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Dette blad bliver med tilskud fra EU. Jeg sidder på 
Cypern og laver de sidste detaljer på bladet så det 
kan udkomme så gnidningsløst som overhovedet 
muligt. Det er ikke altid så let, men det går for det 
meste. Lige nu går det forhåbentlig selv om jeg har 
overset det kursus jeg deltager i ligger oveni det 
blad, som jeg laver. Jeg håber I læser det og synes 
det er umagen værd.

Heldigvis er de fleste af jer, der skriver, gode til at 
følge god skik og I skriver som det I ser det gjort i 
bladet. Det er en god rettesnor, som kan bruges i en 
snæver vending. Vi på bladet har ikke nødvendigvis 
ret i hvordan noget skal skrives, men vi har tit det 
sidste ord at skulle have sagt. Når det er sagt så gør 
vi det at vi prøver at skabe en vis ensartethed, som 
gør at bladet bliver læseligt og pænt – håber vi. Der 
skal ikke så meget omstilling for at læse de forskel-
lige indlæg.

Bladene er faldet på det her tidspunkt, eller også 
skal du ud og nyde de sidste efterårsfarver, der fin-
des derude. Der har været mange flotte nuancer på 
hele skalaen fra grøn til gul, rød og brun. Et mage-
løst farvespil, som foråret ikke kan slå. Jeg elsker 
dog stadig forårets brug af grøn som noget enestå-
ende og smukt og noget jeg ser frem til. Vel - det 
kommer.

Metrologerne har varslet at vinteren er på vej med 
koldere temperaturer. Det passer meget godt med 
kalenderen og julen som nærmer sig. Vinterdæk og 
store støvler er stillet frem – just in case at de skulle 
få ben at gå på. Vinteren er også en mørk tid, så vin-
tertiden er en måde at få lidt mere lys om morgenen 
og tid til stearinlys om aftenen. 

Der bliver på den måde aftenstemning, når der skal 
flettes julehjerter til mit store juletræ, som jeg har 
lavet til min skole for nogle år siden. 

Glædelig jul skal der lyde fra Redaktionen. Vi er 
næsten altid i godt humør og vi har et godt samar-
bejde om at lave blad. Det gør også at det er sjovt 
og spændende. Det er også en gang i mellem hårdt, 
men de gode oplevelser der følger med kan få en 
til at blive ved. Tak for det. Glæd nu andre i denne 
juletid. Der er mange der har behov for din støtte giv 
den nu. Det er tit let at bakke op, trøste, anerkende, 
støtte, sige noget pænt.

Julemanden Jørgen

http://www.lokalbladet-vito.dk


3

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 lige HAS’ infoka-
nal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshu-
se.hjoerring.dk

Arrangementer 
december 2016 og
januar 2017
Onsdag den 7. december
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 4. januar
Bankospil kl. 14.00. 

Torsdag den 5. januar
Gymnastikken starter igen kl. 10.00. 

Mandag den. 9. januar,
Kl. 14.00. Seniordansen starter igen.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi ger-
ne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, strøm-
per med mere 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. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben

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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Åbent hus
Tornby-Vidstrup Sognearkiv har i år valgt at holde 
åbent hus lørdag, den 26. november 2016 fra kl. 
10.00 – 17.00.

Sognearkivet holder åbent sammen med Den gam-
le Købmandsgård og vi vil gerne vise, hvad arkivet 
indeholder af fine billeder og gamle dokumenter og 
vi byder samtidig på en kop kaffe.

Alle interesserede er velkommen.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

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

Julekræmmermarked
Julen nærmer sig med raske skridt og i Tornby gam-
le Købmandsgård gøres der klar til det hyggelige 
og traditionsrige julekræmmermarked, der afvikles 
i dagene 26. og 27. november, begge dage fra kl. 
10:00 til kl. 17:00.

Den opvarmede stald og lade er fyldt med kræm-
mere, som tilbyder deres mange forskellige varer.

Butikken er julepyntet og tilbyder masser af jule-
gaver. Juel Hansen og Bjergelauget har lavet jule-
bjesken klar og den sælges fra den 26. november 
og den plejer at være hurtigt udsolgt. Da mange er 
bestilt på forhånd skal man være hurtig ude for at få 
de gyldne dråber.

Købmandsgården er pyntet op med gran og lys, så 
man kører ikke forbi uden at bemærke den smukke 
gård. Børnehaven kommer og pynter juletræet i la-
den, som de plejer. Det er de raske til, da der efter-
følgende er boller og chokolade i kaffestuen.

Der er grillpølser på markedsdagene og i Mettes 
Kaffestue er der gløgg og æbleskiver i hele decem-
ber måned og der sælges juletræer for spejderne.

Tornby-Vidstrup Sognearkiv holder åbent hus om 
lørdagen, så Købmandsgården er klar til at byde jer 
alle velkommen.

Sommerens kræmmermarkeder har været godt be-
søgt som de plejer, hvilket har givet travlhed i både 
butik og kaffestue.

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

madsen

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16
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Siden sidst er der afholdt irsk aften med ”The Irish 
Waterfalls”. Meget populær aften, som måske skal 
gentages.

Kielgasternes 25 års jubilæum blev fejret den 5. ok-
tober. Der var fuldt hus.

Præmiewhisten er kommet godt fra start, efter flere 
års pause.

Vi har modtaget et fint husnummerskilt, smedet af 
Egil Jensen i Den Gl. Købmandsgaard. Mange tak 
for det.

Torsdag den 8. december kl. 18.30 afholdes der 
julefrokost i samarbejde med Kielgasterne og Fami-
lien Eriksen.
Menuen er: Sild, grønkål med tilbehør, ris à la man-
de, kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 6. december til tlf. 9897 7208 
eller tlf. 2485 2238.

