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Vi laver hvert år et regnskab for det blad vi arbejder 
med. Det gør vi fordi vi vist nok skal, men også for at 
se hvordan går det med vores projekt. Det går tilsy-
neladende godt. Der er lidt penge tilovers og vi har 
fået det bedste tilskud fra private nogensinde. Det er 
rigtig glædeligt at opbakningen bag vores blad er så 
fin og stabil. Så selv om vi en gang imellem kigger 
på hinanden i redaktionen og spørger, hvordan det 
skal gå, så ser det fint ud. Vi kvitterer med at lave 
blad med engagement og iver som altid.

Vi har set store bannere om Tornby i bevægelse. 
Det er store ord, men vi er et område, som er i gang 
med en tilpasning – også et område, der ikke har gi-
vet op. En overgang så det lidt sløjt ud, men de sid-
ste år er der sket meget og selv om mange flytter fra 
byen, og altså til de større byer, så er det ikke helt 
sket herude. Jeg tror at mange er ved at genfinde 
den glæde, der er ved at være omgivet af gode na-
boer, natur, skov, kyst, frisk luft, liv og engagement. 

Engagementet har fået en multibane til området, en 
udbygning og ombygning af hallen. Et fitnesscenter 
med mulighed for lokalt at møde dem man kender 
svedende og pustende, i gang med at holde liv i 
hele området. 

I Vidstrup er boldbanen konverteret til planter, buske 
og shelters, bålplads og flere andre muligheder og 
rum. En udvikling som er håbet, men ikke givet, en 
udvikling, der tages imod og er med til at flytte vores 
område i en aktiv retning. En udvikling vi selv har 
stået i spidsen for. Vi er begyndt at tro på os selv 
igen. Man kan bosætte sig i området uden at være 
bekymret for udviklingen i et par år fremad. Det er 
positivt og skønt at se.

Hvis I skulle mærke en prikkende fornemmelse et 
sted i kroppen og tror det er fordi det er forår – så 
kunne det være skrivekløe. Det kan kun kurreres 
med et indlæg til VI-TO. Vi ved godt at det ikke pas-
ser, men faktisk viser mange undersøgelser at hvis 
man tror på sådanne oplysninger så virker de al-
ligevel.

Altså frem med historierne og skriv så de gode og 
sjove historier ned til os alle, hvor vi kan læse dem. 
Det kunne være her i VI-TO. Kløen i fingrene kan 
også kureres ved at gå en tur ud i haven, skoven, 
stranden – naturen og mærke at der er ved at ske 
noget.

Jørgen

Forsiden prydes af Chuck-Wagon en burgervogn i 
byen.

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
Brugerrådet aktivitetsklubben havbakken
Henning Nielsen, formand . . . . . . . . . . . 2014 2080
Signe Nielsen, næstformand . . . . . . . . . 3028 7420
Birthe Sørensen, sekretær . . . . . . . . . . . 5040 8508
Karen Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 2487
Grete Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6199 7732
John Jensen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 3032 7719
Ruth Jensen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 2481 0447

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 samvæ

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

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

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

Torsdag kl. 10.00
Gymnastik 
Angående arrangementer, så tjek lige HAS’ infoka-
nal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshu-
se.hjoerring.dk

Arrangementer
i april og maj
Onsdag den 5. april
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 3. maj
Bankospil kl. 14.00. 

Torsdag den 4. maj
Kl. 10.00 Petanque starter, hvis vejret tillader.
Vi spiller på banerne ved Hallen. Bare mød til et par 
timer med frisk luft, motion og hyggeligt samvær.

Onsdag den 17. maj
Udflugt til Lindholm Høje og museum Hammer Bak-
ker. Buffet på Kaffe Fair i Vodskov. Kaffe og kage 
tages med til museet i Hammer.

Havbakken

Aktivitetsklubben

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 
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Tilmelding senest den 1. maj til Signe tlf. 3028 7420 
eller Grete tlf. 6199 7732.

Opsamling:
Kl. 9.00 Åbyen, Medborgerhuset.
Kl. 9.05 Horne ved rundkørslen.
Kl. 9.10 Tornby, Gl. Landevej 19.
Kl. 9.15 Vidstrup ved kirken.
Pris 350,00 eksklusiv drikkevarer.
Aktivitetsklubben giver tilskud til turen.

Referat af generalforsamling 
onsdag den 1. marts 2017
1. Valg af ordstyrer: Jens Arildsen blev valgt. Gene-

ralforsamlingen var lovlig indvarslet.
2. Formandens status og evaluering over årets 

gang.
 Formanden fortalte om årets gang i aktivitets-

klubben. Vi havde en forårstur til Sæby, som var 
god, selv om vejret ikke var for godt. Vi har holdt 
høstfest sammen med Seniorerne. Formanden 
takkede bestyrelsens medlemmer for godt sam-
arbejde.

 Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab.
 Formanden gennemgik regnskab.
 Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag og ideer fra brugere.
 Ingen forslag.
5. Valg til brugerrådet. På valg er Henning Nielsen, 

Karen Andersen og Birthe Sørensen.
 Alle modtog genvalg.

6. Valg af suppleant til brugerrådet. 
 På valg er Sonja Sørensen.
 Som ny suppleant valgtes Ruth Jensen.
7. Valg af 1. revisor. På valg er Gunver Krage.
 Gunver modtog genvalg.
8. Evt.
 Birthe fortalte om planlagt tur i maj til Lindholm 

Høje og museet i Hammer Bakker. Vi håber på 
god tilslutning.

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

Arrangementer
Den 12. april kl. 14.00 - 16.30 på Havbakken. Tårs 
Harmonikaklub. Der serveres kaffe og kage.
Pris kr. 35,00. 
Tilmelding senest den 6. april til Erik 21758814 eller 
Henning 20142080.
Alle er velkomne.

Den 19. april kl. 14.00 i Vidstrup Forsamlingshus.
Foredrag ved Karsten Hansen (kortbuks).
Karsten er kendt fra TV med blandt andet kano-
sejlads på Gudenåen. Han vil fortælle om en rejse 
gennem en bondesøns opvækst med alle dem in-
gen havde brug for. Mennesker som fortjener deres 
historie bliver fortalt smukt - med et glimt i øjet. Til 
foredraget deltager Tversted og Hirtshals pensio-
nistforeninger.
Der serveres kaffe, kringlekage og lagkage. Pris kr. 
80,00.
Tilmelding senest den 11. april til Erik 2175 8814 
eller Henning 2014 2080. 
Der er mulighed for kørelejlighed - hvis det ønskes - 
oplys ved tilmelding.
Alle er velkomne.

