselisten

Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graver:
Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)
Tlf. 5167 0668
E-mail: tornbygraver@gmail.com

Kirketjener:
Majbritt Kjølholm Jensen
Tlf. 5167 0667

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Sørensen
Tlf. 9892 0152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Flemming Dreisig
Tlf. 2462 1112

Korleder:
Mette Harbo Arleth
Tlf. 2673 7051
E-mail: harbo@rleth.dk

Sognepræst:
Line Skovgaard Pedersen
Skovfyrvej 17, Tornby
Tlf. 9897 7512 eller 5167 0666 
E-mail: lspe@km.dk
Mandage: Se præsternes vagttelefon

Menighedsrådets formand:
Hans Nikolajsen
Bag Volden 6, Vidstrup
Tlf. 9897 7641

Kirkeværge Tornby:
Karen Djernes Thomsen
karendjernesthomsen@gmail.com
Tlf. 2339 4605

Kirkeværge Vidstrup:
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
Tlf. 9897 7253

Sognegårdsadministrator:
Karen Djernes Thomsen
karendjernesthomsen@gmail.com
Tlf. 2339 4605

Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby

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

Præsternes vagttelefon: Tlf. 9894 1012

Orientering 
om lidt af hvert
Hvis man gerne vil snakke med præsten. Kunne 
du tænke dig et besøg af præsten – derhjemme el-
ler eventuelt på sygehuset, så ring meget gerne og 
aftal en tid. Du er naturligvis også velkommen til en 
samtale på præstens kontor. Her er det en god idé 
at ringe i forvejen, så du ikke kommer til at gå forgæ-
ves. Du er selvfølgelig også velkommen til at få dig 
en snak pr. mail. Min mailadresse er lspe@km.dk

Gudstjenester på Havbakken. Der er gudstjeneste 
på Havbakken torsdage i ulige uger. Gudstjenester-
ne forestås skiftevis af Line Skovgaard Pedersen og 
sognepræst i Horne Lea Hoff Ringgård Lauridsen. 
Gudstjenesten foregår i salen og begynder kl. 14.30. 
Inden da er der mulighed for lidt godt til ganen og en 
god snak kl. 14.00 – også i salen. Alle er velkomne.

Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre 
arrangementer. Den er ganske gratis og kan bestil-
les på 9894 4000.

Når præsten har fri... 
Fridage, ferier og efteruddannelse. 
Sognepræsten træffes ikke:
26.  november - 5. december. 
Desuden er mandag fast fridag for præsten. 
I stedet kan du kontakte:
Hirtshals Kirkekontor . . . . . . . . . . . . . . . 9625 1100
Sognepræst Bjarne Hougaard . . . . . . . . 5167 0660 
(træffes ikke mandage)
Sognepræst 
Lea Hoff Ringgård Lauridsen . . . . . . . . . 5167 0663
(træffes ikke mandage)
Præsternes vagttelefon . . . . . . . . . . . . . 9894 1012

Hvad gør jeg, hvis jeg har idéer til aktiviteter i 
sognegården? Kontakt sognegårdsadministrator 
Karen Djernes Thomsen eller formand for menig-
hedsrådet Hans Nikolajsen.

Hjælpearbejde
Rumænien og andre lande

Vi strikker til forskellige lande, ca en gang om må-
neden. Har I lyst at være med skal I bare komme.

Mandag den 3. oktober kl. 19.00 
hos Kirsten og Aksel Nielsen Nejstgårdvej 20.

Mandag den 7. november kl. 19.00 
hos Birte Bak Klitgårdsvej 5.

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 eller Ejnar på tlf. 9899 2227

mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:LSPE@KM.DK


14

Sommeren går på hæld, vinterens aktiviteter er så 
småt startet.

Folkedans og Vild med dans er allerede begyndt.

Har du lyst til at spille præmiewhist? - Så mød op i 
forsamlingshuset torsdag den 13. oktober kl. 19.00.

Arrangementer 
i oktober- november- december:
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 er der Swing-om-
aften.

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00. Præmiewhist.

Onsdag den 9. november kl. 19.30. Andespil.

Onsdag den 23. november kl. 19.30. Swing-om-
aften.

