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Vent lige lidt. Nu er det snart jul igen. Det var kat-
tens. Tiden løber af sted. Jeg synes lige det har væ-
ret forår og nu er det snart forår igen. Nu tilbage til 
julen. Denne sære højtid – midt i den mørke tid. Jeg 
har ikke noget imod jul – ikke tale om. Jeg er fan af 
julen. Jeg møder så mange glade mennesker op til 
jul, så mit julehumør plejer at holde ved. Det er bare 
at gå en tur i byen og så snakke med nogen af dem 
man møder. Det giver i langt de fleste tilfælde en 
god oplevelse. Man kan snakke om alting, en hen-
kastet bemærkning, give en hånd med en dør eller 
holde nogle pakker lige et øjeblik. Det er dejligt at 
blive bekræftet i at andre mennesker er nogle dej-
lige størrelser, der på mange måder ligner en selv 
og også gerne vil have gode oplevelser med andre.

Når I læser bladet kan I kigge tilbage på et valg, der 
forhåbentligt har givet nogle nye ansigter at kende 
og en masse gamle kendinge. Forhåbentligt er vi 
blevet forskånet for mange nedrige magtkampe, 
men alle i mindelighed har fundet deres rette hylder 
at stå på de næste år indtil næste valg. Typisk står 
der heldigvis ikke så meget på spil, men alligevel er 
det os der har givet vores stemme for at bidrage til 
demokratiets aller fornemste aktivitet – at finde og 
udvælge dem, som skal føre vores ønsker ud i livet 
på den bedste måde i de givne rammer.

Noget af det jeg synes de skulle gøre noget ved er 
vejret. Det kan da ikke passe at det hele tiden skal 
storme, regne, blæse, hagle og være koldt bare fordi 
det er vinter. Nu er det jo snart jul, så det var måske 
en ide med lidt frostvejr. Sne skal der være – så-
dan cirka ti centimeter. Så kan vi komme ud og lave 
snebolde, snemænd, stå på skøjter, kælke og drikke 
toddy eller varm kakao for at varme næsen. Bare 
lige omkring jul. Mange af vores sange omkring jul 
passer meget bedre til årstiden, når buske og små 
urter skjules af sne. Bare lige sådan en tanke, som 
I kan arbejde med. 

Tænk lige på de historier I kan opdigte, når I går 
en tur og sneen knirker, fuglene synger, solen skin-
ner og prøver at overtale kulden til at forlade os. En 
masse historier kan der fortælles. Så får man også 
noget motion, når indkørslen skal ryddes for løs-
sluppet sne, ikke vil blive liggende på taget.

Tænk også på de historier, der skal læses for dem, 
der ligger under dynen efter den der gode dag. Det 
bliver korte historier, for søvnen står på lur efter de 
dage. Både for dem der læser og dem der bliver 
læst for.

God læselyst.
Jørgen

Overnisse

Forsidefoto:  
Julepynt fra Grønland.

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 samvær

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

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

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

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

Arrangementer 
i december 2017 
og januar 2018
Hvad er seniordans?
Kom og prøv – det er helt 
sikkert ikke, det du tror.
Alle danser med i hver 
eneste dans. Dansene er 
uden hop og hurtige drej-
ninger. Der kræves ingen 
forudsætning for at gå til 
seniordans.
Seniordanserne, er enige 
om, at dansen giver me-
gen glæde og mange 
gode grin og oven i købet 
er det en motionsform, der 
styrker både hjerne og 
hjerte. Så mød op og prøv 
det. Vi danser hver man-
dag fra kl. 14.00 til 16.00 
med indlagt kaffepause.

Onsdag den 6. december
Bankospil kl. 14.00. 

Onsdag den 3. januar
Bankospil kl. 14.00. 

Mandag den 8. januar 2018
Kl. 14.00, seniordans starter igen.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billardbord stående på Hav-
bakken, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at 
benytte det, kan de ringe til Signe, tlf. 3028 7420 
eller møde tirsdag formiddag og aftale, hvornår man 
kan bruge det.
Vi håber, der er nogen der vil benytte sig af tilbud-
det. Det er gratis at benytte bordet.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi 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
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Fra redaktionen
Jeg sidder hver anden måned og laver blad, som 
jeg kalder det. Det er en god tjans og jeg glæder mig 
til det på mange måder, men der er et par ting, som 
jeg godt kunne tænke mig at I vidste.

Billeder fra nær og fjern
Rigtig mange er søde til at have billeder med i ind-
læggene vi får til VI-TO. Billeder i dokumenter bliver 
ubrugelige, når vi laver et trykt blad. Det er det vi gør 
nu og sikkert et langt stykke tid endnu. Så hvis I vil 
bruge et billede så vedhæft det til den mail I skriver. 
Oftest finder jeg ud af at der er et billede, for sent til 
at jeg kan nå at skrive tilbage. Gør mig den tjeneste 
at vedhæfte billederne. 

Det er både billeder, logo eller andet I sætter ind. Vi 
vil gerne sætte billeder ind, men de skal altså være 
i stand at blive pæne i trykken.

Spraglet eller stille og roligt
Jeg vil gerne lave et blad der er spændende. Jeg 
har ikke farver til rådighed, men klarer mig uden. 
Jeg vil gerne lave et blad, der kan læses uden at 
have høreværn på, fordi, der er for mange indtryk.

Derfor begrænser jer brugen af understregninger, 
kursiv, versaler (skrive med store bogstaver) og for-
kortelser. Jeg håber at rigtig mange af jer er glade 
for mine valg, og synes resultatet er læsebart, fint 
og rart at se på. Der kunne også være nogle som 
er uenige med mig. Det er I velkomne til, men jeg er 
nok lidt stædig i forhold til at lave det om.