Den 9. maj kl. 18.00 Forårsfest på Tannishus, Tver-
sted, i samarbejde med Tversted og Hirtshals pen-
sionistforeninger.
Tre retters menu plus kaffe og underholdning. Pris 
kr. 150,00.
Tilmelding senest den 2. maj til Erik 2175 8814 eller 
Henning 2014 2080.
Der er mulighed for kørelejlighed - hvis det ønskes - 
oplys ved tilmelding.

Den 14. juni. Udflugt i samarbejde med Tversted og 
Hirtshals pensionistforeninger.
Åletur til Feggesund Kro.
Ønskes der ikke ål, kan der serveres wienerschnit-
zel, bestilles ved tilmelding.
Eftermiddagskaffen nydes på Cafe Slettestrand.
Pris kr. 325,00.
Tilmelding senest den 7. juni til Erik 2175 8814 eller 
Henning 2014 2080.
Man kommer med efter først til mølle princip.
Bussen afgår fra Brugsen i Tornby kl. 8.30.

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
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Flot opbakning 
igen, igen
Så har vi igen passeret et årsskifte og der skal sæt-
tes tal på økonomien i vores Lokalblad VI-TO.

For tredje år i træk er der glædeligvis grønne tal på 
bundlinjen, idet regnskabet viser et overskud på kr. 
5.535,39.

Kigger man tallene efter, viser det sig, at langt den 
største del af overskuddet kommer fra en stigning i 
indbetalingerne fra borgerne i Vidstrup og Tornby, 
som i 2016 bidrog til driften af Lokalbladet VI-TO 
med en ny rekordindbetaling på kr. 16.500,00.

En fantastisk, men også nødvendig opbakning fra 
vores læsere. Vi er dybt taknemlige for denne store 
opbakning, der nu efterhånden har været med til at 
bringe bladets økonomi tilbage på rette spor.

VI-TO er økonomisk også meget afhængige af vo-
res trofaste annoncører. Annoncerne bliver år efter 
år betalt uden problemer og mange har været med 
helt fra bladets opstart i 1996. Stor tak for det.

Annoncerne betales forud for et år og i redaktionen 
har vi altid gerne villet arbejde med en økonomi, 
hvor der hele tiden er penge på kontoen til at re-
fundere annoncørerne for forudbetalingen, hvis vi af 
en eller anden grund skulle få problemer med at få 
VI-TO på gaden.

Som alle nok ved, udkommer VI-TO seks gange om 
året og lidt firkantet kan man sige, at kirkerne og an-
noncørerne hver betaler to udgivelser og kontingent 
fra foreninger og institutioner samt indbetalingerne 
fra private betaler hver sin udgivelse.

Derfor er den flotte og opmuntrende opbakning fra 
alle sider en rigtig god inspirator og motor for redak-
tionen.

På den tekniske side får vi år efter år kvalificeret 
og interesseret opbakning fra Jonna og Per Marten-
sen, Martensens Bogtrykkeri. Stor tak for det.

Som tidligere år ligger der i blad nummer 2 – det 
blad du nu sidder og læser – et girokort til brug for 
indbetaling af bidrag til Lokalbladet VI-TO. Støtte til 
bladet kan også overføres via netbank direkte til bla-
dets konto 9067 1535615302 eller indbetalingskort 
+01< + 16747629<. På forhånd tak og husk, at alle 
beløb er velkommen.

Er der spørgsmål til regnskabet, er man velkommen 
til at kontakte Christian Byrdal på mail:
fambyrdal@has.dk eller på mobil 22476485.

Årsregnskab 2016
Indtægter:
Foreninger/institutioner kr.  17.450,00
Kirkerne  -  45.000,00
Indbet. fra private husstande -  16.500,00
Annoncer  -  33.750,00
Renter  -      29,74

Indtægter i alt      kr.  112.729,74

Udgifter:
Trykning af VI-TO kr. 93.037,50
Porto, husstands-
omdeling  kr. 12.340,60
Administration -  1.288,25

Udgifter i alt: kr. 106.666,35

Moms:
Indgående   kr. 21.077,00
Udgående kr.  21.605,00
Overskud  kr. 5.535,39 
Balance   kr. 133.806,74 kr. 133.806,74

Status
31.12.2016
Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank   kr.   40.708,93
Danske Bank   - 1.740,41
Tilgodehavende annoncer  -    1.875,00

Aktiver i alt   kr. 44.324,34

Passiver:
Egenkapital primo  kr. 38.722,95
Overskud 2016 - 5.535,39
Egenkapital ultimo kr. 44.258,34
Skyldig moms
2. halvår 2016 - 66,00

Passiver i alt kr.  44.324,34

Redaktionen

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

mailto:fambyrdal@has.dk
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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 stafetter af 
sted for at få lidt flere historier ud af krogene. 

Modtag stafetten med ære og send den videre med 
glæde.

Jørgen Kiel

Bente Meibom
Jeg giver Stafetten til dig Bente, fordi du har været 
med til, i mindst 25 år, at bidrage til livet i vores om-
råde. Vi er altid blevet taget godt imod og har fået 
et smil. Det har været en fornøjelse at arbejde sam-
men med dig, som jeg gjorde i en overgang, og vi 
skal sikkert se dig være bestyrer i mange år endnu. 
Mange har skrevet om Brugsen og lidt om Bente, 
men du har nu chancen for at skrive noget som du 
har lyst til at indvie os i.  Bente har taget stafetten op.

Bente kommer fra Klim, men har også boet på Læsø. 
Boede i Ålborg og havde base der. Gik på kurser 
gjorde sig klogere, samtidig med at hun arbejdede 
i OBS. Det var rart at bo i Aalborg. Det var centralt i 
en periode med flere jobskifter og usikkerheden om 
hvor Bente ville være fremover. Bente blev udlært 
i Skagen 1983 og begyndte i 1991 i Tornby Brugs-
forening.

Vidste slet ikke at hun skulle være i Tornby
Jeg startede i Tornby, og havde ikke nogen ide om 
at jeg skulle blive. Forventningen da jeg startede 
var, at efter få år vil jeg søge ned i landet igen.

