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Det ser ud til at vi kommer til at snakke om vand i 
den kommende tid. Et lille uskyldigt molekyle, som 
består at to brint atomer og et ilt atom. Vi er dybt 
afhængig af det og alligevel, synes vi, tror jeg, vi 
godt kunne undvære noget af det lige nu. Vi snakker 
meget lokalt om vand, men også globalt.

Alt det med drivhusgasser, kuldioxider, global op-
varmning, mere ekstrem vejr. Det handler vel alt 
sammen i bund og grund om vand. Bliver tempera-
turerne for høje smelter iskappen på Grønland og 
havet vil stige, ekstrem vejr er tit noget med tempe-
raturer, vind og så regnvejr eller nedbør. Vi må håbe, 
at det vi gør, for at reducere virkningerne fra vores 
civiliserede verden, snart slår så meget igennem, at 
vi kan se at det nytter, at tænke sig om i et bredere 
perspektiv.

Vi har i mange år snakket om regnvand og over-
svømmelser og meget tydeligt kunnet se virkninger-
ne af meget vand fra oven. Det er først nu at vi også 
begynder at se noget andet, som vi jo godt vidste, 
men bare rolig nu. Vores grundvand er steget de 
sidste år. For ikke så mange år tilbage var det nede, 
hvor vi skulle gøre meget for at det kom op, nu er det 
oppe i en højde, hvor vi næsten kan prikke hul på 
jorden så pibler det op. Jorden er mange steder så 
våd, at der skal et godt forår til for at gøre markerne 
tørre og anvendelige til dyrkning igen. 

Jeg håber at regnen holder inde i en periode og at 
syndfloden stopper, så vi kan komme lidt videre. Vi 
skal nok overleve, men vi er nok nødt til at handle 
anderledes fremover for at det lykkes på længere 
sigt.

Et mærkeligt stof vand, som er begrundelsen for alt 
liv. Der ville ikke eksistere liv (som vi kender det) 
uden vand. Selv de mest tørre personligheder har 
en krop, som for halvdelens vedkommende består 
af vand. Hjernen op imod 85%. Der vand i luft og 
alle andre steder. Is, vand og damp kender vi vand 
fra. Et meget simpelt men dog så kompleks en stør-
relse. En så uvæsentlig og dog så afgørende ingre-
diens, uden smag og alligevel med så stor en virk-
ning på alting.

Jeg foreslår at vi drikker et glas vand – det skulle 
være godt for os alle. Voksne et glas før maden og 
børn et glas efter maden. Skål og godt nytår. 

Jørgen

Forsiden er et hjemmelavet fastelavnsris.
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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 februar og marts 2018
Onsdag den 7. februar
Kl. 14.00, banko spil.

Onsdag den 7. marts
Kl. 11.00, fællesspisning. Menu: suppe og tarteletter 
pris 60.00 kr.
Tilmelding senest den 23. februar til Signe tlf. 3028 
7420 eller Grete tlf. 6199 7732.

Onsdag den 7. marts
Kl. 12.30, generalforsamling i henhold til vedtægter-
ne. På valg til bestyrelsen er Signe Nielsen, Grete 
Sørensen og John Jensen. På valg til revisor er Bir-
the Jensen og suppleant Poul Jepsen.

Onsdag den 7. marts
Kl. 14.00, banko.

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 drejninger. 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 hjer-
te. Så mød op og prøv det. Vi danser hver mandag 
fra kl. 14.00 til 16.00 med indlagt kaffepause.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billard bord stående på 
Havbakken, 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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Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen: Formand John Jensen, tlf 3032 7719 · Jonna Hansen · John Bak · Mogens Jensen · Per Jensen 

John Nielsen · Inge Baand · Udlejning ved Bo Karlson tlf. 2856 5509 efter kl.15:00.
Prisen for at leje huset er 2.200 kr. med rengøring og service.

Onsdag den 14. februar kl. 14.00
Vildmarksshow v/ Søren Ervig.
Vær opmærksom på, at arrangementet denne gang 
afholdes i sognegården i samarbejde med menig-
hedsrådet.
Tilmelding senest den 7. februar til Bent tlf. 2169 
2570 eller Grethe tlf. 6199 7732.

Onsdag den 14. marts kl. 14.00
Generalforsamling på Havbakken.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Tilmelding senest den 7. marts til Bent tlf. 2169 2570 
eller Grethe tlf. 6199 7732.

Onsdag den 11. april kl. 14.00
Poul Sørensen, Astrup vil fortælle om livet og arbej-
det i brunkulslejrene på Havbakken.
Tilmelding senest den 4. april til Bent tlf. 2169 2570 
eller Grethe tlf. 6199 7732.