Torsdag den 8. december kl. 18.30. Julefrokost.
Menu: To slags sild, grønkål med tilbehør,
Ris a la mande, kaffe med småkager.
God underholdning med Kielgasterne og Familien 
Eriksen.
Tilmelding senest den 6. december på tlf. 9897 7208 
eller 2485 2238.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jan Larsen - Søren Mortensen, Bertha Thomsen og John Thørholm
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208

Udlejning: Hverdage ml. kl 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.400,- kr. Kuvertpris incl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

Dalsgaards
Haveanlæg & Gartnerservice

Safirvej 13, 9850 Hirtshals
Tlf. 98944422 - 24843866 

 • Anlæg af ny græsplæne
 • Anlæg af bede
 • Total renovering af haven
 • Græsslåning
 • Vedligehold af haven
 • Beskæring af træer/buske
 • Alt i fliselægning

Alle slags planter kan bestilles/leveres
E-mail: DHG@dalsgaardsgartner.dk

Hjemmeside: www.dalsgaardsgartner.dk

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

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen
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Renoveret 
forsamlingshus
For første gang i flere år var vi inviteret til fælles-
spisning i Forsamlingshuset i Vidstrup. Der var en 
speciel grund til at vi var inviteret. Bestyrelsen i for-
samlingshuset ville vise rundt og gøre opmærksom 
på de nye og renoverede lokaler i forsamlingshuset.

Meget var nu ved det gamle, men huset havde fået 
et pænere udtryk, samtidig med at der var taget 
hensyn til de borgere, der skal benytte det fremover.
Foran huset er der etableret en indgang, der kan 
bruges af kørestole og inde i huset er de nye toilet 
faciliteter indrettet på at handicappede skal kunne 

bruge dem. Vi andre kan også, men der skal helst 
være plads til alle.

Kurt og Lisbeth var vært med maden, som sædvan-
ligvis var god dansk mad. Det var helt rart at spise 
den slags mad igen. 

Dette kunne være startskuddet til at vi genoptager 
traditionen med fællesspisninger, men det kræver 
at nogen tager et initiativ. Det skete jo her, men der 
skal nok tages lidt flere skridt. 

Vi har haft mange gode timer i selskab med naboer, 
nye mennesker, god mad og en masse godt lands-
byskab. Tak for et godt initiativ.

Jørgen Kiel

Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelse: Formand Per Bielefeldt tlf. 9897 7664 eller 2273 2012 Jonna Hansen, John Bak, Mogens Jensen, 

John Jensen, Per Jensen og Inge Baand. Udlejning ved Elisabeth & Kurt Kristensen, tlf. 2345 1756. 
Leje incl. rengøring: 1.900 kr. Energiafgift og leje service: 9 kr. pr. kuvert. Begravelse (plus 3 kr. pr kuvert): 1.000 kr.

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE

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



16

Årets TIF’er 2016
Det var en af Tornbys virkelige ildsjæle, der under 
Tornby Idrætsforenings sommerfest i juni måned 
blev kåret som årets TIF’er. Den største hæder man 
kan opnå i det regi.

Henning Sigsgaard blev valgt og som den hidtil 
eneste har Henning nu modtaget denne hæder fra 
Tornby Idrætsforening hele tre gange.

Første gang han blev valgt var helt tilbage i 1979 
kun ganske få år efter Hanne og Henning var flyttet 
til byen. Også den gang var det Hennings indsats for 
håndboldafdelingen, for hvilken han var formand, 
der var den primære årsag til valget. Henning var 
lige netop den gang begyndt i jobbet som halbesty-
rer i den helt nybyggede idrætshal.

Anden gang valget faldt på Henning var i 2002. Den 
gang var hovedbegrundelse hans idé med at få ar-
rangeret Tornby Cup i håndbold og hans kæmpe 
indsats for at få det op at køre. I 2002 afvikledes 
Tornby Cup for 13. år og i alle årene var Henning 
den, der samlede alle trådene og gjorde dette store 
stævne til en succes. Også hans indsats for TIF’s 
øvrige afdelinger, blandt andet i kraft af hans job 
som halbestyrer, blev dengang omtalt med rosende 
ord.

At valget så i år faldt på Henning igen, igen, igen er 
ikke nogen tilfældighed. Hans drivkraft i håndboldaf-
delingen er nærmest legendarisk og der findes sik-
kert ikke nogen ledere i nordjysk håndbold, der ikke 
ved hvem Henning Sigsgaard fra Tornby er. 