Jeg fandt ud af at jeg var kommet til en engage-
ret bestyrelse, der troede på at der skulle være en 
Brugs i Tornby og at den skulle udvikle sig - vi skulle 
bare lige tjene nogle penge først.

Jeg var kommet til en god forening. Der skulle tjenes 
penge. Har været med til at flytte og ændre fokus i 
forhold til at kunderne og personalet er de vigtigste. 
Det er dem der skaber foreningen og forretningen.

Der er fokus på butikken, den kunde der kommer 
ind i butikken og personalet. Uden dem ingen Brugs.

De første år
Kører de første 7 år til Tornby fra Ålborg området. 
Flytter så til Tornbys opland. Det var en super be-
slutning. Her er natur, motorvej og tog. Jeg trives 
bedst i et lokal samfund. 

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

Stafetten
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Jeg har altid vidst at jeg skulle arbejde med Brug-
sen.

Hvad driver mig i hverdagen? Glæden ved at vi i 
dag har en tidsvarende dagligvarebutik i et lokal 
samfund, der er i udvikling og så troen på, at vi kan 
hæve omsætningen, hvis vi hele tiden tilpasser vo-
res rolle i byen.

Mit ønske er at alle i Tornby ved, at vi er en Brugs-
forening og hvad det betyder for byen. Lige nu ser 
jeg det som en af mine største opgaver at få det 
formidlet ud til alle.

Alle skal vide hvor unikt det er at have en forening, 
at handle i og hvilke dynamo det kan være i et sam-
fund, hvor vi er beviste om butikkens overskud bliver 
i byen.

Det lønner sig at være en aktiv del af Tornby. Det 
er en masse personaler, som har lært noget og bi-
draget med mange gode timer og oplevelser. Det er 
fantastisk at lægge rammerne og hjælpe dem igen-
nem til et godt liv.

Det som er så fantastisk er, at det er en forening. 
Der en masse muligheder og forpligtigelser. Der 
skal drives en virksomhed, men der er også det, at 
de har en rolle at spille i lokalområdet. Det er helt 
unikt dansk at drive en medlemsejet virksomhed.

Arbejdsglæde er nogle vigtige størrelser, der er an-
det i livet end Brugsen, der skal tjenes penge, men 
det skal også være rart at komme på arbejde.

Har adopteret tre børn fra Ecuador på 2,3 og 4 år 
– der er efterhånden teenagere i ordets bedste for-
stand. En super ting at være forældre og lære noget 
om mennesker. 

Fremtiden for Bente
Noget af det som er jeg er glad for er, at jeg har selv 
været med til at drive udviklingen og det skal rive i 
mig, når jeg er på arbejde og jeg er parat til at følge 
med. Vil gerne udfordres.

Har været med til at omstille forretningen i tråd med 
udviklingen i andre butikker.

Som vores samtale former sig er Bente kommet for 
at blive. Jeg tror ikke hun keder sig en eneste dag, 
men er glad for hver dag at møde kunder og perso-
nale i den lokale Brugsforening, som har butikken 
Dagli’Brugsen.

Bente Meibom 

Stafetten er sendt videre
Næste nummer håber jeg at stafetten igen er på ba-
nen. Bente har givet mig et hint om hvor den skal 
hen og det får vi så at se.

Jørgen Kiel

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen

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

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

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Generalforsamling
Vidstrup Borgerforening afholder generalforsamling 
onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00 i Spejderhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Følg i øvrigt med om 
der er nyt om dette og meget andet på:
Vidstrup-By.dk

Bestyrelsen

Danmark spiser sammen 
i uge 17
Fællesspisning i Vidstrup
Torsdag den 27. april kl. 18.00-20.00 afholdes fæl-
lesspisning i Vidstrup Forsamlingshus.

Prisen for spisning bliver 50,- kr. for voksne og 20,- 
kr. for børn under 12 år, men det er en langt dyrere 
menu der serveres, da der er skaffet sponsorer til 
arrangementet. Alle er velkomne.

Arrangementet er et led i kampagnen mod ensom-
hed, som foregår over hele landet i denne uge. Du 
opfordres til at tage naboen eller en anden med.

Menu’ og tilmelding følger senere da arrangementet 
ikke er endeligt fastlagt. Se mere om den endelige 
menu’ og tilmelding på hjemmesiden Vidstrup-By.
dk fra den 18. april samt i Hirtshals-Bindslev Avis.

Husk at sætte kryds i kalenderen.
Vi glæder os til at se dig!

Arrangør: Ældre Sagen, Vidstrup Forsamlings-
hus, VUI og Vidstrup Borgerforening

Det grønne hold 
rykker i Vidstrup
Mandag den 24. april starter vi igen. Nogen går 
på den gamle sportsplads og andre vil begynde 
at ordne området omkring legepladsen og fry-
sehuset. Håber rigtig mange har lyst til at del-
tage i dette sunde udeliv og sociale fællesskab. 
Vi har fået lov at købe lidt redskaber i år.
Vi ses!

Vandreture i Vidstrup
Første gang var lørdag den 4. marts 

Vi mødtes ved spejderhuset, hvor vi startede med 
en lille skarp til ganen. Jeg har gennem de sidste 
år forsøgt mig lidt med at lave snaps, der smager af 
noget andet end rød Aalborg, eller noget andet. Jeg 
havde taget lidt forskelligt med, bare for at indikere 
at vi engang måske skal ud i naturen og samle urter 
eller bær til en god snaps. 

Turen gik til det gamle vandværk. En lille tur, men en 
hyggelig tur. Vi var femten så vidt jeg talte og det en 
god times tid vi fik ud af det.

Næste tur
Den næste tur er allerede gået 
af stablen. Den gik til Tofte. Du 
kan se lidt fra turen ved at gå ind 
via QR-koden på denne side.

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
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Vi har planlagt følgende turdatoer:

Lørdag den 1. april Kl. 10.00

Søndag den 23. april Kl. 13.00

Lørdag den 6. maj Kl. 10.00

Søndag den 21. maj Kl 13.00

Turene er altså ikke nødvendigvis planlagt. Turen er 
det vigtige – frisk luft, røde næser og varme kinder. 

Ved denne artikel er der en såkaldt QR-kode. De 
som kender den, scanner helt naturligt koden og 
finder her et dokument, der beskriver turene og har 
det sidste nye med. Facebook er også en mulighed, 

som vil kunne bruges. Vidstrup Borgerforening har 
en gruppe, som naturligt vil være stedet. Meld dig 
ind.