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

Generalforsamling
Vidstrup Forsamlingshus afholder generalforsam-
ling torsdag den 15. marts kl. 19.30 i forsamlings-
huset.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og en 
bid brød.

Håber på et større fremmøde end de forrige gange, 
da vi håber på at lidt yngre kræfter vil gøre en ind-
sats for at vi stadig har et forsamlingshus i Vidstrup.

Vel mødt.
På bestyrelsens vegne

Inge Baand

Generalforsamling 2018
Tornby-Vidstrup Sognearkiv afholder ordinær ge-
neralforsamling tirsdag, den 13. marts kl. 19:30 
i Mettes Kaffestue, Tornby gl. Købmandsgård med 
dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og 
kage. Sidste år måtte Susanne Fibiger desværre 
melde afbud, men Susanne har lovet, at hun i år 
vil komme og fortælle om udviklingen i byggeriet af 
sommerhuse gennem årene i Tornbys store som-
merhusområder. Alle er velkommen.

Spændende historie
I samarbejde med menighedsrådet arrangerer Torn-
by-Vidstrup Sognearkiv et foredrag af Morten Lar-
sen fra Vendsyssel Historiske Museum om Vidstrup 
og Tornby kirkers historie og arkæologi.

Morten Larsen er leder af arkæologisk afdeling på 
Vendsyssel Historiske Museum og cand. mag., phd. 
i middelalderarkæologi.

Mød op i sognegården i Tornby torsdag, den 15. 
marts 2018 kl. 19.30 - 22.00 og hør den spænden-
de historie om kirkerne i vores sogne. 

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.
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Det går op og ned
Efter tre år med overskud slutter regnskabet i VI-
TO  for 2017 med et underskud. Ikke noget voldsomt 
stort underskud, men nok til at vi ikke bare kan ”lade 
stå til”.

Underskuddet blev på kr. 4.794,32 og set i forhold til 
de nærmeste foregående år og vores budget, er der 
nogle udsving, som forklarer underskuddet.

VI-TO har lige siden opstarten i 1996 nydt godt af 
stor opbakning fra vores annoncører, men af og til 
sker der ophør med videre og vi har derfor haft et 
par annoncer for lidt i året, men det kan der forhå-
bentlig rettes op på.

Opbakningen fra borgerne i Vidstrup og Tornby med 
økonomisk støtte er også imponerende, men svin-
ger i beløbsstørrelse temmelig meget fra år til år. 
Sidste år var rekord med kr. 16.500,00, mens der i 
år er blevet indbetalt kr. 10.425,00. Også den støtte 
er vi meget taknemmelige for.

Vores udgifter kan vi ikke gøre ret meget ved. Prisen 
vi betaler for trykning er bestemt rimelig og prisen 
for at få bladet omdelt, kan ikke diskuteres. Udgifter-
ne til administration er stort set bankgebyrer og her 
har vi hidtil haft konto i Spar Nord Bank og Danske 
Bank. Fra start var kontoen i Danske Bank en giro-
konto hos postvæsenet. Senere blev det Girobank, 
der så blev overtaget af Danske Bank.

Vi kan spare nogle penge ved at lukke den ene 
konto og arbejder derfor på at finde en anden løs-
ning end girokortet, der også så småt er ved at blive 
udfaset.

Forhåbentlig finder vi en god løsning, som vi så vil 
fortælle mere om i næste nummer af VI-TO.

”På den tekniske side får vi år efter år kvalificeret 
og interesseret opbakning fra Jonna og Per Mar-
tensen, Martensens Bogtrykkeri. Stor tak for det”. 
Sådan skrev vi sidste år og det kan vi roligt gentage.

Indbetaling af bidrag til Lokalbladet VI-TO kan fort-
sat ske ved overførsel via netbank direkte til bladets 
konto 9067 1535615302. 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 2247 6485.

Årsregnskab 2017
Indtægter:
Foreninger/
institutioner kr. 17.450,00
Kirkerne - 45.000,00
Indbetalinger fra private husstande - 10.425,00
Annoncer - 31.875,00
Rente - 17,03
Indtægter i alt kr.   104.767,03
 
Udgifter:
Trykning af VI-TO kr.     94.741,25
Porto, husstandsomdeling - 12.704,85
Administration - 2.430,25
Udgifter i alt: kr. 109.876,35

Udgifter i alt   kr. 109.876,35
Indtægter i alt kr.  104.767,03
moms:
Indgående kr. 21.640,00
Udgående   kr.   21.325,00
Underskud kr.   4.794,32  
Balance kr.  131.201,35  kr. 131.201,35

Status
31. december 2017
Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank kr.   38.842,24
Danske Bank -  659,78
Aktiver i alt kr.  39.502,02

Passiver:
Egenkapital primo kr. 44.258,34
Underskud 2017 - 4.794,32
Egenkapital ultimo kr. 39.464,02
Skyldig moms 2. halvår 2017 - 38,00
Passiver i alt  kr.  39.502,02

Redaktionen

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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Potentialeplan for Tornby
En arbejdsgruppe i Tornby har over en længere 
periode arbejdet indledende med skabelsen af po-
tentialeplan for Tornby. Det overordnede formål med 
planen er at synliggøre for omverdenen, de mange 
kvaliteter som vores by har, og dermed motivere 
potentielle tilflyttere til netop at vælge Tornby som 
deres fremtidige bosætningssted.