Tornby Cup blev første gang afviklet i 1990 og har 
lige været gennemført for 27. år i træk og med re-
kordstor tilmelding. I alle årene har Henning været 
lokomotiv for dette kæmpe arrangement, hvis over-
skud giver TIF’s håndboldafdeling en rigtig god øko-
nomi.

Også ”lillebror” i TIF, tennisafdelingen har Henning 
som primus motor. Der blev spillet tennis i Tornby-
hallen i nogle år, før afdelingen blev stiftet i 2001 
med Henning som kampfordeler. En titel han stadig 
har og nu er han også formand m.v. for afdelingen.

Ud over det store arbejde Henning har gjort for 
idrætsforeningen, har han også været en rigtig god 
repræsentant for Tornby i først Hirtshals og senere 
Hjørring byråd. Han kan godt tilskrives en god del af 
æren for at udstykningen af byggegrunde på Nejst-
gårds jorder blev gennemført. Henning var også ini-
tiativtager, da der blev etableret en visionsgruppe i 
Tornby og det er derfor også nærmest en selvfølge-
lighed, at han nu er indvalgt i det nyligt etablerede 
Landsbyråd for Tornby og Vidstrup.

Christian Byrdal

Årets kammerat/
TIF’er
Den største hæder en ægte TIF’er kan få 
er at blive valgt til årets TIF’er. Titlen blev 
indført i 1975 for at give mulighed for at 
påskønne en stor arbejdsindsats i Tornby 
Idrætsforening.

Følgende har igennem årene modtaget 
den store hæder/ære:
1975: Mogens og Thorkild Jensen
1976: Thorkild Jensen
1977: Rikke Pedersen
1978: Carsten ”mygs” Frederiksen
1979: Henning Sigsgaard
1980: Bent Munch Jensen
1981: Ernst Kiel
1982: Ole Vagn Larsen
1983: Kay Hougaard Pedersen
1984: Elo Kjær
1985: ingen valgt
1986: Christian Byrdal
1987: Frank Fauerskov
1988: Inger Dalsgaard
1989: Helle Dalsgaard
1990: Anne Kjær
1991: Peter Larsen

Tornby Idrætsforening

Årets TIF’er 2016 halbestyrer Henning Sigsgaard i fuld gang 
med at lave turneringsplan for håndboldstævnet Tornby-Cup.
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1992: Thorkild ”Tølle” Jensen
1993: Christian Byrdal
1994: Ivan Madsen
1995: Nina Broen
1996: Inge Susanne Jensen
1997: Helle Hougaard og Peter Christensen
1998: Bente Sørensen
1999: Tom Hingelbjerg
2000: Annmarie ”Iee” Nielsen
2001: Allan Frederiksen
2002: Henning Sigsgaard
2003: Per Ørum Juul Jensen
2004: Betina Christensen
2005: Flemming Gade
2006: Ivan Jensen
2007: Ulrik Nielsen
2008: Jette Thirup Nielsen
2009: Allan Jellesen
2010: Mads Kjær
2011: Morten Kjær
2012: Ove Mønster
2013: Ann K. Olesen
2015: Christian Falk Lauritsen
          og Daniel Svennum 
          Andersen
2016: Henning Sigsgaard

TIF-Fodbold

Dana Cup 
Uge 30 bød endnu engang 
på Dana Cup, og det er nok 
de færreste beboere i Tornby, 
der ikke opdagede, at byen 
pludselig vrimlede med unge 
mennesker i fodboldtøj.

At være en del af en så stor 
turnering, er for en by af vores 
størrelse en stor udfordring. 
Heldigvis viste store dele af 
byen stor interesse i at give 
en hånd med.

Vi skulle bruge ca. 120 frivil-
lige, og efter en hård kamp 
kunne Laust Harboe, med 
hjælp fra Louise, aflevere en 
udfyldt vagtplan. Den nok 
største udfordring var over-
stået, og vi skylder dem beg-
ge en stor tak.

Skolen blev gjort klar fredag 
i uge 29, hvor nogle friske 
fodboldspillere gav en hjæl-
pende hånd, så vi var klar til 
at modtage de første hold. Vi 
havde godt 400 spillere boen-
de i hallen, skolen og SFO’en.