Hvem skriver I til?
Nej jeg skal ikke til at fortælle en masse om mål-

grupper eller noget andet. Det kan arrangeres, men 
ikke nu. Det jeg derimod gerne vil, er at få jer til at 
tænke på at I skriver til mig om det ene eller andet. 
Jeg skal sætte tingene i et blad. Det skal ikke hæn-
ges op eller trykkes og sendes rundt i postkasserne. 

Hvis I gør alt for meget ud af det med opsætning 
og billeder og alt det der hejs – så ender det med 
at I kan konstatere at det er spildt arbejde, fordi jeg 
er nødt til at pille det fra hindanden og sætte det I 
bladet, som vi nu gør. Hold det enkelt og jeg vil sidde 
og storsmile over at det er nemt at gå til.

Se det forrige blad
Kan I ikke huske hvordan vi i bladet skriver telefon-
numre så kig i det forrige blad. Jeg/vi prøver at lave 
bladet så læseværdigt og ens fra gang til gang som 
muligt. Det betyder også selv om det er muligt at 
skrive telefonnumre, datoer eller andre ting, som 
helst skal kunne læses uden problemer.

Eksempler på ting jeg ofte laver om:
Datoer. De kan godt skrives kryptisk og svære at 
læse. Nogle skriver dem som de gør i andre lande 
og andre som om det var en computer. Jeg vil gerne 
skrive det som tekst. Bladet skal jo læses og ikke 
tydes. Datoer står derfor som fx den 10. november 
2017. Hvis man godt ved at året er 2017 så skri-
ver jeg det ikke. Den er ikke forkortet for det bliver 
kun forkortet med et bogstav og mindre læseligt - så 
hvorfor. Punktum bagefter 10. så det betyder tiende, 
som er et talord.

Dage og måneder. Mandag, tirsdag, november og 
december og så videre er ganske almindelige ord. 
De skrives kun med stort, hvis de står først i en sæt-

Redaktionen
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ning. Den 10. november går nogen gange galt, fordi 
computeren skriver med stort efter punktum altså 
efter den 10., men det er forkert på dansk.

Tidspunkter. Jeg skriver kl. 19.30. Kl. er forkortet 
fordi den næsten indgår i sproget og er læseligt. Kr. 
laver jeg heller ikke om. Jeg kan godt finde på at 
skrive klokken eller kroner, men gør det sjældent. 
Jeg bruger et punktum imellem timer og minutter. 
Jeg retter det for ensartethedens skyld. Det er ikke 
mere rigtigt end dem der skriver ”:”.

Tal. Hvad er der nu med det? Tallene fra et til ti skri-
ves med bogstaver fx 13 skrives med tal eller even-
tuelt tretten. På dansk har vi ord for tallene op til 
tyve. Derefter begynder vi at sætte ord sammen for 
at skrive dem. Når vi regner skriver vi selvfølgelig 
tallene med tal, men der er vores hjerne også tunet 
ind på at læse tal. Her i bladet er vi tunet ind på at 
læse, og det skal være så læseligt som muligt.

Fed skrift. Det er den ene måde jeg fremhæver 
tekst på. Hvis jeg understreger noget og skriver det 
i kursiv er det så mere end fed skrift. Det ved jeg 
ikke – derfor kun den ene måde i almindelighed. Der 
bruges kursiv, når der citeres fra en salme eller en 
samtale eller noget andet, som kan citeres. Ellers 
bruger vi ikke kursiv. 

Hold da op en masse snak, men jeg håber I blev lidt 
klogere på hvordan vi gør i bladet, og lidt om hvorfor. 

Jul og Nytår
Pas nu godt på jer selv. Kanonslag, raketter og an-
det fyrværkeri skal håndteres med stor varsomhed. 
I skal tænke på at det er jeres evne til at skrive der 
står på spil. Man skulle jo nødigt ende med at være 
nødt til at andre skulle skrive ens breve, fordi nytåret 
blev lidt løssluppet.

Skrivenissen
Jørgen Kiel

Forsiden
Jeg har i al min tid tænkt på Grønland som noget 
særligt. Jeg har samlet grønlandske julemærker, jeg 
har nogle grønlandske tupilakker og som på forsi-
den noget grønlandsk julepynt.

Man kan godt mærke at det er juletemaet, men det 
er ikke helt som Danmark. Vi har selvfølgelig hel-
ler ikke så mange isbjørne i Danmark, som de har 
på Grønland. Jeg faldt for disse fine udstansede sil-
huetter og figurer, fordi jeg så disse smukke figurer 
inde på den hjemmeside, hvor de Grønlandske fri-
mærker også kan købes.

Julemanden

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

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Nyt om forsamlingshuset
Da Diana er fratrådt som værtinde i forsamlingshu-
set, har bestyrelsen ansat Helle Grove og Bo Karl-
son, som nye værtspar fra den 1. december 2017. 
Der kan ringes på nummer 2856 5509, efter kl. 15.

På bestyrelsens vegne 
Inge Baand

Nye forpagtere i forsamlingshuset
Den 1. december overtager et nyt forpagterpar, for-
pagtningen af Vidstrup Forsamlingshus. 

Det bliver det lokale ægtepar Helle Grove og Bo 
Karlsson, som har været bosat i Vidstrup de sidste 
15 år. 

Det er ikke nyt for parret at drive spisested, da de 
tidligere har haft restauranter i Hjørring, Lønstrup og 
Klim. Bo er kok og madmager, som forstår sig på at 
lave god mad fra bunden og sikre kvalitet, i både 
tilberedning og anretning. Hovedprincipperne er lo-
kale og årstidens råvarer, tilberedt med kundskab 
og kærlighed.

Service og god betjening er nøgleord for Helle, som 
sikrer en god og hyggelig atmosfære. Kunderne 
kommer i trygge hænder, og kan se frem til en op-
dateret drift, med en menu i tidens ånd, og et friskt 
pust i indretningen. 
Parret har oprettet en facebookside, hvor man kan 
følge med i udviklingen.

Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelse: Formand John Jensen tlf. 3032 7719 · John Bak · Jonna Hansen · Mogens Jensen

Per Jensen · John Nielsen · 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.

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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Kræmmermarkeder
Sommerens kræmmermarkeder har været godt be-
søgt som det plejer og har givet travlhed i både butik 
og kaffestue. 

Julemarked
Julen nærmer sig med raske skridt og Købmands-
gaarden gør klar til det traditionsrige julemarked den 
2. og 3. december, hvor der i den opvarmede stald 
og lade er fyldt med kræmmere, som tilbyder deres 
mange forskellige varer. 

Butikken er julepyntet og tilbyder masser af julega-
ver. Juhl og Bjesklauget har gjort julebjesken klar, 
og den plejer at være hurtig udsolgt, så man skal 
være tidligt ude for at få de gyldne dråber, da mange 
er bestilt på forhånd. Købmandsgaarden er pyntet 

op og med gran og lys, så man kører ikke forbi uden 
at se den smukke gård. 

Børnehaven kommer og pynter juletræet i laden 
som de plejer, og det går hurtig for der venter boller 
og chokolade i kaffestuen. 

Vore norske bådebyggere kommer og bygger videre 
på kopien af Hirtshalsjollen. 

Lokalhistorisk Arkiv har åben lørdag den 2. decem-
ber og der er gløgg og æbleskiver i kaffestuen hele 
december.

Købmandsgaarden er klar til at byde jer velkommen!
Kaj Hougaard

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

Torsdag den 14. december kl. 15.30
Vi afholder hyggeeftermiddag på Havbakken hvor 
Tornby-Vidstrup kirkekor vil komme og synge for os. 

Vi giver kaffe og kage som er klar fra kl. 15.30.

Alle er velkomne.

Onsdag den 24. januar kl. 14.00 
Underholdning ved Trækfuglene fra Frederikshavn
på Havbakken, Tornby.

Tilmelding senest den 17. januar til:
Bent tlf. 2169 2570 eller Grethe 6199 7732.

Alle er velkomne. 

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

Kasserer Bent Grydbæk 2169 2570 - Sekretær Knud Abrahamsen 3098 2406 - Annie Nielsen 9897 7080

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

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen
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Besøg af Arne Harboe
Vi havde onsdag den 18. oktober til vores fællespis-
ning, besøg af Arne Harboe fra Hjørring. Arne for-
talte levende om sine 45 år som frivillig brandmand 
i Hjørring. Vi fik et spændende foredrag om det at 
være frivillig brandmand, samt en masse spænden-
de anekdoter, blandt andet da Arne var med til at 
redde en høne ud af en brændende gård.
  

Broprojekt
Som mange bekendt fik den gamle bro mellem bo-
ligområdet ”Nejst”, nærmere Malurtvej og klitplanta-
gen i løbet af sommeren ”et knæk”, alderen havde 
taget den ene af de bærende bjælker. Sagt på Nord-
jysk; dej war bløwen hiel røen.
 
Beboerforeningen foretog en midlertidig reparation 
så broen kan anvendes uden risiko, men der skal 
en mere gennemgribende fornyelse til inden alt for 
længe.

Vi har derfor fået en pris på etablering af en ny bro, 
placeret samme sted, og vi har fået de nødvendige 
tilladelser af de to lodsejere, Naturstyrelsen og Hjør-
ring Kommune. Den nye bro vil blive forsynet med 
rækværk i den ene side.
Aktuelt søges penge til at gennemføre det lille pro-
jekt, og tanken er at broen skiftes i løbet af som-
meren 2018.

Program for 2018
17. januar 2018, besøg af tidligere håndboldstjerne 
Rikke Nielsen.

21. februar, besøg af Trolle Klitgaard Andersen fra 
Statens Administration i Hjørring.

21. marts, generalforsamling.

18. april, besøg af Tornbys nye præst Sara Dom-
merby Toft.

5. maj, skiltevask i Tornby.
  
Tornby byder velkommen!
Det er vigtigt at nye beboere i Tornby mærker at 
vi alle er meget glade for at de har valgt vores by 
som deres by.

Derfor har Tornby Beboerforening iværksat projek-
tet der skal medvirke til at alle nytilflyttere føler sig 
velkommen.
 

I al sin enkelthed går det ud på at alle nytilflyttere får 
en velkomstpakke, overrakt af en repræsentant fra 
beboerforeningen, når de har fået den sidste flyt-
tekasse pakket ud. 
Pakken har en værdi, via gavekort fra byens er-
hvervsliv, på ikke mindre end 2300,- kr. 

Beboerforeningen er meget taknemmelig over den 
store opbakning der har været fra Tornby Erhvervs-
forening til dette projekt, det er deres fortjeneste at 
vi kan byde velkommen med sådan en fin gave.
 
Nu glæder vi os til at overrække den første pakke 
til de første nytilflyttere. I den sammenhæng skal vi 
appellere til alle jer der allerede bor her. Hold øje 
med nytilflyttere i dit nabolag, og meld jeres viden 
til Tornby Beboerforening, enten på mail: nybeboeri-
tornby@gmail.com eller ring på 2933 8210. Det er 
vigtig for os, at alle nye borgere bydes velkommen.
  Bestyrelsen

Tornby Beboerforening
Formand Anna-Mette Skovgaard Pedersen tlf. 2945 0731 - næstformand Sofie Friis-Rødel tlf. 2892 9934 

kasserer Ninna Broen tlf. 6085 7447 - sekretær Morten Steffensen tlf. 3068 2595 
Torben Christensen - Peter Kristensen

mailto:nybeboeritornby@gmail.com
mailto:nybeboeritornby@gmail.com
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Vi søger hjælpere 
på Tornby skole
I Skolecenter Hirtshals har vi i år besluttet at ele-
verne i perioder af året skal have et sundt og gratis 
måltid mad i fællesskab med andre elever og nær-
værende voksne. 