Arbejdsgruppen har som arbejdstitel til potentiale-

planen valgt ”Tornby i Grøn bevægelse”. Titlen har 
en rød tråd til det tidligere multihalprojekt – ”Tornby 
i bevægelse”.

Alle, der bor i Tornby ved at Tornby er en rigtig dejlig 
by at bo i, og det er der mange gode grunde til. Vi 
har en dejlig natur, meget tæt på byen, vi har et rigt 
foreningsliv, god skole, god infrastruktur – nærbane 
og motorvej inden for fem minutter, ja vi kan let fort-
sætte remsen af superlativer. Der er rigtig mange 

positive ting at sige om Tornby. 

Når det så er sagt, så lev-
ner byen ikke indtrykket af en 
spændende og driftig landsby, 
for den forbipasserende bilist, 
der vælger at lægge søndags-
turen igennem byens hoved-
strøg. Det synes vi er ærgerligt, 
og derfor vil vi gerne gøre no-
get ved det.

Vi vil arbejde for forskønnelse 
af Tornby. Det skal være en vi-
suel oplevelse at færdes i Torn-
bys byrum. Vi skal skabe et 
smukt og inspirerende bymiljø 
i Tornby, og dets nærområde. 
Tornby skal med sit visuelle 
udtryk afspejle alle vores her-
ligheder, og dermed inspirere 
til bosætning.

Potentialeplanen skal afstikke 
rammerne for en by i bevæ-
gelse.

Hvordan kan det lade sig gøre, 
hvad kan der arbejdes med? 
Arbejdsgruppen har allerede 
nogle ideer, men det er ikke 
alene disse, der skal indarbej-
des i planen. Du vil også blive 
inddraget. Vi vil i løbet af foråret 
indkalde til borgermøde, her vil 
du få mulighed for at fremkom-
me med ideer og visioner, som 
kan sætte Tornby i endnu mere 
bevægelse.

SLA som er et kendt land-
skabsarkitektfirma står for sel-
ve udformningen af potentiale-
planen. Hele projektet vil ske 
i et nært samarbejde mellem, 
SLA, arbejdsgruppen, Hjørring 
Kommune og dig som borger. 

Tjek SLA på www.SLA.dk. 

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

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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Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen

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

Hjørring Kommune finansierer projektet fuldt ud, via 
matchningsmidler, og det er vi meget taknemmelige 
over at kommunen på den måde bakker op om et 
lokalt initiativ.

Vi vil i vid udstrækning bruge FaceBook som infor-
mationskanal, så hold dig orienteret der. Ligeledes 
vil VI-TO være vores informationsmedie.
Vi glæder os…

På arbejdsgruppens vegne
Peter B. Kristensen

Indkaldelse til generalforsamling
Tornby Beboerforening indkalder til ordinær gene-
ralforsamling onsdag den 21. marts, kl. 18.30. Gene-
ralforsamlingen afholdes i Tornby Forsamlingshus.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 13. marts. Mail sendes til morten.steff@
yahoo.dk.

Bestyrelsen

Årets julefrokost
Traditionen tro havde vi den tredie fredag i novem-
ber foreningens julefrokost. Knap 50 medlemmer 
var mødt frem til en hyggelig aften. 

Vi startede med en lækker julebuffet. Herefter var 
der musikalsk indslag med bandet Di Gro Sønger. 
En god og hyggelig musikalsk underholdning på 
vendelbomål.

Forårets program
Den 21. februar, Besøg af Trolle Klitgård Andersen 
fra Statens Administration.

Den 21. marts, Generalforsamling.

Den 18. april 
Besøg af vores nye præst Sara Dommerby Toft.

Den 5. maj
Skiltevask (afholdes lørdag kl. 10). Byens skilte va-
skes. Vi mødes foran Brugsen. Efter en times vask 
griller vi pølser til alle der har hjulpet med vask.

De tre første arrangementer holdes i Tornby For-
samlingshus. Vi starter kl. 18.30 med spisning. Pris 
for voksne kr. 60,-. og kr. 25,- for børn.