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

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

Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44

www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk

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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Program for 2017
18. januar
Besøg af Helle og Martin Riis, som kommer og for-
tæller om tur til Asien.

15. februar
Besøg af Finn Pedersen, landstræner for det dan-
ske landshold i WorldSkills (mesterskaber for unge 
håndværkere).

15. marts
Generalforsamling.

Alle arrangementer afholdes i Tornby Forsamlings-
hus. 
Vi starter kl. 18.30 med spisning. Pris kr. 60,- for 
voksne og kr. 25,- for børn.

Besøg af Tornby Bjergelaug
Tornby Beboerforening havde onsdag den 19. ok-
tober sin månedlige fællesspisning. Ud over rigtig 
god mad, bød aftenen også på et rigtig spændende 
foredrag om Tornby Bjergelaug.

Bjergelavet der var repræsenteret ved Scott Har-
boe, der fortalte medlevende om laugets historie, 
der strækker helt til begyndelsen af 1800 tallet. Lau-
get har stolte traditioner, og er i besiddelse af både 
landets største og ældste bjergebåd.

Lauget er inden for det seneste år genopstået, tak-
ket være en flok handy og entusiastiske unge mænd 
fra nærområdet. Formålet har været at forhindre bå-
dens forfald, og det er lykkedes rigtig godt. Båden 
fremstår nu i rigtig fin, og sejlbar stand.

Der er mange planer for båden og laugets fremtid, 
og vi må håbe at alle planerne må lykkes. 
Held og lykke med projektet!

Tornby Beboerforening kvitterede for bjergelaugets 
indsats med kr. 2000,-. Vi håber de kan gøre nytte til 
dette super gode projekt.

Gave til den nye hal
Bestyrelsen i Tornby Beboerforening har givet et til-
skud på kr. 10.000 til den nye hal.
Vi glæder os til, at se det færdige resultat.

Bestyrelsen 

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

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

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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Ulve, bævere og bålmad
27 herlige bævere og ulve mødes til spejder hver 
torsdag. Nogle er tandløse, andre er på vej til at bli-
ve det og flere har fået blivende tænder. Det er en 
flok sjove og fantasifulde børn. De går i 0.-3.klasse. I 
efteråret har de været i gang med at tage forskellige 
mærker. Og mærker – de er vigtige, når man går 
til spejder. De fortæller nemlig noget om duelighed. 

Hvad kan man, når man som 2.-3.klasses barn har 
taget duelighedsmærket ”På opdagelse”? Så har 
man i hvert fald overskredet grænser – når man 
skal kravle over en kløft ved hjælp af et reb, der er 
spændt ud over kløften. Eller når man for eksempel 
skal bære på rafter, for sidenhen at bygge en bro, 
så man kan komme over åen. Dolkebevis er et an-
det mærke, som ulvene har været i gang med. Det 
er vigtigt at vide, hvordan man skal begå sig med 
sådan en, når nu man rent faktisk må have en dolk 
med til spejder. 

Bæverne har også været i gang med at tage et 
mærke – nemlig Du og jeg. De samarbejder helt 
fantastisk – om det så er, at made hinanden med 
bind for øjnene eller klare forhindringer mens de er 
bundet sammen. Mime forskellige følelser og forstå, 

hvorfor det er vigtigt at respektere hinanden, er de 
rigtig gode til.

Og så er der bålmad i alt slags vejr. Her tager bæ-
verne og ulvene deres søskende og forældre med til 
spejder for sammen at lave mad over bål. Tre mad-
grupper bliver sat sammen, og så skal der ellers 
snittes og hakkes grøntsager og andet godt i lange 
baner. Bålet skal laves og tændes, røg i øjnene kan 
ikke helt undgås, der skal smages til og røres i bål-
gryderne – og så er det tid til at spise bålmad sam-
men med de ca.50-60 andre, der også dufter dejligt 
af røg. Nå ja – så er der gryderne – og de er sorte. 
Men en god omgang knofedt gør godt og wupti skin-
ner gryderne igen.

Bæverne og ulvene er gået i vinterhi – det betyder 
at vi først ses igen i marts måned. Bortset fra en sjov 
vinterlørdag i januar og så selvfølgelig den store Fa-
stelavnsfest i Vidstrup i februar. 

Følg med på:
www.tornby-vidstrup.kfumspejderne.dk 

Tornby-Vidstrup Spejderne

Juuni og Sofie tænder bål sammen med Oskar. Casandra er en ulv til at få gryderne til at skinne.
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Kirkebladet

	 	
Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
December-Januar            Tornby                  Vidstrup
 27.  november, 1. s. i advent ingen 9.00 LH
 4.  december, 2. s. i advent 10.30 SBS ingen
 11.  december, 3. s. i advent 10.30  ingen
 18.  december, 4. s. i advent ingen 10.30*
 24.  december, Juleaften 14.30 16.00
 25.  december, Juledag 10.30 9.00
 26.  december, Anden juledag ingen 10.30
 1.  januar, Nytårsdag 14.00 LH ingen
 8.  januar, 1. s.e. Helligtrekonger ingen 9.00 LH
 15.  januar, 2. s.e. Helligtrekonger 10.30** ingen
 22.  januar, 3. s.e. Helligtrekonger ingen 10.30
 29.  januar, 4. s.e. Helligtrekonger 10.30 ingen
 5.  februar, Sidste s.e. Helligtrekonger ingen 10.30

* Tornby-Vidstrup kirkekor medvirker. Våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
**  Våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
LH  Lea Hoff
SBS  Susan Storm

Der skinner et 
lys fra en stjerne
I 1940 – altså under anden verdenskrig – skrev Kaj 
Munk:

Der skinner et lys fra en stjerne
igennem natten herned.
Der lyder en tone fra himlen
til jorden om fred – om fred.