Vi prøver at finde den rigtige måde ved at være flek-
sible og ved at lave forskellige tilbud i løbet af året. 
Vi har begge to lidt viden om snapse og vi kender 
flere, som kan hjælpe os med at få andre gode ideer 
til turene. Vi veksler også lidt med tidspunkterne.

Så der bliver lidt for enhver smag, lyst og formåen 
igennem året. 

Husk at alle kan være med. Vi kræver ikke pas eller 
gyldig legitimation, kun at du er glad og ser frem til 
turen. Ingen er for lille eller stor. Alle kan være med, 
uanset om man er i topform eller kageform.

Jørgen
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Kirkebladet

Alle mine kilder
En af de største begivenheder i et menneskes liv, 
er når det bliver forælder. Når det får et barn, som 
det kan kalde sit. Et lille væsen, som kysser jordens 
overflade og som lige pludselig dumper ind i livet.

Og der er så mange ting, der skal tages stilling til, når 
vi bliver forældre. Hvad skal barnet hedde? Hvordan 
skal vi opdrage barnet? Klarer vi nu forældrerollen? 
Gør vi det godt nok? Er vi overhovedet parate til at 
bære det store ansvar? Så mange spørgsmål og så 
mange valg, der skal træffes.

Og et af spørgsmålene kunne også være: skal bar-
net døbes? Eller skal vi vente? Vente til at barnet 
selv kan bestemme, om det vil kalde sig kristent? 
Eller måske vi slet ikke tror, og derfor ikke ønsker at 
lade vores barn døbe?

Nogle døber, fordi det har man altid gjort. Der er en 
tradition i familien, at barnet bæres frem til dåben 
iklædt en dåbskjole som er blevet båret af genera-
tioner før. Andre fravælger dåben; måske fordi man 
har svært ved at definere sig selv som værende kri-
sten, eller fordi man i hvert fald ikke skal gøre alt det, 
som vi plejer at gøre.

Men hvem skænker egentlig hvad i dåben? Er det 
os – det lille barn eller forældrene – der siger ja til 
Gud? Eller er det Gud, som skænker sin nåde og 
velsignelse til det lille barn?

I dåben siger man ja til Trosbekendelsen: til at vi for-
sager djævelen og at vi tror på den treenige Gud, og 
herefter lyder ordene:
”Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, 
som nu har genfødt dig med vand og Helligånd og 
skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig 
med sin nåde til det evige liv! Han bevare din ud-
gang og indgang fra nu og til evig tid. Amen.”

Det er Gud, som skænker os – mennesket – sin 
nåde i dåben. Det er Gud, som siger ja til os. Hver-
ken det lille barn eller den voksne, som lader sig 
døbe, kan gøre sig fortjent til Guds nåde og velsig-
nelse. Det er netop en gave, som gives fra Gud til 
os. Så det ”ja” der lyder i dåben, er Guds ja til os. 

Og hvad betyder det så? Har dåben en betydning? 
De tre håndfulde vand synes måske ikke af så me-
get, men det er sammen med ordene: ”Jeg døber 
dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” 
nok til at leve et helt liv i samhørighed med Gud. 

At blive døbt er ikke en garanti for, at livet ikke vil 
byde på modgang og på smerte og sorg. Det er ikke 
en livsforsikring vi tegner velvidnede, at intet ondt 
kan ramme os. Men det er en erklæring og en lov-
ning på, at vi aldrig kommer til at møde disse ting 
alene. At selv hvis vi synker ned i ensomhedens og 
modløshedens hul, så kan Gud være den stærke 
hånd, der løfter os op og bære os frem. 

Livet er en lang rejse, og som forældre til et barn, 
der ønsker vi altid det bedste for vores børn. Vi øn-
sker dem kærlighed, mod på livet, glæde ved livet. 
Vi ønsker dem held og lykke. Men på et tidspunkt 
må vi give slip og lade dem vandre ud i verden på 
deres vaklende ben. I håbet om, at vi har klædt dem 
på til også at klare livets strabadser og kolbøtteture. 
I dåben giver Gud os et løfte om, at vi aldrig er ale-
ne. Nok er vi født ind i en familie og er grene på 
slægtens store træ. Og som årene går dukker der 
nye sociale relationer op, som vi bliver en del af. 
Men samtidig er vi også en del af den store narra-
tive fortælling, som er med Gud og mennesket. En 
fortælling hvor Gud sætter sig ind i vores liv og bliver 
vores livsledsager. 

Salmen ”Alle mine kilder” fra Den Danske Salme-
bog beskriver så smukt, hvad dåben er: nemlig den 
livskilde som i evighed vil rinde i os. Det skete ved 
Jesus den ene gang, og samtidig så sker der hver 
eneste gang, vi døber et barn. Vi sætter Guds ordet 
ind i tidens fylde og i nådens dage, hvor vi i dåben 
bliver samhørige med Gud. 

Susan Bisgaard Storm

NØJ… Det’  for børn
Børnearrangementer 
i Tornby kirke april og maj
Lørdag, den 1. april kl. 10.00 - 11.15: Tumlinge-
sang (10 mdr. - 3 år)

Tirsdag den 4. april kl. 9.30: Dagplejere, vugge-
stue. Kl. 10.30: børnehave. 
Alle førskolebørn – også hjemmegående – er vel-
komne. 

Lørdag den 22. april kl. 10.00 - 11.15: Kom, syng 
& spil: For de 3-6-årige

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Tirsdag den 25. april kl. 9.30: Dagplejere, vugge-
stue. Kl. 10.30: børnehave.  
Alle førskolebørn – også hjemmegående – er vel-
komne. 

Lørdag den 6. maj kl. 10.00 - 11.15: Tumlingesang 
(10 mdr. - 3 år)

Tirsdag den 9. maj kl. 9.30: Dagplejere, vugge-
stue. Kl. 10.30: børnehave.  
Alle førskolebørn – også hjemmegående – er vel-
komne. 

ALLE er velkomne til børnearrangementerne – også 
selvom man ikke har børn med. 
Børnearrangementerne holder pause i den lyse, 
varme tid, hvor alle skal ud at lege.
Vi begynder igen i slutningen af august.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Hanne Sø-
rensen, mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 
tlf. 2484 9892.

Orientering 
om lidt af hvert
Samtale med præsten
Embedet i Tornby og Vidstrup dækkes i vakance-
perioden til og med april af Susan Bisgaard Storm.