Bestyrelsen

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

Di Gro Sønger
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Februar - Marts            Tornby                  Vidstrup

 
 28.  januar sidste septuagesima 10.30 
 4.  februar, Seksagesima  10.30
 11.  februar, fastelavn 10.30 14.00 *
 18.  februar, 1. søndag i fasten 10.30
 25.  februar, 2. søndag i fasten 09.00 EAC 
 4.  marts, 3, søndag i fasten  10.30
 11.  marts, midfaste 10.30
 18.  marts, Mariæ bebudelse 16.00 10.30
 25.  marts, Palmesøndag  09.00 EAC
 29.  marts, Skærtorsdag 10.30 19.00
 30.  marts, Langfredag 10.30
 1.  april, Påskedag 10.30 09.00
 2.  april, 2. påskedag  10.30

*  Børnegudstjeneste, spejderne medvirker
EAC  Eva Christoffersen

Præstens klumme
Ungdomsoprør - ”Safe space” eller frihed
I år, 2018, kommer vi efter al sandsynlighed til at 
markere det ungdomsoprør, der bølgede over ver-
den for netop 50 år siden. Den unge generation 
gjorde oprør mod det samfund, som deres forældre 
og bedsteforældre havde bygget op. De ønskede 
frihed fra alle de snærende regler og konventioner, 
som undertrykte store dele af befolkningen og for-
hindrede folk i at leve, som de ønskede, blot fordi 
deres livstil virkede anstødende på det pæne bor-
gerskab. Man kunne fx ikke leje en lejlighed som 
kærestepar, selvom man var myndige mennesker; 
det krævedes, at man blev gift, før man kunne få lov 
til at flytte sammen.

Især kvindeoprøret fyldte meget dengang (og det er 
ikke underligt, for kvinder er jo ikke nogen lille grup-
pe, men udgør cirka 50 procent af befolkningen), 
men der var også grupper som skilte sig ud ved fx 
at have en anden hudfarve, en anden seksualitet 
eller bare et andet tankesæt end det gængse, og 
som i disse år vandt større selvrespekt og krævede 
samme respekt fra deres omgivelser.

Og der var nok at gøre oprør imod; de sorte i USA 
måtte mange steder ikke engang sidde i samme 
afdeling som de hvide, når de rejste med den of-
fentlige transport og helt indtil 1981 blev homosek-
sualitet betragtet som en sygdom herhjemme, og 

for kvinders vedkommende var alene det at få lige 
løn for samme arbejde ikke en selvfølge og jeg tror 
rigtig mange kvinder var opdraget til både skam og 
mindreværd i forhold til deres køn.

I forlængelse af den nye selvbevidsthed mange 
kvinder fik i slutningen af 1960’erne, dannede man 
så kvindegrupper, og her optrådte for første gang 
begrebet Safe Space, for ved at lukke sig om sig 
selv og sørge for at ingen mænd var i nærheden, 
oplevede kvinderne et frirum, hvor de selv kunne 
sætte dagsordenen, og ikke skulle finde sig i at blive 
gjort til sexobjekter eller på anden måde føle sig sat 
i bås eller undertrykt. Her samlede man kræfter til at 
gå ud og kæmpe videre.

LGBT-miljøet (som dengang vist bare kaldte sig for 
bøsser og lesbiske) tog begrebet til sig. Dannede 
også grupper og klubber, mødtes på særlige bøsse-
barer og gik hvert år i de farvestrålende Gay-Para-
des for at skabe sig et rum i samfundet.

I lang tid handlede det hele om frihed – om at få 
frihed til at leve det liv, man ønskede, så længe det 
ikke gik ud over andre.

Men lige så stille kom en trang til at have kontrol 
over alle de andre, som levede uden for det safe-
space, man selv havde etableret. Man glemte, at 
éns egen frihed til at tænke, sige og leve som man 
ville (så længe, det ikke indebar overgreb på andre), 

Kirkebladet
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også var afhængig af, at alle dem, man ikke var enig 
med, havde lov til at leve i samme frihed.

Og med tiden opstod flere og flere krav om, at man 
ikke måtte bruge forskellige ord, der virkede stø-
dende, eller at man skulle lade være med at refe-
rere til forskellige ting, bøger eller malerier fx, hvis 
de kunne virke anstødende på folk, og ødelægge 
det safe-space, de så møjsommeligt havde fået 
etableret. Og på den måde udviklede den store og 
frisindede frihedsbevægelse, der blomstrede op i 
1968, sig til at blive en bevægelse, der ikke handler 
om frihed, men om kontrol og bevogtning af enkelte 
menneskers frirum. 