På Tornby skole har vi lavet den ordning, at hver 5. 
uge får alle elever et gratis måltid mad, og klasserne 
skal på skift stå for at lave mad til alle på skolen, i 
alt 160 personer. 

Der er ansat to ”kokke”, som står for madplan og 
indkøb. Derudover er der lærere og pædagoger som 
hjælper eleverne i madugen.

I det nye år er det de yngste elever der skal lave 
mad efter følgende plan:
3. klasse i uge 2
2. klasse i uge 7
1. klasse i uge 14
Bh. klasse i uge 19

De er i køkkenet hver dag fra ca. 8.15-13.00. 
Alle spiser fra 11.30-12.00.

I den forbindelse mangler vi hjælpere. Har du tid og 
lyst til at komme på skolen i en af disse uger, en 
enkelt dag, nogle timer eller hele ugen da kontakt 
Helle Kristensen på tlf. 4122 4271 eller sende en 
mail til  helle.berit.kristensen@hjoerring.dk

Helle Kristensen
Skoleleder, Tornby Skole

Tornby-Vidstrup Skole
Tegnet af Charlotte Thomsen - 2001

5. klasse i gang med at lave frugtspyd til alle elever.

mailto:helle.berit.kristensen@hjoerring.dk
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Fra Tornbydreng – 
til dansk mejeribrugs 
fader
Thomas Riise Segelcke blev født på Kjærsgård den 
2. maj 1831 og døde den 12. november 1902. Hans 
fader Ejlert Hagerup Bornemann Segelcke, var født 
i 1792 som søn af sognepræst Axel Rosenkrantz 
Segelcke i Vrensted præstegård og døde i Tornby 
i 1856. 

Thomas’ moder, Ane Kristine Bønnelykke, var født i 
Aalborg i 1796 og døde på Kjærsgård i 1855. Hun 
var datter af tobaksfabrikant Peder Bønnelykke.

Ejlert og Ane havde otte børn, hvoraf Thomas var 
nummer fem. Ejlert Segelcke var en fremsynet og 
dynamisk mand og det lykkedes ham at få merglet 
jordene på Kjærsgård, hvad de mange mergelgrave 
vidner om. Han var oplært med handel og drev i 
nogle år handel med Norge fra Vrensted. Han købte 
Kjærsgård i 1821 og det lykkedes ham at få gården 
i god drift.

Thomas var udset til at gå i faderens fodspor og det 
lå ham stærkt på sinde, at sønnen skulle have den 
bedste uddannelse. Derfor blev han i 1842 kun 11 
år gammel sendt på den Kgl. Videnskabelige Real-
skole i Århus, hvor hans storebror Axel allerede gik. 
Thomas begyndte i skolens næstnederste klasse 
og han blev placeret bagerst i klassen, men ved 
første omflytning blev han duks og denne plads be-
holdt han stort set indtil han i 1848 afsluttede som 
skolens duks.

Da realskolen var afsluttet ønskede han at studere 
videre, men det modsatte faderen sig. Han fik dog 

lov til at gå på Polyteknisk Læreanstalt, for den 
kunne bedst egne sig for en vordende landmand, 
mente hans fader.

Den 14. september 1848 afsejlede Thomas fra Aal-
borg med ”Iris” til København. Efter seks års studier 
tog han i 1854 polyteknisk eksamen i ”anvendt na-
turvidenskab” og blev derefter kandidat amanuensis 
i Johs. Forchhammers kemiske laboratorium.

Thomas havde i studieårene mange kammerater 
og han kom meget i Hans Christian Ørsteds hjem 
og ved den store naturforskers død, fungerede han 
som sørgemarchal ved kisten, da denne stod på 
Castrum doloris i universitets festsal.

I årene 1857-60 foretog Thomas Segelcke en sti-
pendierejse i udlandet for at studere kemi. Han op-
holdt sig i længere tid i Sachsen og rejste derefter 
til England, hvor han afsluttede sine studier hos 
Lawes &Gilbet på Rothamsted.

Hjemkommen i 1860 knyttedes han til Landhushold-
ningsselskabet og derefter tog Thomas rundt som 
konsulent for at undersøge, hvad der kunne gøres 
for dansk mejeribrug.

Hans første mejeriforsøg foregik på Voergård, hvor 
han også deltog i det praktiske arbejde. Efter ophol-
det på Voergård besøgte han andre mejerier, såsom 
Dybvad, Bangsbo og Kjærsgård.

Hjemvendt aflagde han regnskab for Landhushold-
ningsselskabet for de midler, der var stillet til hans 
rådighed og samtidig afventede han resultatet af 
selskabets generalforsamling, om den ville gå ind 
på hans forslag om i foreløbig to år mere, at beskæf-
tige sig med mejeribruget.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

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

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074
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Thomas Segelcke blev antaget som selskabets 
konsulent i mejeribrug. Et hverv han bestred i 20 
år indtil han i 1880 blev udnævnt som ministeriets 
konsulent i mejerisager.

I 1873 knyttedes han til Landbohøjskolen i Køben-
havn og udfoldede her en overordentlig rig virksom-
hed, først som docent og siden som professor i me-
jerilære. Ud over talrige artikler i fagpressen og en 
del mindre skrifter vedrørende bogholderi og regn-
skabsføring, har Segelcke ikke efterladt sig noget 
forfatterskab. 

Hans omfattende virksomhed indbragte ham talrige 
hædersbevisninger fra såvel ud- som indlandet. En 
særlig glæde oplevede han i år 1900, da Det Kgl. 
Danske Landhusholdningsselskab 40 år efter at 
have antaget ham, overdrog ham posten som præ-
sident.