Du er altid velkommen til at henvende dig til mig, 
hvis du gerne vil have en samtale. Det kan være om 
stort og småt. Jeg er typisk i Sognegården onsdage 
og torsdage. Men det er altid en god ide at lave en 
aftale, så du ikke går forgæves.

Susan Bisgaard Storm
subs@km.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5167 0662

Kontaktinfo
Hirtshals kirkekontor: . . . . . . . . . . . . . . . 9625 1100
Lea Hoff Ringgaard Lauridsen 
(Horne og Asdal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51670663
Bjarne Hougaard (Hirtshals). . . . . . . . . . 5167 0660
Præsternes vagttelefon . . . . . . . . . . . . . 9894 1012
Bemærk at mandag er fridag for præsterne.

Gudstjenester
Havbakken
30. marts: Susan Storm

27. april: Susan Storm

Gudstjenester finder sted torsdage i ulige uger og 
begynder kl. 14.30. Før gudstjenesterne serveres 
der kaffe og kage kl. 14.00

Tornby kirke
26. marts: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm: 
Midfaste

9. april: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Lea Hoff: Palme-
søndag (Voksenkoret medvirker)

14. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm: 
Langfredag

16. april: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Susan Storm: 
Påskedag

17. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm: 
Anden Påskedag

30. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm

12. maj: Konfirmation kl. 12.00 ved Lea Hoff: St. Be-
dedag

21. maj: Gudstjeneste kl. 9:00 ved Aksel Toft

25. maj: Gudstjeneste kl. 9:00 ved Bjarne Hou-
gaard: Kr. Himmelfart

Vidstrup kirke
2. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm: 
Mariæ Bebudelsesdag

13. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Aksel Lindy 
Toft: Skærtorsdag

16. april: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Susan Storm: 
Påskedag

23. april: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Susan Storm

7. maj: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Bjarne Hougaard

14. maj: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Susan Storm

28. maj: Gudstjeneste kl. 9.00 ved Aksel Toft

Minikonfirmander i Tornby
Vi er gået i gang med minikonfirmander i Tornby, 
hvor vi lærer om kristendommen og den kristne dåb.

Vi bliver fortrolige med kirken, og der er bibelhisto-
rier, sang, leg og salmer.

Det er ikke for sent at være med!

Det er for alle 3. klasser.  Og det er hver onsdag fra 
kl. 14:00 - 15:30 i Tornby kirke.

Vi begynder altid med lidt godt til hals og mave.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde dit barn, 
så henvend dig til Majbritt Kjølholm Jensen på maj-
brittkjolholm@hotmail.com eller tlf. 5167 0669

Konfirmation i Tornby kirke
Konfirmation er St. Bededag fredag den 12. maj kl. 
12.00 i Tornby kirke ved Lea Hoff Ringgaard Lau-
ridsen.

Nyt fra menighedsrådet
Ny præst
Den ledige stilling som sognepræst var ved redak-
tionens slutning under besættelse. Når der er nyt 
herom vil det blive lagt på kirkernes hjemmeside.

Ny organist
Organist Flemming Dreisig har opsagt sin stilling 
som organist ved kirkerne med udgangen af marts. 
Menighedsrådet har taget initiativ til genbesættelse 
af stillingen.

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
mailto:subs@km.dk
mailto:majbrittkjolholm@hotmail.com
mailto:majbrittkjolholm@hotmail.com
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Forbedring af adgangsforholdene 
til Tornby kirke
Menighedsrådet har besluttet at etablere en ny op-
kørsel for rustvogne til kirkedøren. Som det er nu, 
er det dels besværligt for rustvogne at bakke op til 
lågen og dels er der stadig en stejl stigning fra lågen 
og op til kirkedøren, som er uhensigtsmæssig i for-
hold til at føre kister ind i kirken og ud til rustvognen. 
Endvidere vil der blive etableret en trappe med ge-
lænder langs opkørslen.

Det er ikke hensigten, at almindelige biler skal have 
adgang helt op til kirken, kun rustvognen skal have 
adgang. Adgangsvejen mellem Nejstgårdvej og op 
til lågen skal skabe bedre til-/frakørselsforhold samt 
vendeplads for rustvognen, så denne nemt kan bak-
ke helt op til våbenhuset. Hertil eta bleres en mere 
flad strækning op mod våbenhuset, som sikrer bed-
re arbejdsforhold for bedemanden i forbindelse med 
levering af kister. Nuværende stejle terræn gør det 
vanskeligt at trække kisten sikkert ud af bilen. 
Endelig etableres separat parkeringsplads tæt på 
opkørslen til svagt gående og handicappede. 

Øvrigt
Menighedsrådet har mange andre emner på dags-
ordenen til sine møder, herunder vedligehold af kir-
kebygninger, sognegård, inventar, drift af kirkegård 
og øvrige udendørsarealer, personale, aktiviteter for 
børn og voksne mm. Referater af møder, som i øv-
rigt er åbne, findes i våbenhuset ved begge kirker 
samt i sognegården.

Arrangementer
Et nyt aktivitetsudvalg er etableret under ledelse 
af Dorthe Kjærgaard Sørensen. Hvis du har lyst til 
at få indflydelse på og tage aktiv del i aktiviteter i 
kirkerne og i sognegården, herunder gode ideer, er 
du meget velkommen til at henvende dig til Dorthe 
på mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com eller tlf. 
2234 2562.

Sognehøjskole
Torsdag den 20. april kl. 19.30 i Tornby-Vidstrup 
sognegård.
Sognehøjskolen under temaet “Kristendommen på 
vej…” er i samarbejde med præsterne i Horne og 
Asdal Lea Hoff Ringgaard Lauridsen og vikarieren-

de sognepræst i Tornby og Vidstrup Susan Bisgaard 
Storm.
Alle er meget velkomne. Kaffe/te 20,- kr. 

Fredagscafé i Sognegården
Som noget nyt bliver der fra den 21. april åbent hus i 
Sognegården hver fredag fra kl.14.00-16.00. 
I Fredagscaféen er der ikke noget fast program, 
men der vil være mulighed for blandt andet at spille 
spil, synge, snakke, høre en god fortælling og hygge 
sig i hinandens selskab. 
Kom og drik din eftermiddagskaffe i skønt samvær 
med andre fra lokalområdet (10,- kr. for kage og 
kaffe).
Alle er meget velkomne

Syng-Sammen-Aften i Sognegården
Torsdag den 27. april er der Syng-Sammen-Af-
ten i Sognegården kl.19.30. Her vil vores kirke-
sanger Hanne Sørensen synge skønne sange og 
salmer med alle sangglade i lokalområdet. Foråret 
er på vej – og det er værd at gi’ en god sang med på 
vejen. Kaffe/te 20 kr. 
Alle er meget velkomne.