I USA er man som sædvanlig altid foran, og her er 
kravet om omverdenens underkastelse af forskelli-
ge gruppers safe-spaces gået helt over gevind. I en 
video på youtube kan man fx se hvordan en kvinde 
overfalder en universitetsrektor verbalt, fordi han 
har tilladt sig at sætte et kunsthistorisk vigtigt værk 
på pensumlisten og dermed ødelagt safe-space for 
en af hendes medstuderende. Hun forlanger at man 
sletter alt anstødeligt materiale fra pensum (dermed 
er over 50 procent af kunst- og litteraturen udeluk-
ket), fordi det er synd for hendes medstuderende, at 
han ikke kan bevare sit safe-space, når han forhol-
der sig til sin kulturarv.

Det er godt at have et safe-space – et frirum, hvor 
man kan puste ud efter at have været ude i livets 
hårde storme. Men et safe-space er netop noget 
privat – noget man skal finde derhjemme. Hvis man 
insisterer på at tage det med sig ud i det offentlige 
rum, så ofrer man friheden. For frihedens pris er al-
tid at der også skal være plads til den, du er uenig 
med. Også selvom hans holdninger ødelægger dit 
safe-space.

Sara Dommerby Toft

Arrangementer
Kan du gætte hvem jeg er?
Søndag den 11. februar fejrer vi fastelavn. Vi begyn-
der med en familiegudstjeneste i Vidstrup kirke kl. 
14.00, her er der både børnekor og deltagelse af 
spejderne. Bagefter går vi over i forsamlingshuset 
og slår katten af tønden. Spejderne står for festen 
og alle er velkomne. Husk at klæde jer ud – allerede 
i kirken.

Minikonfirmand – afslutningsgudstjeneste
Vi er allerede godt i gang med minikonfirmanderne. 
Vi mødes hver onsdag efter skole. Onsdag den 7. 
marts er sidste gang, der er minikonfirmand. Det 
fejrer vi med en reception i sognegården kl. 16.00, 
hvor man kan få en pindemad og se de ting, som 
mini’erne har lavet undervejs. Bagefter (kl. 16.30) 
går vi over i kirken og holder en gudstjeneste, som 
minikonfirmanderne selv har været med til at lave. 
Det hele slutter ca. kl. 17.00.
Alle er velkomne!

Højskoleaften
I forårets løb holder vi tre højskoleaftener med gode 
foredrag og sang fra højskolesangbogen. Foredra-
gene varer fra kl. 19.30 til cirka kl. 22.00. De er gratis 
og man kan købe sig en kop kaffe og en bid brød til 
20 kr.

Kunsthistorie og kristendom (Kors og kunst)
Første gang er 15. februar, hvor Sara Dommerby 
Toft (altså jeres præst) holder et billedforedrag, hvor 
krucifiksets historie gennemgås fra de tidligste krist-
ne menigheder frem til i dag. Til at begynde med 
var krucifikserne billeder af den sejrende Kristus 
(man kender det fra Jellingestenen), men efterhån-
den blev Kristus-figurerne mere og mere lidende og 
blodige. Foredraget handler om hvad det betyder for 
vores gudsbillede, at vi møder Gud som enten en 
sejrende konge eller som et lidende menneske på 
et kors.

Hellige mænd og kvinder 
– om kirkearkæologi i Vestvendsyssel
Andet foredrag er 15. marts, hvor vi får besøg af 
arkæolog og leder af arkæologisk afdeling på Vend-
syssel Historiske Museum, Morten Larsen.
I foredraget skal vi se på kirkerne i det vestlige 
Vendsyssel (herunder Tornby og Vidstrup kirker), 
deres fascinerende bygningskultur og deres væld 
af liturgiske genstande. Kirken var i middelalderen 
omdrejningspunktet for mange menneskers liv, og 
disse væsentlige historiske bygninger byder på en 
god fortælling om dengang, da konge og kirke i fæl-
lesskab skabte fundamentet for det Danmark, vi 
kender i dag. 
Denne aften holder vi i samarbejde med sognear-
kivet.

Mad & vin i bibelen
Den 12. april kommer i øvrigt Poul Joachim Stender 
og fortæller om mad og vin i bibelen – med smags-
prøver, men mere om dette i næste nummer af VI-
TO.
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Konfirmation
Her i 2018 er der er 
konfirmation Store 
bededag den 27. 
april, kl. 10.30 - 11.30 
i Tornby kirke.

I 2019 er der også 
konfirmation Store 
bededag, den 17. 
maj.

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

1. februar. Eva Christophersen
15. februar, Sara Dommerby Toft
1. marts, Sara Dommerby Toft
15. marts, Eva Christophersen
1. april, Sara Dommerby Toft
12. april, Eva Christophersen

Jeg kommer gerne forbi på besøg. 
Man er altid velkommen til at ringe: 51670666 eller 
skrive: sdt@km.dk

Sara Dommerby Toft

NØJ… det’ for børn
Børnearrangementer
Lørdag den 3. februar kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år)

Torsdag den 8. februar kl. 10.00-11.15: 
Babysalmesang (hver torsdag frem til den 8. marts)

Søndag, den 11. februar kl. 14.00 i Vidstrup kirke:
Fastelavs- familiegudstjeneste. Efterfølgende ”Slå 
katten af tømmen” og meget mere i Vidstrup forsam
lingshus.