På sin 70 års fødselsdag fik Thomas overrakt en 
medalje udført af Bissen og givet af danske land-
mænd.

Som menneske var Thoms Segelcke en overordent-
lig tiltalende person, nobel og retlinet i al sin færd 
og altid villig til at give råd til dem, som søgte. Han 
beherskede de tre hovedsprog og det var altid ham, 
der skulle vise Landbohøjskolen frem. Såfremt der 
var udlændinge på besøg af længere varighed, for-
langte han straks, at de skulle lære dansk.

I årene efter 1864 søgte han aldrig til Tyskland, men 
han tog godt imod de tyskere, der mødte med anbe-
falingsskrivelse og var altid korrekt i sin optræden. 

I 1870 var der en stor landbrugsudstilling i Hamborg, 
hvortil han var indbudt for at skulle have en slags 
rigspræmie på ca. 100.000 rigsmark, men Thomas 
Segelcke sagde pænt nej tak! ”Aldrig kunne han 
glemme 1848, 1864 og 1870”, var hans sædvanlige 
omkvæd. ”Sit fædreland skylder man alt”.

Han forblev hele sit liv ugift, for som han sagde: ”Der 
var aldrig tid til at gifte sig”

Ved Sankt Hans kilde i Hjørring er der mindesten 
over kendte mænd fra Vendsyssel og sten nr. 20 er 
over Thomas Riis Segelcke.

Ovenstående er et uddrag af en artikel som P. Chri-
stensen, Tornby skrev i Vendsyssel Årbog 1943.

Når jeg skriver om Thomas Riis Segelcke er årsa-
gen den, at et familiemedlem underviser på Land-
bohøjskolen i København. En dag i maj 2016 blev 
der placeret en buste uden for hendes vindue. Så 
skulle det undersøges, hvem vedkommende var, så 
jeg fik et billede på min telefon af Thomas Riis Se-
gelcke.
    Tage Christensen

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

Professor Thomas Riise Segelcke som ung mand.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
December - Januar  Tornby Vidstrup
 3.  december 1. s. i advent 10.30 SDT*   9.00 SDT
 10.  december 2. s. i advent 16.00 SDT** 10.30 SDT 
 17.  december 3. s. i advent   9.00 EAC ingen
 24.  december 4. s. i advent, Juleaften 16.00 SDT 14.30 SDT
 25.  december, Juledag 10.30 SDT   9.00 SDT
 26.  december, 2. Juledag  10.30 SDT
 31.  december, julesøndag   9.00 EAC 
 1.  januar, Nytårsdag 16.00 SDT 
 7.  januar 1. s i Hellig tre konger  10.30 SDT
 14.  januar 2. s i Hellig tre konger 10.30 SDT
 21.  januar sidste s. i Hellig tre konger    9.00 EAC
 28.  januar sidste septuagesima 10.30 SDT

* Familiegudstjeneste
** De ni læsninger
SDT  Sara Dommerby Toft
EAC Eva Christoffersen

NB  Havbakkens julegudstjeneste 22. december kl. 10.30

Præstens Klumme
En julegave
I denne søde juletid, er det en god tradition at give 
hinanden gaver. Med en gave viser man, at man 
holder af den, man giver gaven. Eller man viser, at 
man gerne vil have et godt forhold. Hvis man har 
været uvenner, kan gaven bruges som en udstrakt 
hånd, der binder folk sammen i fred og forsoning.

Man kan også misbruge gaver. Give folk upassende 
eller ondskabsfulde gaver – der findes ligefrem et 
udtryk: ”hadegaver”, som bruges om meget grimme 
ting, man giver til sine venner. Men det er heldigvis 
mest for sjov, for der er jo også det med gaver, at 
vi ikke nænner at smide dem ud. En gave rummer 
nemlig en lille smule af den, der har givet gaven, så 
hvis man smider sine gaver ud, føler man, at man 
smider noget meget mere værdifuldt ud end selve 
gaven.

Men den største gave findes ikke blandt alle de ga-
ver, vi lægger under vores juletræer.

Den største gave får vi af Gud. Den største gave er 
troen, håbet og kærligheden. For de tre ting giver os 
mening med livet, og gør at vi kan se med tilgivelse 
på vores fortid og med håb på vores fremtid og leve 
livet lige nu og her i kærlighed og tillid.

Troen, håbet og kærligheden kan man læse om i 
bibelen, hos Paulus, der var en af de første kristne.

Paulus begyndte sin karriere med at forfølge de 
kristne, fordi han mente at det var en skændsel at 
påstå at Gud kunne blive til et menneske (julen) – 
og endnu værre, at Gud skulle have endt sine dage 
som en forbryder på et kors (påsken). Det var den 
værste form for blasfemi, han kunne forestille sig. 
Så han var med til at stene de allerførste kristne, 
fordi han mente, de fornærmede Gud.

Men så havde han en oplevelse, der ændrede alt. I 
et syn så han den opstandne Kristus, dødens over-
mand, og pludselig blev han opfyldt af den store 
magt, som han opdagede, er Guds magt, den magt 
vi kalder for Helligånden (pinsen). Og ligesom det 
er for os nu, sådan var det for Paulus: Helligånden 
viste sig i hans liv som tro, håb og kærlighed.

Det blev et stort vendepunkt for Paulus at opdage 
at Gud ikke var den ophøjede og urørlige Gud, han 
havde troet på før, men at Gud er kærlighed, lys og 
ånd. Og at Gud lever i os mennesker som tro, håb 
og kærlighed.

Det skrev Paulus nogle meget smukke ord om i et 
brev til en af de første kristne menigheder. Der står 
blandt andet:

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den 
misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig 
ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke 
sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den fin-
der ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved 
sandheden.  Den tåler alt, tror alt, håber alt, udhol-
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der alt…  Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er kærligheden.