Til trods for krig og ufred, til trods for nød, vold, uhyr-
ligheder, skriver Kaj Munk om Guds nærvær og op-
mærksomhed – om lyset fra stjernen og klangen fra 
himlen. 

Hernede er lysene stænget
i mørket høres kun skrig,
som truer, hoverer og jamrer
for jorden véd kun om krig.

Gud har ikke opgivet sine mennesker og sin jord, 
han arbejder med den og med os. I Lukas evange-
liet er der et billede, der handler om det samme. En 
mand har en plantage fuld af figentræer. Men et af 
træerne bærer ingen frugt. Han undersøger træet 
for om der nu ikke skulle være en enkelt figen. Han 
undersøger træet igen året efter – og året efter igen. 
Men ingen figner vokser på træet. Han tilkalder da 
gartneren og beder ham fælde figentræet, da det 
nu ikke har givet frugt i tre år. Det fylder jo bare i 
plantagen til ingen verdens nytte. Det præsterer in-

tet. Det bidrager ikke med noget. Men gartneren er 
ikke enig. ”Lad det stå, bare et år mere. Så vil jeg 
lave jordforbedring og prøve et nyt gødningsprodukt. 
Måske vil træet så give afkast.” Selvom figentræet 
altså ikke havde nogen egentlig nytteværdi, så var 
der dog håb for det. Det skulle ikke afskrives lige 
med det samme. Og selvom vi mennesker ikke altid 
er gode eller ikke altid har en synlig nytteværdi, og 
selvom verden er alt for kendt med undertrykkelse 
og katastrofer, så afskrives vi og verden heller ikke. 

Bliv ved, du ensomme stjerne
at sende dit lys mod jord
til hjerterne dog omsider
bøjer sig dybt og tror.

Det provokerer mange – ind i mellem nok enhver 
af os – at Gud ikke sætter en stopper for ondskab 
og nød. Hvordan kan der være så megen krig og 
elendighed, så megen ligegyldighed, egoisme og 
kynisme, når Gud har al magt og tænker kærligt på 
os mennesker? Hvorfor forhindrer han ikke mørke-
mennesker og mørke tanker i at komme til udfol-
delse? Og hvorfor fjerner han ikke de ting, der gør 
ondt? Noget af svaret er nok, at så ville de fleste af 
os risikere at være i den gruppe, der skulle fjernes.  
Fordi vi ofte er en del af det onde eller i hvert fald 
af det kyniske, egoistiske, selvfede og ligegyldige. 
Vi er alle ophav – bevidst eller ubevidst – til smerte 
og fortræd. Måske er noget af svaret også, at stor 
lykke og glæde ikke kan være, hvis det modsatte 
ikke også er en virkelighed?
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Først og fremmest er der livsmening i at holde sig 
opmærksom på at Bibelen og utallige mennesker 
siden igen og igen fortæller historier om, at men-
nesker har fundet livsmening i et forhold til Gud, der 
aldrig giver op på os. 

Og syng om freden, Guds engle,
utrætteligt, syng og spil,
til hjerterne dog omsider
bøjer sig dybt og vil.

Glædelig advent, jul og nytår!
LSP

NØJ!… det’ for børn
Lørdag, den 3. december kl. 10.00 - 11.15: Tumlin-
gesang (10 mdr. – 3 år)

JULEAFSLUTNINGEr:
Tirsdag, den 6. december kl. 9.30: Dagplejere, 
vuggestue                                 
Tirsdag, den 6. december kl. 10.30: Børnehave. 
Hjemmegående førskole-børn er velkomne på de 
hold som de aldersmæssigt passer på - sms til 2484 
9892.   

Tirsdag, den 13. december kl. 9.30 - 11.30: JU-
LEAFSLUTNINGER: Dagplejere, vuggestue, bør-
nehave + andre førskole-børn, der måtte kunne om 
formiddagen (se den 6.12.)

Lørdag, den 17. december kl. 10.00 - 11.30: BØR-
NEJUL: for børn op til 10 år! Fordi det er jul - Vi vil 
synge julesange og hjælpes ad med at fortælle om 
hvorfor vi holder jul.

Tirsdag, den 10. januar kl. 9.30 - 12.00: Dagple-
jere, vuggestue, børnehave + andre førskole-børn, 
der måtte kunne om formiddagen (se den 6.12.)

Lørdag, den 14. januar kl. 10.00 - 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. -3 år)

Fredag, den 20. januar kl. 17.00 - 18.30: Børne-
sang, fortælling, fællesspisning. Førskolebørn

Tirsdag, den 24. januar kl. 9.30 - 12.00: dagple-
jere, vuggestue, børnehave + andre førskole-børn, 
der måtte kunne om formiddagen (se 6.12.)

Lørdag, den 4. februar kl. 10.00 - 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. – 3 år)

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

Julens toner 
i Tornby kirke
Glem juletravlheden for en stund, og læg vejen forbi 
Tornby kirke til en stemningsfuld optakt til julen.

De tre sidste dage inden juleaften byder organist 
Flemming Dreisig på tre varierede programmer med 
festlige og yndefulde stykker spillet på kirkens orgel.

Orgelmatinéerne starter onsdag den 21. december 
kl 16.30, varer omkring en halv time, og der rundes 
af med fællessang - en af vore traditionelle julesal-
mer. Der er også orgelmatineer den 22. og 23. de-
cember. 

Man vil kunne nikke genkendende til flere melodier 
og små satser af komponister som Bach, Brahms 
som nutidige arrangører.

Der er fri adgang, alle er velkommen, - også til blot 
at kigge forbi for en stund i det hyggelige, dæmpet 
oplyste kirkerum.