Tirsdag den 13. februar kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Tirsdag den 27. februar kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.
 
Lørdag den 3. marts kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. -4 år)

Tirsdag den 6. marts kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Tirsdag den 20. marts kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag den 24.marts kl. 10.00: 
PÅSKE-sang (alle børn op til 2. klasse med familie)

Lørdag den 7. april kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år)

Tirsdag den 10. april kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Fredag den 20. april kl. 17.00-18.30: 
Børnesang og fællesspisning (alle børn op til 2. 
klasse med familie)

Tirsdag den 24. april kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag den 5. maj kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år)

Tirsdag den 8. maj kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag den 2. juni kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. - 4 år)

Kor – sang og musik
Kyndelmisse – musikgudstjeneste
Torsdag den 1. februar kl. 19
Kyndelmisse har både kristne og folkelige rødder. 
På den ene side mindes man Marias renselse, på 
den anden side markerer man midvinter. Kyndel-
misse er den danske oversættelse af det latinske 
ord for lysmesse Candelarum Missa: Candelarum 
betyder lys og missa betyder messe. I folkemunde 
kaldtes dagen førhen også for Kjørmes Knud. Kyn-
delmisse betyder altså lysmesse og markeres som 
dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 
1. november og den 1. maj er gået, nemlig den 2. fe-
bruar. Ved musikgudstjenesten synger Tornby-Vid-
strup kirkekor musik til årstiden og til lyset. Blandt 
andet bliver der mulighed for at høre Steen Steen-
sen Blichers digt ”Det er hvidt herude”, som er et af 
de allermest kendte kyndelmissedigte. Korledelse, 
klaver og orgel: Anita Hyldgård Samsing. Sogne-
præst Sara Dommerby Toft. 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Sangeftermiddag på Havbakken
Torsdag den 8. februar kl. 15
Hanne Sørensen synger for, og Freddy Samsing 
sidder ved klaveret ved denne sangeftermiddag, 
hvor der synges sange fra højskolesangbogen. Alle 
– også folk udefra – er hjerteligt velkomne. 

Vinterkoncert i Tornby-Vidstrup Sognegård
Søndag den 18. februar kl. 16
Ved denne vinterkoncert sætter pianist Anita Hyld-
gård Samsing sig til flyglet i sognegården, og spiller 
musik af Ludvig van Beethoven og Peter Tschaikow-
sky.
Koncerten indledes med en af Beethovens helt sto-
re klaversonater, nemlig ”Waldstein-sonaten”, opus 
21 i C-dur. Den er en af de tre mest bemærkelses-
værdige klaversonater fra komponistens midterste 
periode – de andre to er ”Appassionata” og ”Les 
Adieux”. 

Waldstein-sonaten blev færdigkomponeret i som-
meren 1804, den overgik Beethovens tidligere kla-
versonater, og var et nøgleværk som indledning til 
Beethovens ”Heroiske periode”, der varede fra 1803 
til 1812. Waldstein-sonaten satte nye standarder 
for klaverkompositioner på den store skala. Sona-
ten er tilegnet Grev Ferdinand Ernst Gabriel von 
Waldstein fra Wien, som var Beethovens velgører. 
I Italien er sonaten også kendt under navnet ”The 
Dawn” (morgengry) fordi de indledende akkorder i 3. 
satsen skaber billedet af lyset, der bryder igennem 
ved daggry. Men sonaten begynder heroisk med 
gentagne, insisterende akkorder, som umiddelbart 
fænger og trækker tilhøreren ind i musikken. 
Waldstein-sonaten betragtes som en af Beethovens 
største og teknisk mest krævende klaversonater, 
og er den klaversonate, som kommer tættest på at 
være en klaverkoncert uden orkester. 

13 år efter Beethovens død, i 1827, blev Peter 
Tschaikowsky født i Rusland i 1840. Begge kom-
ponister levede isolerede og ensomt i lange pe-
rioder – Beethoven blandt andet på grund af sin 
døvhed – og også Tschaikowsky var en meget in-
delukket mand. Han blev kaldt ”Den dystre russer” 
og fandt aldrig rigtigt ro – lige meget hvor han rej-
ste hen. Men ligeså indelukket han var som men-
neske – ligeså sprudlende og udadvendt kan hans 