SogneSkovtur 
Fredag den 19. maj drager vi ud i det skønne 
forår. Vi mødes kl.16.30 ved Sognegården – herfra 
laver vi fælleskørsel – ud i Tornby klitplantage. Der 
bliver forskellige stop undervejs – blandt andet skal 
vi besøge Prædikestolen på Kirkens Jorde og spise 
sammen. Pris for aftensmad – en rund 20’er. Med-
bring selv drikkevarer og service.
Tilmelding senest den 17. maj til Ulla Hegelund på 
mobil/sms: 6053 0011
Alle er meget velkomne.

Vi strikker til forskellige lande. Har I lyst at være med 
skal I bare komme.

Mandag den 3. april kl. 19.00 hos Kirsten og Aksel 
Nielsen.

Mandag den 1. maj kl. 19.00 hos Birthe Bak.

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

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Hjælpearbejde
Rumænien og andre lande

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk

file:///Users/jonnamartensen/Jobs/I%20-%20L/Lokalbladet%20VI-TO/2017/APR/Blad124/Blad%20124/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+epsuiflkbfshbbse2818Ahnbjm/dpn');
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Kontaktperson:
Jørgen Clasen (Orlov 1. februar – 31. august 2017) 
Tlf. 2541 4644
E-mail: clasen2009@hotmail.com

Stedfortræder: Birthe Jensen
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@ofir.dk

Aktivitetsudvalg:
Dorthe Kjærgaard Sørensen 
Strandvejen 24, Tornby, 9850 Hirtshals 
dorthekjaergaard1707@gmail.com    
Tlf. 2234 2562 

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

Sekretær og PR-ansvarlig
Alfred Jokumsen
Bjergfyrvej 37, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2136 2785
E-mail: ajo@aqua.dtu.dk

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

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

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

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. 98920152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Flemming Dreisig -  Tlf. 2462 1112
(fratræder 31/3 2017). 
Ved bladets deadline er stillingen under besættelse.

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

Sognepræst:
Vikariende sognepræst 
Susan Bisgaard Storm, Hirtshals
Tlf. 5167 0666 
E-mail: subs@km.dk 
Susan træffes i sognegården onsdage og torsdage. 
Dog er det en god ide at ringe eller skrive først så 
man ikke går forgæves. Mandage er fridage. 

Menighedsrådets formand:
Henrik Holst Hegelund
Bøjen 4, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 6053 0022
E-mail: henrik.hegelund@skolekom.dk

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

Kirkeværge Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: parallelvej@nielsen.mail.dk

Sognegårdsansvarlig:
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
E-mail: jens.olesen@mail.tele.dk

Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby, 9850 Hirtshals

Adresselisten

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

mailto:clasen2009@hotmail.com
mailto:john-jensendk@ofir.dk
file:///Users/jonnamartensen/Jobs/I%20-%20L/Lokalbladet%20VI-TO/2017/APR/Blad124/Blad%20124/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+epsuiflkbfshbbse2818Ahnbjm/dpn');
mailto:john-jensendk@ofir.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:harbo@rleth.dk
file:///Users/jonnamartensen/Jobs/I%20-%20L/Lokalbladet%20VI-TO/2017/APR/Blad124/Blad%20124/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tvctAln/el');
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God opbakning til Sognearkivet
Trods snevejr og dårligt føre kunne formanden for 
Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Karen Jensen byde 
velkommen til en lille snes medlemmer til årets ge-
neralforsamling i Mettes Kaffestue.

Efter ”Sneflokke kommer vrimlende” blev Birthe 
Jensen valgt som dirigent.

I sin beretning kunne Karen Jensen oplyse om god 
opbakning til sognearkivet fra ca. 200 medlemmer 
og hun fortalte derefter om det forløbne års mange 
gode arrangementer, herunder aftenudflugten til 
Tornby Mørtelværk og til Bjergelavet ved bådehuset

På arkivet arbejdes der fortsat flittigt med registre-
ring af billeder og arkivalier i det landsdækkende 
arkiv, Arkibas, hvor alle interesserede på Arkiv.dk 
kan gå ind og finde de registrerede oplysninger. Der 
har i årets løb været flere på kursus i at anvende 
Arkibas 5, så arbejdet kan øges. Vi er dog godt med 
i forhold til flere af de andre lokalarkiver i Hjørring 
Kommune.

Knud Gammelgård fra Sindal har for nylig udfær-
diget en flot brochure om Tornby Bjerg og vi vil for-
søge at få fat på nogle eksemplarer.

Den fyldige beretning blev godkendt med applaus.

Regnskabet blev fremlagt af Tage Christensen og 
det udviste et lille overskud og en formue på knapt 
100.000 kr.

Arkivet har i årets løb støttet Bjergelavet, Tornby i 
Bevægelse og Lokalbladet VI-TO.

På valg var Karen Jensen, Gundhild Godsk, Hanne 
Kirketerp og Christian Byrdal, der alle blev genvalgt. 
Da Erik Jensen efter 10 år i bestyrelsen ønskede 
at udgå, blev Chrestina Dahl fra Vidstrup indvalgt i 

stedet. Som suppleanter valgtes Bo Ludvigsen og 
Mona Jensen. Der var genvalg af Birthe Jensen og 
Normann Olesen Horne som revisorer.

Under eventuelt støttede de fremmødte op om ar-
kivets beslutninger om at give økonomisk støtte til 
de gode formål og John Jensen rettede en tak til 
bestyrelsen for et godt stykke arbejde.

Desværre måtte Susanne Fibiger i sidste øjeblik 
melde fra til at fortælle om udviklingen i sommer-
husbyggeriet i vores nærområder.

Med sangen ”Sig månen langsomt hæver” sluttede 
generalforsamlingen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig såle-
des:
Formand, Karen Jensen. Næstformand, Gundhild 
Godsk. Kasserer, Tage Christensen. Sekretær, Chri-
stian Byrdal og øvrige Hanne Kirketerp, Bodil Frost 
og Chrestina Dahl.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

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

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

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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Operation skiltevask
Lørdag den 6. maj 2017 arrangerer Tornby Bebo-
erforening en gang vask af skiltene i Tornby. Vores 
skilte i byen trænger sikkert til en omgang efter vin-
teren. 