Flemming Dreisig

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Orientering 
om lidt af hvert
Hvis man gerne vil snakke med præsten
Kunne du tænke dig et besøg af præsten – derhjem-
me eller eventuelt på sygehuset, så ring meget 
gerne og aftal en tid. Du er naturligvis også velkom-
men til en samtale på præstens kontor. Her er det 
en god idé at ringe i forvejen, så du ikke kommer 
til at gå forgæves. Du er selvfølgelig også velkom-
men 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. Juleaftensdag er 
der gudstjeneste kl. 10.30. 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 
Præsten 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 sognegårdsadministra-
tor Karen Djernes Thomsen eller sognepræst Line 
Skovgaard Pedersen.

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

Mandag den 5. december kl. 19.00 hos Agnethe 
og Ole Thomsen

Mandag den 9. januar kl. 19.00 hos Sonja Mejlvang

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

Det nye menighedsråd 
for Tornby-Vidstrup ser således ud.

Tornby:
Henrik Holst Hegelund, Bøjen 4
Karen Thomsen, Gl. skolevej 20
Lene Olesen, Købstedvej 34
Alfred Jokumsen, Bjergfyrvej 37

Vidstrup:
Birthe Jensen, Gl. Hirtshalsvej 49
Jørgen Clasen, Vidstrup Parallelvej 21
Hanne Melgaard, Bag Volden 8
Anne-Kristine Nielsen, Vidstrup Parallelvej 1

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Hjælpearbejde
rumænien og andre lande

Personlige Valgt som Valgt som

stemmer nr. suppleant nr.

Sognelisten (0 listestemmer)

Karen Thomsen 37 2

Dorthe Sørensen 22 1

Lene Meng 12 2

2016 Listen (7 listestemmer)

Henrik Holst Hegelund 47 1

Lene Olesen 33* 3

Alfred Jokumsen 28 4

Anne-Mette Pedersen 13 1

Knud Abrahamsen 3 4

Anna Sick 7 3

Sophie Seidelin 11 2

* Heraf er de 7 listestemmer

Valgresultat for menighedsrådsvalg i Tornby sogn 2016

mailto:LSPE@KM.DK
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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
Torsdag kl. 16 - 17 

Præsternes vagttelefon: 
Tlf. 9894 1012

Onsdag den 11. januar kl. 14.00 - 16.30
En hyggelig eftermiddag med musik, fortælling og 
fællessang med Hans Sørensen og Carsten Bilde.

Der bliver blændet op for en palet af kendte sange 
og viser når vi får besøg af spillemand Hans Søren-
sen (sang, guitar, mandolin). Han har været en fast 
del af Saltum Spillemændene siden gruppens start.

Med på bas, sang og blæseinstrumenter har han 
”Hirtshals drengen” Carsten Bilde, der har et langt 
musikliv bag sig.

Der serveres kaffe og kage.
Pris kr. 35,00.
Tilmelding senest den 4. januar til:
Jørgen tlf. 2993 9671 eller Britta 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

mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby Idrætsforening

Tornby bevæger sig…
Det er sikkert ikke gået nogens opmærksomhed 
forbi, at vi i denne tid for alvor trykker på speederen 
omkring projektet ”Tornby i Bevægelse”. Store ban-
nere er sat op ved næsten alle indfaldsveje. 12 ind-
samlere går rundt og banker på dørene for at samle 
penge ind. Byggeriet ved hallen er i fuld gang.

For at fjerne en eventuel tvivl hos læseren af VI-TO, 
går ”Tornby i Bevægelse” ud på at lave en udbygning 
af Tornby Hallen. Udbygningen vil give en masse 
nye aktivitetstilbud, blandt andet et nyt fitness cen-
ter med spinningcykler og en ny multisal til mindre 
gymnastikhold, badminton, volleybold, dans, m.v.

Men ”Tornby i Bevægelse” er langt fra ”kun” en inve-
stering i nye sports faciliteter. Det er en investering i 
at gøre Tornby-Vidstrup til et spændende område at 
bo i og flytte til. For borgere i alle aldre. Gode idræts- 
og foreningsaktiviteter har en høj prioritet i næsten 
alle familier. Uanset om man som voksen er 25 eller 
75 år eller om man som barn er fem eller 15 år.

Er det vores opgave at investere…?
Man kan med rette spørge, om ikke det er kommu-
nens opgave, at gøre byerne i Hjørring kommune 
attraktive, således at borgere bliver boende eller 

bosætter sig. Jeg synes ikke, at der er noget rig-
tigt eller forkert svar på det spørgsmål. Faktum er 
bare, at kommunerne i Danmark har begrænsende 
midler. Det gælder også for Hjørring kommune, hvor 
politikerne løbende foretager svære prioriteringer 
for at holde budgettet. Hvis vi i Tornby sætter os ned 
for at vente på, at Hjørring kommune skal komme 
og sætte Tornby i bevægelse…,så kommer vi til at 
vente meget længe. Og en dag er tiden løbet fra os.

Offer eller kriger…
Jeg mødte en gang en klog mand, som fangede mig 
i en situation, hvor jeg havde lidt ondt af mig selv. 
Han sagde til mig, at det var mit valg, om jeg ville 
være offer eller kriger. Hvad synes jeg var sjovest 
?….Et offer har stor medlidenhed med sig selv og 
bruger kræfterne på at bebrejde andre, at livet er 
svært og urimeligt. En kriger bruger kræfterne på 
aktivt at forme sit eget liv, også selvom han/hun mø-
der modstand.

Det samme spørgsmål kan man stille til en by og 
dens borgere. Vil vi være ofre eller krigere i Tornby? 
Jeg har ”kun” boet i Tornby i 11 år, men kender by-
ens nyere historie godt. Med ”Tornby i Bevægelse” 
synes jeg, at vi viser den (kriger)ånd, som altid har 
kendetegnet byen. En gruppe aktive borgere tager 
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et godt initiativ og resten af byen bakker op. Vi vil 
skabe vores egen udvikling, for vi ved godt, at ingen 
kommer og gør det for os. I min optik er penge ind-
samlingen til ”Tornby i Bevægelse” det initiativ, som 
viser den brede opbakning hos borgere og virksom-
heder.