Når man har så mange spil-
lere boende og har tre baner 
i sving, så opstår der små ud-

fordringer, som strømafbrydelse, manglende varer 
og andre akutte problemer. Hver gang der opstod 
en udfordring stod der folk klar til at hjælpe, og jeg 
vil især takke Henning Sigsgaard og hans to hjæl-
pere for at rykke ud uanset tidspunkt.

Som helhed forløb hele uge 30 fantastisk godt, og vi 
forventer et pænt overskud, som vil gavne børn og 
unge i fodboldafdelingen.

Vil gerne sige en stor tak til alle, der har taget en 
vagt eller på anden måde har givet en hjælpende 
hånd. Dette var mit 16. og sidste Dana Cup, og jeg 
mindes ikke et bedre forløb end dette.

Mads Kjær

Få et OK Benzinkort til billig benzin og die-
sel og styrk Tornby IF Håndbold og Fodbold

OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Tornby IF Håndbold og 
Fodbold. 
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til foreningen, hver gang du 
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• rente- og gebyrfri brug
• mere end 530 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 

Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbroen®

Tornby
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Sol sort over Kærsgård
Her for nyligt sagde min kone, at der i en notits i 
Hirtshals-Bindslev Avis stod at man kunne se sort 
sol her i området – nærmere bestemt ved Kærsgård 
strand. 

Vi tog ned til Kærsgård og gik næsten helt hen til 
broen over åen. Her er der nemlig nogle klitter med 
oversigt over den sidste del af Liver og Varbro Å’s 
udløb. Her i dette område er der en masse rørskove 
og insekter, som selvfølgelig er guf for fugle. Jeg tror 
i hvert fald at stære er glade for det område. 

Faktisk var vi ikke de eneste, for op imod 20 havde 
fundet vej til stedet og sad med kaffen og godt hu-
mør og snakkede og hyggede sig. Vejret var godt, 
men solen skinnede ikke. Lidt efter lidt kom flokke af 
stære og fløj forbi og rundt og forbi igen. Efterhån-
den blev flokken større og større. 

Duggen var faldet og vi var alle lidt spændte for det 
skete alt sammen over i skovkanten og var lidt langt 
væk. Men efter at vi havde været der en times tid og 
det var begyndt og blive vel efter solen måtte være 
gået ned – så skete det. Deres flyven rundt blev til 
opvisning foran os over rørskoven, hvor stærene ef-

Siden sidst

Gardenparty 2016
Selv efter en hård uge 30 med Dana Cup kunne 
vi ikke slappe af, da vi lørdag den 6. august skulle 
afholde årets Gardenparty. En udendørs koncert er 
af naturlige årsager meget afhængig af vejret, og 
sommeren var jo indtil videre ikke noget at skrive 
hjem om.

Der var ikke sommervejr, men heldigvis holdt det 
tørvejr, og kun en kraftig vind drillede lidt og gjor-
de livet svært for vores telte. Vi havde valgt en ny 
menu, og selvom den måske ikke lød som noget 
særligt, så var det rigtig god mad, som Restaurant 
Munchs kunne levere. 

Henrik Mølbjerg og Nicholas lagde fra land allerede 
sidst på eftermiddagen. Super underholdning, som 
havde fortjent nogle flere mennesker. Herefter spil-
lede Popfars, og bortset fra et par strømafbrydel-
ser, var de også med til at skabe en god stemning. 
Heldigvis kom der flere gæster i løbet af aftenen. 
More tog over, og testede vores udstyr til det yder-
ste, og de gjorde det fantastisk for 3. år i træk. Som 
de tidligere år sluttede irske The Ryans aftenen af, 
og pladsen foran scenen var godt besøgt. 

Endnu et Gardenparty var overstået, og jeg tror og 
håber, at alle havde en rigtig hyggelig aften.

Heller ikke en koncert kan gennemføres uden en 
masse frivillige, og jeg vil også her takke alle bar-
vagter, alle der hjalp med telte og oprydningen, 
samt selvfølgelig alle vores trofaste sponsorer. En 
særlig tak til alle i udvalget, der har lavet et kæmpe 
arbejde før, under og efter.