Vi mødes uden for Brugsen kl 10.00. Medbring 
spand og børste, så klarer vi vand og sæbe.

Efter en times rengøring er Tornby Beboerforening 
vært ved en gang pølser og øl/vand.

Mød op og vær med til at gøre Tornby endnu smuk-
kere!

Ølbrygning
Næste fællesspisning er onsdag den 19. april 2017, 
kl. 18.30 i forsamlingshuset.  

Aftenens underholdning er om ølbrygning. Jens An-
dersen fra Ørum kommer og fortæller om ølbryg-
ning. Jens brygger sine egne øl og der bliver lejlig-
hed til smagsprøver. 

Pris for mad og kaffe, kr. 60,- for voksne og kr. 25,- 
for børn.

Tilmelding senest 16. april, kl. 18.00. Sendes til en 
af følgende:  
Sofie på 2892 9934 eller syfong@hotmail.com
Peter på 2933 8210 eller petk@se.dk
Morten på 3068 2593 eller morten.steff@yahoo.dk

Afholdte arrangementer i 2017
Vi startede i januar 2017 med et fantastisk spæn-
dende foredrag af Helle og Martin Riis samt deres 
børn William og Johanne. 

Familien havde i 2016 været på en tre måneders 
rejse i Asien. En spændende rejse, som førte dem 
til Fillippinerne, Singapore, Indonesien, Japan og 
Dubai. En spændende aften, som tiltrak næsten 80 
tilhørere.

I februar havde vi 
besøg af Finn Pe-
dersen fra Hjørring. 
Finn er landstræ-
ner på det danske 
landshold i skills 
(konkurrencer for 
unge talentfulde 
håndværkere). 
Finn er landstræ-
ner for murere og 
er til daglig faglæ-
rer på EUC Nord i 
Hjørring. Finn for-
talte om sin lands-
træner gerning og 
viste billeder og film fra diverse konkurrencer.  

Et spændende foredrag, som lærte os, at danske 
murere er nogle af verdens dygtigste.

Husk - du kan altid se nyt fra os på Facebook og på 
Tornbys egen hjemmeside www.tornby.info

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

mailto:syfong@hotmail.com
mailto:petk@se.dk
mailto:morten.steff@yahoo.dk
http://www.tornby.info/
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Vi er tæt på målet
Da det viste sig nødvendigt at skaffe flere penge 
til inventar i tilbygningen af Tornby-Hallen og man 
traf beslutningen om at gennemføre en indsamling 
i Tornby og Vidstrup, var der mange, der rystede på 

hovedet, da de hørte om det ambitiøse mål om at få 
indsamlet en million kroner.

Hvis man i dag går forbi ”målestokken” nede ved 
Dagli’Brugsen vil man opdage, at vi nu er meget tæt 
på målet.

Hele 152 husstande i Tornby og Vidstrup har ind-
til nu indbetalt et bidrag og 48 større eller mindre 
firmaer har tegnet et sponsorat. Sammen med de 

fonde, der har givet støtte, 
er det indsamlede beløb nu 
oppe på hele kr. 961.000,00. 
Det er rigtig flot.

Sidste chance for at støtte 
via DGI
Fra vores besøg hus familier i 
Tornby og Vidstrup har vi sta-
dig enkelte tilsagn om støtte, 
som endnu ikke er blevet 
indbetalt og da indsamlingen 
gennem DGI afsluttes den 1. 
april, er det nu ved at være 
sidste udkald, hvis man vil 
give et bidrag og ønsker at få 
automatisk fradrag i skatten.

De mange bidrag viser med 
al mulig tydelighed, at bor-
gerne i Tornby og Vidstrup 
godt kan stå sammen om at 
få et projekt bragt på benene, 
selv om det hele ikke betales 
af det offentlige. I medierne 
har man da også rost Tornby 
i Bevægelse for initiativet og 
for den engagerede måde, 
det hele er gennemført på. 

Vi har i Tornby og Vidstrup 
vist en meget værdifuld sam-
menhængskraft, som sikkert 
også fremover vil komme 
området til gode. Mange har 
da også forstået, at bidraget 
ikke bare var til Tornby-hal-
len, men i lige så høj grad et 
bevis på, at borgerne i områ-
det godt selv vil yde, hvis der 
er noget man gerne vil have 
op at stå.

Et sådant bevis er et stort 
aktiv, når der snakkes om 
bosætning og vækst i en 
landsby af Tornbys størrelse.

Tornby Idrætsforening

TIF-Tornby i bevægelse

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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Indvielse af tilbyg-
ningen den 22. april
Som de fleste nok ved 
er fitness-afdelingen 
allerede taget i brug 
og som det ser ud nu, 
er det planen, at hele 
byggeriet skal åbnes 
og indvies lørdag, den 
22. april 2017.

Tornby IF’s Håndboldudvalg
Det nye udvalg:
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . . . . . . 2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . . . . . . 2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . . . . 2087 9900
Pia Kjelgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2855 6777
Kent Sigsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 1070
Kim Kornum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4020 4821
Frederik Rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028 0711
Ann Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6154 2975
Tornby-Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9897 7620
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Generalforsamling i TIF håndbold
Referat fra Generalforsamlingen i Tornby IF Hånd-
bold afdeling
Onsdag den 1. marts 2017 blev den årlige general-
forsamling for håndboldafdelingen afholdt i hallens 
cafeteria (TIF salen). Der var fremmødt 23 personer, 
hvor de fleste deltog i den indledende fællesspis-
ning.
Følgende dagsorden blev gennemgået:
1. Valg af dirigent: Dette hverv varetog Henrik  Wil-

ladsen med myndighed.
2. Formandens beretning: Her fortalte Allan Jel-

lesen om det forgangne års begivenheder i hånd-
boldafdelingen af stort og småt. Udover hvordan 
det var gået de forskellige hold, fortalte Allan om 
den længe ventet nye tilbygning, som vi snart kan 
tage i brug. Desuden rettede han en kæmpe stor 
tak til alle dem, som har hjulpet gennem året. Til 
alle trænere og ledere, alle TornbyCup-hjælpere, 
den tidligere og den nuværende hal-inspektører, 
tilskuere, sponsorer og hal-medhjælperne og 
medlemmerne af bestyrelsen. Fremtiden i afde-
lingen blev også nævnt. Her forventer vi at have 
forhåbentlig mindst et hold i alle ungdomsrækker 
med engagerede og kompetente trænere. Vi for-

venter desuden, at seniorholdene mindst bliver i 
de rækker de er for nuværende og vores med-
lemstal for både ungdom og senior vil blive sti-
gende. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: 
Ulla Rokkedal gennemgik regnskabet, som blev 
godkendt efter få opklarende spørgsmål.