Hvad angår penge indsamlingen er vores ”kriger” 
mål at indsamle 1 mio. kr. Vi er mere end halvvejs. 
Fornemmelsen hos de 12 indsamlere er, at rigtig 
mange gerne vil bidrage med en pengegave, men 
de skal lige bruge lidt tid på at finde dankortet frem.

Vi skal snart til at bruge penge...
Som det kan ses oppe ved hallen skrider byggeriet 
fremad, hvilket betyder at åbningsdagen nærmer 
sig i februar 2017. Vores store ønske er, at vi kan 
åbne dørene til et moderne idrætscenter. Et center 
som vi kan være glade for at bruge og stolte af at 
vise frem. For at kunne gøre det, skal vi snart til at 
bestemme os for indretningen af lokalerne.

Ambitionsniveauet for indretningen af lokalerne 
med hensyn til stole, borde, lamper, musikanlæg, 
adgangssystemer, køkken inventar, og så videre af-
gøres af hvor mange penge vi kan samle ind. Der-

for vil det være rigtig godt, hvis du som borger eller 
virksomhed inden for kort tid, vil fortælle os, om du 
vil give et pengebidrag til projektet og i givet faldt 
hvor meget.
 
Hurtig ekspedition…
Hvis man som privat person har besluttet sig for at 
indbetale en penge gave, sker det på:
https://gaveindsamling.dgi.dk/
hvor projektet hedder ”Udbygning af Tornby-Hallen”.

Følg instruktionerne på websiden, som ender med 
at man betaler med sit dankort. Skattereglerne er 
således, at private kan få fradrag for pengegaver på 
op til 15.200 kr. om året. Når man betaler via DGI’s 
hjemmeside, sørger DGI for at indberette oplysnin-
ger til Skat, så man får sit skattefradrag på næste 
årsopgørelse.

Eksempler 
En pengegave på 2.000 kr. koster ca. 1.300 kr. ef-
ter skat. En pengegave på 5.000 kr. koster 3.250 
kr. efter skat og en pengegave på 10.000 kr. koster 
6.500 kr. efter skat. Virksomheder som ikke er blevet 
kontaktet kan rette henvendelse til undertegnede på 
jos@ntmail.dk eller mobil 5373 3300.

Børnehaven og skolen var også inviteret til rejsegildet.

Jørgen Thaarup overrækker gavecheck fra hånd-
værkerne til hallens formand René Jensen.

Hallens formand René Jensen, borgmester Arne 
Boelt og halinspektør Henning Sigsgaard.

https://gaveindsamling.dgi.dk/
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Giv tilsagn og betal senere
Hvis man gerne vil give en pengegave, men godt 
lige vil vente med at betale, kan det gøres ved at 
man udfylder en tilsagnsblanket og afleverer den i 
hallens postkasse eller til én af de 12 indsamlere. 
Vores indsamlere har tilsagnsskrivelser, som man 
kan udfylde. Man er også velkommen til at henven-
de sig til undertegnede på ovenstående kontaktop-
lysninger.

Vores indsamling løber frem til 1. april 2017 og man 
kan dermed godt vente indtil denne dato med at ind-
betale. Af hensyn til planlægningen og åbningen i 
februar 2017, vil vi imidlertid gerne have at betalin-
gen sker så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Men 
vigtigst af alt er altså, at vi får et tilsagn.

Jens Otto Størup

Godt modtaget
Engang i foråret blev jeg af bestyrelsen i Tornby-
Hallen spurgt, om jeg ville være med til at samle 
penge ind til inventar til den nye tilbygning til hallen.
Igennem nogle år har jeg hvert år samlet ind til 
Kræftens Bekæmpelse, men denne opgave så no-
get mere spændende og måske lidt vanskeligere 
ud, så det kunne jeg ikke sige nej til. Ikke fordi det 
var en indsamling til Tornby-Hallen, men fordi det i 
mine øjne kunne være et godt bevis på, at vi i Torn-
by nok kan stå sammen om at få et projekt stablet 
på benene, selv om vi selv må til lommerne for at få 
det sidste finansieret.

Tornby har som landsby i det store hele altid været 
i udvikling. I 1962 blev den nye skole taget i brug og 
op gennem årene er nye bydele groet frem. Sønder-
marken, Skagavej, Klitgårdsvej, Chr. Svendsensvej, 
Storgårdsvej, Skovgrunden, Skovbovej, Bjergfyrvej, 
Skovfyrvej og senest udstykningen på Nejst er alle 
veje og bydele, som er groet frem efter at jeg selv 
flyttede til Tornby i 1962.

Det er en udvikling, som har gjort det muligt at byg-
ge hal, beholde forsamlingshuset, bygge børnehave 
og plejehjem og det har også betydet, at vi i Tornby 
og Vidstrup har vores idrætsforeninger, lokalarkiv, 
spejdere, sangkor, borger- og beboerforeninger 
m.m. Noget, som vi måske nok i det daglige tager 
lidt som en selvfølge, men sådanne muligheder har 
man ikke i alle landsbyer af Vidstrup og Tornbys 
størrelse. Det er også denne gode udvikling, som 
har betydet mulighed for udvidelse af vores lokale 
Dagli’Brugsen.

Men landsbyerne omkring os sover heller ikke tor-
nerosesøvn. De vil også være med i kampen om 
at være et attraktivt bosted, som kan tiltrække nye 
indbyggere. I flere andre byer – også mindre byer 
end Tornby – har der været indsamlinger med stor 
succes.