musik være. Tschaikowsky var den første russiske 
komponist, hvis musik gjorde et vedvarende inter-
nationalt indtryk. Dette indtryk forstærkedes af hans 
optrædender som dirigent i Europa og USA. Som 
romantisk komponist skrev Tschaikowsky en lang 
række udsøgte klaverværker. Mange af dem har 
vundet stor popularitet – således også den suite 
på 12 satser, som Anita Hyldgård Samsing spiller 
ved koncerten i sognegården. Suiten kaldes ”Års-
tiderne” – undertiden ”Månederne” – idet der er en 
sats til hver måned. Årstiderne blev komponerede 
i 1876, og har, ud over månedsnavnet, undertitler 
som ”Ved kaminen” – ”Karneval” – ”Lærkens sang” 
osv. Den russiske komponist og klavervirtuos Ser-
gej Rachmaninov spillede ofte satserne enkeltvis 
som ekstranumre ved sine koncerter. Men ved ef-
termiddagens koncert i Tornby-Vidstrup Sognegård 
skal vi høre værket i sin helhed. ”De 12 stykker er 
som et klingende billede af årstidernes skiften og 
livet på landet i det gamle Rusland, vel at mærke i 
de relativt velstillede kredse. Tschaikowsky kendte 
dette miljø ud og ind, og hans tonemalerier af det er 
fulde af ømhed og vemod.”

Sangaften i sognegården
Torsdag den 8. marts kl. 19
Hanne Sørensen og Anita Hyldgård Samsing syn-
ger og spiller ved denne sangaften i Tornby-Vidstrup 
Sognegård, hvor der bliver sunget sange fra højsko-
lesangbogen – blandt andet til forårets komme. 

Musikgudstjeneste 
til Maria bebudelse og påsken
Søndag den 18. marts kl. 16
Som optakt til påsken holdes denne musikguds-
tjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor, organist og 
korleder Anita Hyldgård Samsing og sognepræst 
Sara Dommerby Toft. 

Menighedsmøde
Den 28. november 2017 blev der afholdt menig-
hedsmøde i Tornby-Vidstrup Sognegård. Et menig-
hedsmøde, som ikke må forveksles med et menig-
hedsrådsmøde, er et lovbestemt årligt møde, hvor 
menighedsrådet beretter om aktiviteter i det forgan-
ge år samt planer for det kommende år, herunder 
også regnskab og budget.

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

Hjørring Rengøring og Hjemmeservice
v/ Lene Meng Andersen

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

Mail: lenejens@privat.dk
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Menighedsrådets formand Henrik Hegelund nævn-
te i sin beretning blandt andet ansættelse af sogne-
præst Sara Dommerby Toft og organist og korleder 
Anita Samsing samt organist Freddy Samsing.

Der har været arbejdet meget med projektering af 
ny opkørsel til Tornby kirke for at skabe bedre ad-
gangsforhold, herunder bedre tilkørsel og vende-
plads for rustvogne, samt forbedring af parkerings-
forhold. Første etape er opkørslen til kirken, som 
ventes gennemført i 2018. Dernæst er det planen 
at etablere parkeringsplads på græsarealet foran 
sognegården. Tredje etape omfatter renovering af 
parkeringsarealet øst for sognegården.
Der samarbejdes med Landsbyrådet og Hjørring 
Kommune om vedligeholdelse af den gamle præ-
stegårdshave og ”gadekæret”.

Arbejdstilsynet har udstukket nye regler for håndte-
ring af kister. Medarbejderne må således ikke løfte 
kister, hvorfor menighedsrådet har taget initiativ til 
etablering af et hold af frivillige, der i påkommende 
tilfælde kan assistere ved ind bæring af kister, så-
fremt evt. pårørende ikke har mulighed for det. Se 
artikel herom andetsteds i bladet. Menighedsrådet 
arbejder dog på at skaffe finansiering af en katafalk 
med motor og hæve-sænkefunktion, der kan lette 
transporten af kister ind i og ud af kirken.

Henrik Hegelund omtalte også de skiftende kunst 
udstillinger i sognegården. Lokale kunstnere opfor-
dres til at udstille indtil det eventuelt bliver muligt at 
indkøbe kunst til sognegården. 

Kasserer Birthe Jensen redegjorde for regnskab og 
budget, der lå inden for de udstukne rammer.

Kirkeværgerne berettede om en række tiltag i for-
hold til blandt andet grav-kategorier på kirkegården, 
plan for udskiftning af hække, kantsten med videre, 
reparation af diger, ny dør i våbenhuset, besigtigel-
se af kalkningstjenesten og dernæst kalkning af kir-
ker i udbud, varmeproblemer i kirkerne, afskalning 
af graverhuset og en del andre opgaver, som påhvi-
ler menighedsrådet.