Selvom ordene er næsten 2000 år gamle, taler de 
stadig til os, og bare det at lytte til, hvad kærligheden 
kan gøre ved os, kan vække dens magt og styrke i 
os selv. Og det er netop sådan Guds magt virker: 
ikke ved vold og tvang, men gennem de ord, vi hø-
rer. For tro, håb og kærlighed kan ikke tvinges frem, 
eller købes for den sags skyld. Tro, håb og kærlig-
hed er noget, der må vækkes eller kaldes frem i os 
hver især.

Gennem tiden er ordene blevet knyttet til meget 
smukt symbol, hvor troen symboliseres af korset, 
håbet af ankeret og kærligheden af hjertet.

For mange år siden var der nogen, der fik hugget 
dette tegn ind i en gravsten, for at sætte det over en 
grav og ære mindet om en, de holdt af. Graven er 
for længst nedlagt, men gravstenen er blevet gemt, 
så man stadig kan tage hen og se den på Vidstrup 
kirkegård.

Inderst i en cirkel er netop tegnet for tro, håb og 
kærlighed, og rundt omkring dette tegn, snor der 
sig et reb. Den slags reb eller tov kalder kunsthi-
storikerne for en tovsnoning, og tovsnoningen er et 
meget gammelt symbol for styrke. Man har brugt 
det herhjemme siden vikingetiden. Derfor findes der 
mange tovsnoninger rundt om. Der er tovsnoninger 
på Jellingestenen, og de er mange steder hugget 
ind i stenene på vores gamle kirker – bl.a. i Tornby, 
hvor der er en tovsnoning rundt om døbefonten. 
Her har stenhuggeren prøvet at vise, at der i dåben 
findes en ubrydelig styrke, for den, der bliver døbt 
indgår i en ubrydelig pagt med Gud. Dåbspagten er 
Guds løfte til mennesket om, at han altid vil følges 
med den døbte og være hos os med sin usynlige 
magt, der giver os tro, håb og kærlighed på vores 
vej gennem livet.

Det er et godt løfte at leve på. Derfor har vi gjort 
symbolet til logo for Tornby og Vidstrup sogne som 
en lille julegave til os alle sammen. 

Glædelig jul!
Sara Dommerby Toft

Arrangementer
Familiegudstjeneste i Tornby den 3. december 
(1. søndag i advent) kl. 10.30 – Gudstjeneste for 
børn og barnlige sjæle.
Adventstiden er en god tid, for der venter vi på no-
get godt. Advent betyder faktisk bare ventetid, og 
det ved de fleste hvad er – især børn. Derfor hand-
ler gudstjenesten om at vente, og om hvordan man 
venter uden at blive helt skør, for det kan være hårdt 
at vente så længe på jul. Og nogle gange er det 
også ok at tyvstarte på det gode. Det gør vi ved alle-
rede at synge nogle af julesalmerne og måske tale 
lidt om jul også. Der er en lille prædiken, og så går 
vi til alters og får brød og vin, der i dagens anledning 
er uden alkohol. Spejdernes medvirker.

Alle er velkomne!

Hvis man holder mere af den klassiske gudstjene-
ste er der mulighed for det i Vidstrup kl. 9.00.

De ni læsninger - Søndag den 10. december (2. 
søndag i advent) kl. 16 i Tornby kirke
De ni læsninger er oprindeligt en tradition fra Eng-
land, men i dag har denne musikgudstjeneste i de-
cember også vundet indpas i mange danske kirker. 
De ni læsninger er ni bibeltekster, som spænder fra 
skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og 
slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu 
fødsel. 

Læsningerne veksler med salmer og korsang ved 
Tornby-Vidstrup kirkekor under ledelse af organist 
Anita Hyldgård Samsing. Liturg er sognepræst Sara 
Dommerby Toft.

Juleafslutning med skolen tirsdag den 19. de-
cember
Som det er tradition, går alle elever og lærere tidligt 
om morgenen fra skolen op til kirken, hvor vi synger 
julesalmer og hører en god julefortælling. Faklerne 
er i år blevet skiftet ud med lanterne, men er man 
tidligt oppe, kan man stadig se det fine optog, som 
indleder skolens juleferie. Vi glæder os!

Julegudstjenesten på Havbakken fredag den 22. 
december kl. 10.30
Julegudstjenesten på Havbakken holdes i år alle-
rede den 22. december kl. 10.30. Efterfølgende vil 
der være julemiddag. 

Gudstjenesten er offentlig og alle er velkomne til at 
deltage.

Minikonfirmander
Onsdag den 10. januar begynder årets mini-konfir-
mandundervisning. Minikonfirmand er for alle børn 
fra 3. klasse. Minikonfirmand er først og fremmest 
noget, der skal gøre os klogere på, hvad kristen-
dommen er, så her må alle komme med uanset om 
de er døbt eller ej – og uanset hvad man tror på.

Vi mødes onsdag den 10. januar kl. 14.00-15.30.
Vi samles på skolen efter skoletid og går sammen 
over i sognegården, hvor vi får en forfriskning, og 
går derefter i gang med at lære kristendommens 
vigtigste historier og traditioner at kende. Det gør vi 
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med forskellige sjove lege, sange og opgaver. Sid-
ste gang der er minikonfirmand er onsdag den 10. 
marts, hvor børnene selv holder deres egen guds-
tjeneste. Her er både familie og venner – og alle an-
dre interesserede velkomne til at deltage.