Når der tages initiativ til at sætte noget i gang, er det 
derfor – efter min mening – vigtigt, at så mange som 
muligt bakker op omkring det.
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Som indsamlere er vi da også blevet godt modtaget, 
når vi har ringet på dørene.

Vi accepterer naturligvis i fuldt omfang folks ret til at 
sige nej til at yde et bidrag og vi er helt på det rene 
med, at ikke alle har lige mange penge til rådighed.

Vi har også forståelse for, at mange lige har brug for 
at afklare deres holdning indbyrdes i familien til det 
at yde et bidrag og til et eventuelt bidrags størrelse.

Jeg har omkring 60 husstande i ”mit distrikt” og i 
skrivende stund mangler jeg kun at besøge en halv 
snes. Desværre har en del flere end forventet sagt 
nej til at give et bidrag, men mange har også støttet 
flot op og stor tak for det.

Det er også blevet til nogle kopper kaffe og gode 
snakke undervejs og når jeg ser tilbage på de man-
ge besøg, så kan jeg kun være godt tilfreds med 
den måde borgerne har taget imod mig, selv om det 
kan have betydet penge op af lommen.

Hvis vi vil beholde Tornby og Vidstrup i den attrak-
tive ende af landsbyer, så vi undgår tomme huse og 
”til salg” skilte, så må vi stå sammen og yde noget til 
gavn og glæde for os alle.

Christian Byrdal 

Også indsamling i Vidstrup
På opfordring vil indsamlerne af bidrag til inventar i 
tilbygning til Tornby-hallen også besøge borgerne i 
Vidstrup. Hele holdet kommer til Vidstrup og banker 
på døren søndag, den 11. december 2016.

Køb dit juletræ lokalt 
Køb dit juletræ hos 
Tonny og Anders Brok, 
Østergård, Hedevej 4, 
Tornby. 

Så støtter du samtidig 
indsamlingen ”Tornby 
i bevægelse” til indkøb 
af inventar til den nye 
tilbygning til Tornby-
Hallen. 

Læs mere på:
www.abrok.dk

Tornby IF’s Håndboldudvalg
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . . . . . .2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . . . . . .2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . . .  2087 9900
Louise Nordby Kjær . . . . . . . . . . . . . . . .2084 0212
Kent Sigsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4093 1070
Kim Kornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4020 4821
Frederik Rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3028 0711
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6154 2975
Thomas Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2392 4088
Tornby-Hallen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9897 7620
Se også: www.tornbyif.dk 

Sæsonen er skudt i gang 
Som de sidste mange år i Tornby Håndbold starter 
håndboldsæsonen weekenden efter Tornby Cup. 
Det vil sige i år, hvor vi har fået vores damer op i 
3. division, var de ude at spille i den weekend, der 
var Cup. 

Jeg vil sige en kæmpestor tak til alle dem, der tog 
vagter til Tornby Cup, det gik helt fantastisk. Vi har 
aldrig været så mange til spisning. Rundt 1550 skul-
le bespises ud af de ca. 2000, der var med til cup-
pen. 
Og det kan kun lade sig gøre ved, at vi hjælpes ad, 
og det gjorde vi. Jeg, tror vi var ca. 150 i gang her i 
Tornby, plus vi havde nogle til at passe Hirtshals og 
Højene skoler. Derudover var der 13 haller i gang, 
som vi havde folk fra forskellige foreninger til at sid-
de som tidtagere i. Så igen tusinde mange tak til 
alle, der hjalp til.

Vi kan i håndbold godt mærke, at der er mange til-
bud til de unge, og at når de unge når en vis alder, 
er det svært al lokke dem fra computerne. Vi har 
ikke de ungdomshold, som vi havde en gang. Det 
gør det heller ikke bedre, at fra 6. klasse bliver de 
unge fordelt på forskellige skoler.

I år har vi godt nok hold fra U6 og op til U18, men 
der er mange hurdler. Vi har ingen U10, U12, U16 
og U18 drengehold. Vi gør så det, at der hvor der 
er nogle spillere i de årgange, vi ikke har endnu, så 
rykker vi dem en årgang op eller ned. 

TIF-Håndbold

Gl. Landevej 29  •  Tornby  •  9850 Hirtshals
Mobil 21665061  •  www.murertornby.dk

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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På pigesiden mangler der kun et U16 pigehold, så 
pigerne har vi lidt bedre fat på.

Det er heller ikke fordi, at det er det nemmeste at 
finde trænere, men igen i år har vi fået kabalen til at 
gå op. Det er kun på grund af, at der er nogle fan-
tastiske mennesker, der vil bruge deres fritid på at 
lære nogle unge at spille håndbold, og ikke mindst 
at lære de unge hvad holdsport og det at have an-
svar er. Det er skønt, at der stadig er nogle, der vil 
være med i det frivillige arbejde.

På seniorsiden har vi i år seks hold, hvor vores flag-
skib er damerne, som spiller i 3. division. Det er før-
ste gang Tornby Håndbold har damer i 3. division. 
Vores herrer var lige oppe at prøve kræfter der, for 
et par år siden, men de spiller nu i Jyllandsserien.

Jeg kan kun opfordre jer til at komme en tur i Hallen 
sådan en dag, hvor vores hold spiller hjemme, så vil 
stemningen blive endnu bedre i hallen.

Det var lige lidt om, hvad der rører sig i håndbold. Vi 
håber, at vi får en god sæson og kan trække mange 
unge til at spille håndbold, men vi glæder os også til 
den nye haludvidelse står færdig, så vi kan komme 
til at bruge alle de nye faciliteter.

Formand for Tornby IF Håndbold
Allan Jellesen 

TIF-veteraner 3. sidst
Helt fra starten på sæsonen 2016 var spillerne på 

Tornby IF’s veteraner klar 
over, at det godt kunne gå 
hen og blive en vanskelig 
sæson. Holdet havde nem-
lig kvalificeret sig til at spille 
i pulje A i Vendelboernes tur-
nering og det betyder stærke 
modstandere.