Overskuddet fra Gardenparty indgår i fodboldafde-
lingens regnskab, men er øremærket til at gavne 
børn og unge i byen. 2014-overskuddet gik fx til ska-
terbanerne i skolegården.

Jeg kan derfor ikke lade være med at undre mig 
over det lidt tynde fremmøde. Bevares - vejret var 
ikke det bedste, men inde i teltet var der fint vejr. 
Måske var menuen ikke tiltalende nok, men derfor 
overrasker det mig faktisk, at så mange af byens 
borgere ikke viste en større interesse – især med 
tanke på, at overskuddet går til gode formål til byen. 
Jeg siger ikke man skal komme og spise og være 
der til kl 01.00, men tag da børnene med en time 
eller to, og køb en øl/sodavand i baren.

Det lidt ringe fremmøde betyder nok, at vi ikke kan 
præstere samme flotte overskud som de to foregå-
ende år, så lad dette være en opfordring til at støtte 
Gardenparty 2017.

Mads Kjær

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20

 Ansvar                            Engagement                           Kvalitet

Ring til os på tlf. 98 94 33 99
og få et uforpligtende malertilbud!

Jørgen Jeppesens Eftf.
Grævlingevej 20-24
9850 Hirtshals

og få et uforpligtende malertilbud!

www.j-jeppesen.dk

Husk at der er 

mulighed for 

håndværker-

fradrag!
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ter nogle runder i luften slog sig ned sivene. Og så 
gav de sig til at snakke. De havde noget på hjertet 
for snakken gik lystigt.

En meget fin tur, en masse dejlige mennesker der 
havde en hyggelig tur og mange bud på hvad der 
skulle ske. En masse fugle, som var meget velor-
ganiserede og var mestre i at vise hvad de kunne. 
Desværre var solen ikke med os så solen blev ikke 
formørket af de mange fugle. Kun blev vi slået af 
forundring over det vidunderlige skue vi var vidne til.

Dagen før havde solen været på og en venlig sjæl 
viste mig et fint billede af en masse fugle op imod 
den nedadgående sol. Et meget fint billede, som vi 
altså lidt sad og ventede på, men vi fik noget andet 
og meget smukt på nethinden. Næste gang har vi 
kaffe, kikkert, tid nok og et siddetæppe med og selv-
følgelig mit kamera.

Jørgen Kiel, fuglekigger

Annoncører i VI-TO
Dalsgaards Haveanlæg og Gartnerservice
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn
Hirtshals Entreprenørforretning
Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
Martensens Bogtrykkeri
Murermester Rasmus Zielke
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
SparNord
Tornby Entrepenør ApS
VVS-manden



September
27. Folkedansen begynder 
 kl. 19.30 i TF
28. Infomøde kl. 10 i TH om Hallen
28. Høstfest kl. 18.00, AHavb

Oktober
5. AHavb, Bankospil kl. 14.00
5. Fællessang i SG kl. 19.00
19. Fællesspisning og Fladbåds-  
 besøg kl. 18.30 i TB/TF
26. Pakkefest kl. 18.00 på Havb
26.  Kirkehøjskole kl. 19.30 i SG

November
2. AHavb, Bankospil kl. 14.00
2. Rejseberetning, Lea Hoff og   
 Line Skovgaard kl. 19.30 i Horne
2. Andespil kl. 14.00 i VS
3. Syng sammen med Mette   
 Harbo Arleth kl. 19.00 i SG
6. Allehelgensgudstjeneste
 kl. 14.30 i TK og kl. 16.00 i VK
9. AHavb, Harmonikamusik kl. 14
9. Andespil i TF kl. 19.30
16. Foredrag med Erik Steen 
 Møller kl. 19.30 i SG
18. Viseaften og julefrokost 
 kl. 18.30 i TB/TF
23. Julefrokost kl. 18.00 på Havb
23.  Jazz-koncert kl. 19.30 i VK
30. Kirkehøjskole kl. 19.30 i SG

Alle arrangement er omtalt i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb. Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gl. Købmandsgaard
MH  Missionshuset i Tornby
SG Sognegården
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

Klik ind på NetKalenderen på VI-TO’s 
hjemmeside lokalbladet-vito.dk 
eller direkte på adressen 
lokalbladet-vito.dk/kalender lo

ka
lb

la
d

et
-v

it
o

.d
k

KalenderKALENDER