Gudstjenester 
på Havbakken
Vi mødes i ulige uger kl. 14.00 til eftermiddagskaffe. 
Gudstjenesten er kl. 14.30

4. januar:  Sara Dommerby Toft 
18. januar:  Eva Christophersen
1. februar:  Eva Christophersen
15. februar:  Sara Dommerby Toft

Jeg kommer gerne forbi på besøg. 
Man er altid velkommen til at ringe: 5167 0666 eller 
skrive: sdt@km.dk

Sara Dommerby Toft

NØJ… det’ for børn
i Tornby kirke december - januar 2017
Søndag, den 3. december kl. 10.30: Familie-jule-
gudstjeneste

Tirsdag, den 5. december: juleafslutning for Børne-
havebørn) kl. 9.30: de mellemste og kl. 10.30: de 
store (Sara præst medvirker) 

Tirsdag den 12. december: Juleafslutning kl. 9.30 
for Vuggestue og dagplejere. Kl. 10.30: børneha-
vens mindste.
 
Lørdag den 16. december kl. 10.00- 11.15: Børne-
julesang: For alle børn op til 2. klasse med familier.

Lørdag den 6. januar kl. 10.00 – 11.15: Tumlinge-
sang.

Torsdag den 11. januar (og hver torsdag frem til 
den 8. marts) kl. 10.00 – 11.15: Babysalmesang. 
Tilmelding nødvendig da der maksimum er plads til 
ti baby/mor.

Tirsdag den 16. januar kl. 9.30 og 10.30: Vuggestue, 
dagplejer og børnehave.

Tirsdag den 30. januar kl. 9.30 og 10.30: Vuggestue, 
dagplejer og børnehave

Lørdag den 3. februar kl. 10.00 – 11.15: Tumlinge-
sang.

Alle børnearrangementer finder sted i Tornby kirke.
Spørgsmål og tilmelding til Hanne mobil: 2484 9892 
eller mail til: hanne.sang.soerensen@gmail.com.
 

Kor – sang og musik
Adventssang på Havbakken
Torsdag den 14. december kl. 16
Tornby Vidstrup kirkekor synger advents- og jule-
musik ved denne sangeftermiddag, hvor alle – også 
folk udefra – er hjerteligt velkomne. Koret synger et 
par afdelinger, og indimellem synger vi sammen en 
række af de dejlige salmer og sange til denne tid. 

Adventskoncerter
I den sidste uge op mod jul spiller Tornby-Vidstrup 
kirkers organister to halv-times adventskoncerter. 
Det er tanken, at man, midt i juletravlheden, kan 
sætte sig ind i kirkerummene og nyde advents- og 
julemusik en halv times tid. Der er gratis adgang.

Vidstrup kirke: Tirsdag den 19. december kl. 15. 
Freddy Samsing spiller advents- og julemusik på 
kirkens orgel.

Tornby kirke: Torsdag den 21. december kl. 15. 
Anita Hyldgård Samsing spiller advents- og julemu-
sik på klaveret. 

Musik til julegudstjenesterne
Juleaften og juledag er der gæstemusikere med 
ved orglet til gudstjenesterne. 

Spillemandsmusik på Havbakken
Lørdag den 20. januar kl. 15
Hirtshals Spillemandslaug kommer på besøg på 
Havbakken denne eftermiddag, hvor alle – også folk 
udefra – er meget velkomne.

Mandag den 4. december kl. 19.00 
hos Ingeborg Houen

Mandag den 8. januar kl. 19.00 
hos Esther Borrisholt

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.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Hjælpearbejde
– forskellige landeNår livet gør ondt

- en mulighed for anonym samtale
Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
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Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graver:
Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)
Tlf. 5167 0668
Gravermedhjælper: Tlf. 5167 0667
E-mail: tornbygraver@gmail.com

Kirketjener:
Majbritt Kjølholm Jensen
Tlf. 5167 0669

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Sørensen
Tlf. 98920152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Anita Hyldgård Samsing (ansv. Tornby og Vidstrup
Tlf. 2217 0173
E-mail: anitasamsing@gmail.com

Freddy Samsing 
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com

Korleder:
Anita Hyldgård Samsing 
Tlf. 2217 0173
E-mail: anitasamsing@gmail.com

Sognepræst:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Jeg har fast træffetid i sognegården i Tornby hver 
tirsdag 9.00-12.00, men vi kan også lave en aftale 
om et andet tidspunkt på ugen.

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

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

Kirkeværge Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: annekristinenielsen40@gmail.com

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

Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals

Kontaktperson:
Jørgen Clasen
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup
9800 Hjørring 
Tlf. 6055 5285
E-mail: joergenclasen@hotmail.com

Aktivitetsudvalg:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk

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

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

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

Kirkebil for begge kirker:
Hirtshals taxa: Tlf. 9894 4000

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

Adresselisten

http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:anitasamsing@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:anitasamsing@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:henrik.hegelund@skolekom.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:jens.olesen@mail.tele.dk
mailto:joergenclasen@hotmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
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Siden sidst 
Der er den 4. oktober afholdt swingomaften, hvor 
Hyggegruppen spillede op til dans, der var fuld hus.

Torsdag den 12. oktober: Irsk aften ”The irish Water-
falls” underholdt, meget populær aften, så det gen-
tages den 12. oktober 2018.

Onsdag den 1. november, 
Hundelev Harmonikavenner 
og Kielgasterne stod for mu-
sikken til swingom, igen fuld 
hus.

Kommende arrangementer
Torsdag den 7. december kl. 
18.30. afholdes der julefro-
kost i samarbejde med Kiel-
gasterne og Familien Eriksen.

Menu: 
To slags sild, grønkål med til-
behør, Ris a la mande, kaffe 
og småkager.

Prisen er 150 kr. Tilmelding til 
tlf. 9897 7208 eller 2485 2238, 
senest den 5. december.

Det første arrangement i det 
nye år er onsdag den 10. ja-
nuar, hvor Sindal Harmonika-
klub spiller op til dans.