Resultaterne igennem tur-
neringen har da også været 
meget svingende og det har 
til dels også begrundelse i, at 
der i nogle af kampene har 
manglet flere af de bedste 
spillere. Altså de spillere, der 
ikke har så mange år på ba-
gen og derfor kan løbe noget 
hurtigere.

Selv om holdet sluttede sæ-
sonen flot af med en sejr på 
hele 5 – 2 over SHI, skal TIF-
veteranerne til næste år spille 
i pulje B, da der er nedryk-
ning af de tre nederste hold 
og Tornby netop sluttede som 
nummer tredje sidst. Med 
bare et enkelt point mere på 
kontoen, ville holdet have 
reddet livet i pulje A. 

Slutstillingen 
i Vendelboernes 
pulje A:
Hold:       Kampe:     Point:
Sport 81 16 35
Bindslev 16 34
SHI 16 28
Hirtshals 16 27
Tårs 16 20
Astrup 16 20
Tornby 16 19
Hundelev 16 18
Vrå 2 16   7

Også Tornby IF’s supervete-
raner sluttede på en tredje-
plads, altså set fra neden.

TIF-Fodbold

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



17

Men når man tager i betragtning, at holdet i hele 
forrige sæson kun fik fire point og sluttede på en 
absolut sikker sidsteplads, så er der her tale om en 
ganske væsentlig forbedring. Eneste målsætning 
for superveteranerne forud for sæsonen 2016 var 
da også at undgå sidstepladsen. Den målsætning 
blev altså fint indfriet.

Holdet havde endda den store tilfredsstillelse un-
dervejs i turneringen at vinde over alle holdene i 
rækken og Tornby var det hold, der scorede flest 
mål imod det ellers suveræne tophold fra Løkken.

Da der kun er seks hold med i turneringen, har hol-
dene mødt hinanden fire gange i løbet af året og det 
giver også god mulighed for social samhørighed.

Slutstillingen i superveteraner:
Hold:        Kampe:       Point:
Løkken 20 49
SHI 20 39
Bagterp 20 29
Tornby 20 22
Bindslev 20 22
HI 20 14

Vi håber at alle spillere er klar igen til at tage en ny 
tørn i 2017, når græsset igen bliver grønt.

Der skal lyde en tak til Finn A. Andersen og Kay 
Hougaard Pedersen, der har stillet op som dom-
mere, når superveteranerne har spillet på hjemme-
bane.

Nye koste fejer bedst
Den første fredag i november måned dannede Met-
tes Kaffestue i Tornby gl. Købmandsgård endnu en-
gang en hyggelig ramme om kåringen af årets kost.

Men forinden var kostene dog traditionen tro sam-
let i Hirtshals Bowlingcenter for at vælte kegler. De 
fleste bowler vel kun denne ene gang om året, så 
første runde gik for de flestes vedkommende med at 
få ”banket rusten af”. Dog blev der observeret flere 
strikes på alle baner. Ja, der var endda nogle, der 
lavede hele tre af slagsen i streg. Nu går kostene 
ikke så meget op i scoren, men mere i det hyggelige 
og så var det jo rart, at der var en fadbamse med i 
prisen.

Inden man kunne gå til bords i Mettes Kaffestue blev 
årets kost indlemmet i klubben på behørig vis og der 
blev budt velkommen til Steen Hougaard Pedersen, 
som årets kost 2016.

Det var årets kost 2015, Brian Jensen, der havde 
valgt Steen og en af begrundelserne for at vælge 
og udråbe Steen til ny kost, var hans utrolige evne 
til at få en fibersprængning, når han spiller fodbold. 
Normalt kan Steen sagtens løbe et maraton, men 
det er naturligvis også barnemad i forhold til en ve-
terankamp i fodbold.

Igen i år var taget på købmandsgården ved at lette, 
da sanghæftet kom i brug og kostene sang igennem 
godt akkompagneret af Egil på guitar og Peter på 
harmonika.

Ifølge Kay (kost 1994) og far til den nye kost, var 
Steen først rigtig kampdygtig igen om tirsdagen i 
ugen efter.

Den nye kost Steen Hougaard Pedersen får over-
rakt ”kosten” af sidste års kost Brian Jensen.

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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Julestue 
Tornby Gl. Skole, 
Keramikværksted
Lørdag den 17. og søndag den 18. december 
kl. 10-18.

Julestue holdes igen i år i den gamle skolestue i 
Tornby.
 
Kæmpe keramiske tombola med mange gevinster!

Julenisse gættekonkurrence for børn og barnlige 
sjæle. 

Gæsterne er inviteret til at nyde rygende varm hjem-
mebrygget glögg fra værkstedets krus og bag-efter 
kan man køber sit krus til specialpris.

Opvasken skal man selv klare! 

Økologiske småkager bagt med Aurions’ Ølands-
hvede smelter på tungen.

Velkommen i stuen
Janice Hunter

Siden sidst

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RelieffeR,

RaKu,
SKulPTuReR,

uniKa og
BRugSKunST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

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

Å
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keramik værks Ted
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Tekstet for indfødte
Man undres ind imellem over, hvor lille verden er 
blevet – og hvor stor den trods alt stadig er. 

For et års tid siden skulle nogle bekendte, der driver 
en landejendom i Nordjylland, have besøg af nogle 
københavnske skoleelever. Der blev gjort klar til et 
større velkomst-måltid og i ventetiden var køben-
havner-børnene synligt nervøse – da maden kom 
på bordet, lyste de dog op i et stort smil. Jo, de hav-
de nemlig frygtet, at alle skulle spise af samme fad!