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet for-
slag.

5. Valg af kasserer: Ulla Rokkedal blev genvalgt.
6. Valg af udvalgsmedlemmer: Følgende med-

lemmer blev genvalgt: Kent Sigsgaard, Birgitte 
Mikkelsen, Frederik Rams, Kim Kornum og Ann 
Olesen. Nyt medlem blev Pia Kjeldgaard. Da der 
er gået to medlemmer ud af udvalget, mangler vi 
et medlem, som vi håber at kunne få fat i. Udval-
get fik af forsamlingen lov til at arbejde på dette.

7. Valg af suppleant: Her fik Ivan Jensen genvalg 
og desuden blev der udpeget Rolf Ketilson.

8. Fastsættelse af afdelingens kontingent: Ingen 
ændringer af kontingent.

9. Eventuelt: Her blev flere emner taget op til fre-
delige diskussioner. Bl.a. Hvordan kan vi få flere 
børn til at spille håndbold, bedre træningstider for 
alle og bedre fordeling af holdenes tidspunkter for 
kampe.

Referent: Ann K. Olesen

Afslutninger & Norgestur
Fredag den 31. marts, den traditionelle ungdomsaf-
slutning med fællesspisning og leg i hallen.

Lørdag den 8. april afslutning for seniorer i hallens 
cafeteria (TIF salen). Der er dog visse forbehold for 
datoen, hvis nogen af holdene skal spille op- eller 
nedrykningskampe, udsættes festen til de er over-
stået.

Umbro Cup i Kristiansand for alle ungdomshold 
U-10 til U-16, afrejse fra Hirtshals fredag den 21. 
april kl. 12.15, hjemkomst søndag den 23. april an-
komst Hirtshals kl. 19.45.

TIF-Håndbold

Tornby Fitness blev taget i brug den 1. marts 2017. Her er det Mona Jensen (tv) og 
instruktør Lone Jørgensen der tester de nye spinning-cykler.

http://www.tornbyif.dk
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Fastelavn
Atter i år var der fastelavnsgudstjeneste i Vidstrup 
kirke og efterfølgende tøndeslagning i Vidstrup for-
samlingshus. 

Det var en dejlig eftermiddag, hvor der var så man-
ge flotte udklædninger og der blev kåret kattekonger 
og kattedronninger og leget sanglege

Kattekongen hos de ”små” blev Lasse og kattedron-
ningen blev Trine.

Kattekongen hos de ”store” blev Sofie og kattedron-
ning Johanne.

Stor tak til de fremmødte både børn og voksne, der 
var ca. 110, det var så dejligt. Tak til Lea Hoff for en 
festlig fastelavnsgudstjeneste.

Spejderne og 
Tornby-Vidstrup Menighedsråd

Tornby-Vidstrup Spejderne
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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
Sparekassen Vendsyssel
Tornby Entrepenør ApS
VVS-manden

Annoncører i VI-TO

Siden sidst, har vi den 25. januar afholdt Swing-om-
aften, med Sindal Harmonikaklub og Kielgasterne.

Onsdag den 8. februar Coffee Break og Kielgaster-
ne, begge aftener var godt besøgt.

Lørdag den 25. februar blev der i samarbejde med 
Dagli’Brugsen afholdt fastelavnsfest. Der plejer at 
komme 30-35 børn plus forældre og bedsteforæl-
dre, men i år var der kun 11 børn med deres pårø-
rende. Årsagen til manglende tilslutning er måske, 
at fastelavn i år falder i vinterferien, og mange derfor 
er bortrejst. Det er en meget gammel tradition, som 
forsamlingshuset gerne vil holde ved lige. De der 
kom, fik en god fastelavnsfest. Bestyrelsen var klar 
med varme pølser, fastelavnsboller, kaffe og soda-

vand. Peter Jacobi var igen i år fastelavnsklovn, der 
førte an i sanglegene og ledte slagets gang, da der 
skulle slås katten af tønden. Spillemanden Jørgen 
Olsen var på scenen med sin harmonika, og spil-
lede til sanglegene. Præmierne gik i år til: Sebastian 
Christensen, som den bedst udklædte. Jakob Fre-
deriksen blev kattekonge og han valgte Asta Frede-
riksen som sin kattedronning.

Torsdag den 18. maj afholdes der Forårsfest. Der 
spilles op til dans, med ”Hundelev Harmonikaven-
ner” og Børge, Finn, Grethe og Bent. Senere omtale 
i Hirtshals-Bindslev avis og Vendelboposten.

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

Bestyrelse. Formand Per Bielefeldt Tlf. 9897 7664 
eller tlf. 2273 2012, Jonna Hansen, John Bak, Mo-
gens Jensen, John Jensen, Per Jensen, Inge Ba-
and.

Udlejning ved Diana Foldager tlf. 5265 5953.

Leje inklusiv rengøring 1.900 kr. 
Energiafgift og leje service. 9 kr. pr. Kuvert Begra-
velse (plus 3 kr. pr. kuvert) 1.000 kr.

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 Diana Foldager tlf. 5265 5953.
 Leje incl. rengøring: 1.900 kr. Energiafgift og leje service: 9 kr. pr. kuvert. Begravelse (plus 3 kr. pr kuvert): 1.000 kr.



April
5. Banko kl. 14.00 AHavb
19. Karsten Hansen foredrag
 i VF kl. 14.00
19. Fællesspisning i TF, 
 TB kl. 18.30
20. Sognehøjskole i SG kl. 19.30
21. Fredagscafe i SG kl. 14 - 16
27. Syng sammen aften kl. 19.30
 i SG
28. Fredagscafe i SG kl. 14 - 16

Maj
3. Banko kl. 14.00 AHavb
6. Skiltevask kl. 10 i Tornby, TB
9.  Forårsfest i Tannishus 
 Tornby seniorer
12. Konfirmation i TK, 12.00
17. Tur til Lindholm Høje, AHavb
19. Sogneskovtur kl. 16.30 SG

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde 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
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