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

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jan Larsen - Bertha Thomsen - Bent Grydbæk Jensen - Poul Drastrup
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

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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Bedste TIF-veteransæson
Efter sæsonen 2016 lå Tornby IF’s fodboldveteraner 
til nedrykning til pulje B, men på grund af tilmelding 
af flere nye hold i Vendelboernes turnering, forblev 
Tornby i pulje A i sæsonen 2017. Og det var virkelig 
et held, for holdet har bestemt spillet en af de bed-
ste sæsoner hidtil.

Efter en lidt træg start på sæsonen, kom der gang 
i målscoringen og dermed sejrene, så veteranerne 
kunne holde sommerferie på en fortjent fjerdeplads. 
Endda med forhåbninger om at komme blandt de 
tre øverste og dermed for første gang komme med 
til VM-Vendsysselmesterskaberne.

Selv om Tornby i efteråret vandt over alle de tre 
øverste hold i rækken, blev der tabt point i andre 
kampe. Det betød at holdet forblev på fjerdeplad-
sen, hvilket er meget tilfredsstillende. Især hvis man 
vil sammenligne med forrige sæson.

Slutstillingen i gruppe A:
Hold: Kampe: Point:
Thise 18 39
SHI 18 37
Bindslev 18 34
Tornby 18 32
Ilbro 18 26
HI 18 25
Tårs 18 23
Hirtshals 18 20
Sport 81 18 18
Astrup 18 6

Også TIF’s superveteraner havde en fin sæson, ja, 
faktisk den suverænt bedste i de tre år denne turne-
ring har eksisteret.

Det var faktisk kun et ganske dominerende og dyg-
tigt hold fra Skibsby/Højene, der kunne holde Torn-
by bag sig. Igennem hele sæsonens tyve kampe, 
tabte SHI kun en kamp og det var netop til Tornby.

Tornby sluttede altså på en ærefuld andenplads 
med en flot målscore på 86-67. Også efter forårs-
sæsonen lå Tornby på andenpladsen og havde hå-
bet på at kunne tage førstepladsen. Især fordi det 
var aftalt, at Tornby i år skulle være vært ved det af-
sluttende stævne. Et værtskab, som vi blandt andet 
med stor hjælp fra Peter i Tornby-hallens nye café, 
fik pæn ros for.

Igen i 2017 var der kun seks tilmeldte hold og vi 
spillede således fire kampe mod alle holdene, men 
der er forlydender om, at der i næste kommer hele 
to nye hold med.

Slutstillingen for superveteranerne:
Hold: Kampe: Point:
SHI 20 55
Tornby 20 40
Løkken 20 30
Bagterp 20 20
HI 20 19
Bindslev 20 13

TIF-Kosten 2017
Det var i år Peter Skovgaard – kost i 2009 og sidste 
års kost Steen Hougaard Pedersen, der stod for at 
arrangere årets kostefest, som traditionen tro blev 
afviklet den første fredag i november.

Tornby Idrætsforening

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

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

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk

TIF-Veteranfodbold
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Valgt til ny kost i 2017 blev Kim Kornum, der ud over 
selv at spille for veteranerne, også er ungdomstræ-
ner i klubben.

Selve kostefesten blev hold helt indenfor traditionen. 
Først med en omgang bowling i Hirtshals Bowling-
center. Dernæst ”dåb” af den nye kost og så den 
traditionelle menu med sild og snaps, gule ærter 
og snaps og sidst men ikke mindst æblekage med 
snaps. Herefter går snakken livligt og kostesangbo-
gen bliver flittigt brugt, indtil stemmerne hen imod 
de små timer er slidt op. Det er efter sigende ikke 
populært at ringe til en kost før om eftermiddagen, 
hvis der ringes op den første lørdag i november.
    Christian Byrdal

Sæt kryds i kalenderen
Mens mange gymnastikafdelinger dør ud eller kæm-
per en hård kamp for at overleve på grund af kon-
kurrence fra fitness og andre motionsformer, er der 
stadig liv og masser af kampgejst tilbage i Tornby 
Idrætsforenings gymnastikafdeling.

I februar måned 2018 kommer afdelingen med et 
helt nyt initiativ, som ser spændende ud og derfor 
fortjener opbakning, så derfor… hold kalenderen 
åben den 17. februar 2018, hvor TIF’s gymnastik-
afdeling inviterer til MGP fest.

Storskærm, hygge, musik og dans. Vi er nu i fuld 
gang med at arrangere en helt fantastisk fest med 
leg, konkurrencer, danse og musik. Hold kalenderen 
åben for denne aften vil I ikke gå glip af!

Mere information omkring arrangementet kommer 
senere. 

TIF’s gymnastikafdeling, 
Pernelle, Diana og Janne

TIF-Gymnastik

Steen H. Pedersen, kost 2016 overrækker ”den sorte bog” og kosten til Kim Kornum, ny kost 2017 med besked 
om, at kosten skal stå fremme hele året.

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
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Julestue
Tornby Gl. Skole, Keramikværkstedet
Lørdag den 16. og søndag den 17. december kl. 10-
17.30.

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. Bagefter kan 
man købe sit krus til special pris – opvasken skal 
man selv klare!
 
Økologiske småkager bagt med Aurions ”Ølands-
hvede” smelter på tungen.

 Velkommen i stuen
 Janice Hunter

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

Siden sidst

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

madsen

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16



December
2.-3.  Julemarked i Købm.
3. Gudtjeneste for børn 
 og barnlige sjæle kl. 10.30 i TK
6. Banko kl. 14.00 AHavb
7. Julefrokost i TF kl. 18.30
10. De ni læsninger kl. 16. i TK
22. Julegudstjeneste på Havb
  kl. 10.30
24.  Juleaften kl. 14.30 i VK og
 kl. 16.00 i TK
 

Glædelig jul

Januar
3. Banko kl. 14.00 AHavb
17. Besøg af Rikke Nielsen i TB

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

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