Jamen det havde de hørt fra deres lærer og foræl-
dre, at man stadig brugte på de kanter. Og så her på 
kanten til det 21. århundrede.

Også de sproglige forskelle i vort lille land er sta-
dig en kilde til undren – ja, det vil sige, vi nordjyder 
undrer os jo ikke så meget over, at mange køben-
havnere rent faktisk taler københavnsk. Derimod er 
det omvendte absolut tilfældet – som om alene vort 
sprog gør os til en u-landsbefolkning, der da for hu-
len snart må se at følge lidt med tiden. 

Jeg har en nabo og god ven, der driver en større 
grisefarm – han og hele hans familie holder omhyg-
geligt fast i deres dialekt. Ikke stædigt, men ganske 
naturligt.

Gid der var flere, der ville dét. Ikke engang når de er 
i byen langt uden for sognegrænsen kunne de finde 
på at ”tale fint”. For nylig var de kommet i sådan 
et selskab, hvor adskillige fine københavnere var til 
stede.

En særdeles meget fin dame havde længe siddet 
og stirret måbende på min nabo, fra hvis læber det 
ene uforståelige ord efter det andet væltede ud i en 
rivende strøm. Og da der på et tidspunkt blev en 
pause, måtte hun altså have rede på et par ting. ”Sig 
mig engang”, sagde hun laaangsoomt og tyyyde-
liigt til min nabo, ”har I ikke problemer med at forstå, 
hvad der bliver sagt i fjernsynet?”

Min nabo lod lige den fem-takkede kød-kam løbe 
gennem de slidte lokker og meddelte så med stor 
vægt og alvor: ”Næj, det goer lige – de gjør så møj 
for os heroppe. Lisså sore fjernsynsprogrammerne 
de blyvr sendt nord for Hobro, så blyvr det hiele 
automatisk tekstet…..”

Fra ”Skævbideren” af Keld Torbjørn

Skod eller skid
Mon ikke de fleste kender det? At det ene river det 
andet med sig – og pludselig har man brugt det me-
ste af det kreditforeningslån, som man slet ikke ville 
have taget. Det er sådan, det går, hvis man f.eks. 
går i gang med at renovere gamle biler eller huse. 
Hver gang man udskifter et eller andet, så dukker 
der en ny svaghed op inde bagved.

Det var lidt af det samme, der skete, da vi for nylig 
bestemte os for at forny vores gamle badeværelse. 
Det er fra den tid, hvor det var god tone at have 
vægfliser i omtrent samme farve, som dét der kom-
mer i WC-kummen. Her var afgjort ikke tale om eks-
travagance – det var i det store og hele et spørgs-

mål om bedre isolering, bedre udluftning og et nyt 
vindue i frisk træ. Men, oh skønne og beskedne pla-
ner – sådan går det jo ikke i virkeligheden. Fornyr 
man én ting, så ser alt det andet pludselig håbløst 
ud i selskab med det. Såæh, loftet blev også lige ud-
skiftet – og skabene – og derefter vasken, bruseren 
og toilettet. 

Til sidst var det et helt nyt badeværelse – lige bort-
set fra de dér dippedutter. Altså hylden underspejlet, 
krogene til håndklæder og bøjlen til toiletpapir. Det 
var stadig de dér gamle i forholdsvis rustfri stål, for-
mentlig fremstillet lige efter krigen. Og nu passede 
de jo ind i helheden som en malkestol i en Alfa Ro-
meo. Så der var ikke noget at gøre – vi måtte i byg-
gemarkedet. Og hvad den slags koster i dag! Vel at 
mærke, hvis det skal se pænt ud og kunne holde. Vi 
købte to slags tingester til håndklæder, vi købte en 
spejlhylde vi købte en papirholder, vi købte en stang 
til badeforhænget. Det så godt ud. Det så rigtig godt 
ud. Og vi var så kloge, at vi slet ikke kiggede på pri-
serne. Der er jo ingen grund til lige frem at udfordre 
sine nerver. Vi skovlede bare ned i indkøbsvognen 
– vi smed en stor seddel til kassedamen og fejede 
de sparsomme byttepenge ned i lommen uden at 
tælle dem.

Vi borede og skruede og hængte op. Og det var 
hvidt og flot og med skjulte skruer og hele tjavsen.

Og så siger min ikke længere helt unge hustru – 
”sku’ vi nu ikke få det askebæger herude, som vi 
altid har savnet?”. Og det skulle vi. Altså afsted igen. 
En lille hvid ring til at skrue i væggen og en lille rust-
fri skål til at sætte ned i – diameter ca. 10 cm. Og 
vupti – ét stk. askebæger til 295 kroner! 295 kroner! 
Det er det dyreste askebæger, jeg nogensinde har 
haft i mit hus – og så hænger det af alle steder på 
mit badeværelse.

Og mig, der hele mit liv har været fuldt ud tilfreds 
med en skåret underkop. Men, men, men – nu skal 
man jo se på de positive sider. Det tjener sig nu al-
ligevel hurtigt ind, når man regner efter.

Min hustru plejer nemlig at kaste cigaretskoddene 
ned i toilettet – og det har i umindelige tider kostet 
os to årlige besøg af en slamsuger til 930 kroner. Og 
de penge sparer vi nu.

Fra ”Skævbideren” af Keld Torbjørn

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



November
3. Julefrokost kl. 18.00 på Havb

December
7. Ahavb, bankospil kl. 14.00
17. Børnejul i TK kl. 10.00
21. Orgelmatiné med julesange 
 kl. 16.30 i TK
22. Orgelmatiné kl. 16.30 i TK
23.  Orgelmatiné kl. 16.30 i TK
24. Juleaften

Januar 2017
4. Ahavb, bankospil kl. 14.00

Alle arrangement er nærmere om-
talt inde i bladet.

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