Alfred Jokumsen

Hjælp til indbæring af kister 
i Tornby og Vidstrup kirker
Arbejdstilsynet har gennem de sidste 5-6 år udstedt 

mere end 133 påbud til religiøse institutioner vedrø-
rende: ”skub, træk og løft” – typisk i forbindelse med 
kister. Det er efterfølgende blevet understreget, at 
det er de pårørendes (og hverken kirkens ansatte 
eller bedemændenes) ansvar at transportere kisten 
både til og fra kirken.

For at løse det aktuelle problem foreslår Tornby-
Vidstrup Menighedsråd, at der dannes et hold af 
frivillige, der kan assistere ved indbæring af kister i 
kirkerne. I sjældne tilfælde også ved udbæring.

Menighedsrådet har arbejdet med en omlægning af 
tilkørslen til Tornby Kirke, som igangsættes i foråret 
og gør det lettere for rustvognen at komme op til kir-
kedøren. Samtidig ønskes der anskaffet en ny kata-
falk (kistevogn) med elektrisk hæve/-sænkefunktion 
og elektrisk fremdrift, der vil gøre arbejdet lettere 
fremover.

Indtil da vil vi gerne have kontakt med 9-10 frivillige, 
der kan stille op med rimeligt varsel og assistere. 
Der har allerede meldt sig fire personer, og hvis du 
vil hjælpe, bedes du kontakte formanden, Henrik 
Holst Hegelund, på tlf.: 6053 0022.

Tornby-Vidstrup Menighedsråd

Mandag den 5. februar kl. 19.00 
hos Kirsten og Aksel Nielsen, Nejstgårdvej.

Mandag den 5. marts kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang, Nejstgårdvej

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 lande

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

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

Adresselisten
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
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Æblelund og mosteri 
i Vidstrup
I foråret 2017 blev der holdt to borgermøder i for-
bindelse med udarbejdelse af potentialeplan for Vid-
strup.

På den baggrund udvalgte vi to projekter, som vi 
ville arbejde videre med og en arbejdsgruppe blev 
nedsat.

Arbejdsgruppen besluttede at igangsætte ansøg-
ning af midler til etablering af æblelund på den 
gamle legeplads på Langholmvej og etablering af 
mosteri i det gamle frysehus ”Nordpolen” på Lille 
Møllevej.

Det er derfor med stor glæde både for arbejdsgrup-
pen og for Vidstrup Borgerforening nu at kunne 
meddele, at vi har tilvejebragt de nødvendige øko-
nomiske midler til at igangsætte etableringen.

De økonomiske midler er tilvejebragt ved velvillige 
donationer fra Hirtshals Sparekasses Gavefond, 
Hjørring Kommunes matchningsmidler og midler fra 
LAG Nord. Vi vil gerne allerede nu rette en stor tak 
til vores bidragsydere.

Arbejdsgruppen splittes nu op i to grupper, der skal 
detailplanlægge og gennemføre de to projekter.

Har du lyst til at deltage i det videre arbejde er der 
altid brug for gode input og du er velkommen til at 
kontakte arbejdsgruppen på mail: Info@vidstrup-by.
dk

Vi vil gerne 
i kontakt med dig!
Vi bruger selvfølgelig VI-TO - Lokalbladet for 
Tornby og Vidstrup. 

På hjemmesiden Vidstrup-by.dk kan du finde 
faktuelle oplysninger generelt om Vidstrup, Vid-
strups historie og den nye potentialeplan. Forenin-
ger i Vidstrup, bestyrelser med mere. 
Oplysninger om generalforsamlinger, aktiviteter 
med mere. 
Desuden kan du se aktuelle stemningsbilleder.
Siden opdateres efter behov.

På facebook Vidstrup Borgerforening kan du 
se ”her og nu” oplysninger/efterlysninger og alt 
hvad der ellers dukker op, som folk gerne vil dele 
med hinanden.
Der bliver desuden ofte linket til hjemmesiden, så 
det er nemt at gå videre.

På instagram Vidstrup-by kan du se billeder. Det 
kan være aktuelle billeder af aktiviteter og tiltag i 
Vidstrup. Der er også en del stemningsbilleder, som 
fortæller om #vidstrupspotentialer.

Som omtalt andet sted, bliver der i 2017/18 sat 
mange nye projekter i søen. Borgerforeningen til-
byde sine medlemmer og andre interesserede at få 
tilsendt et Nyhedsbrev direkte i mailboksen. 

Skriv blot din mailadresse til: Info@vidstrup-by.dk
Borgerforeningen i Vidstrup

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, sekretær Henriette Rasmussen, 

webmaster Karsten Melgaard, idemager Martin Riis.

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

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Siden sidst
Siden sidst er der den 1. november afholdt swing-
om-aften med Kielgasterne og Hundelev harmoni-
kavenner.

Onsdag den 8. november var der fuldt hus til vores 
årlige andespil med 118 personer.

Den traditionelle julefrokost, der blev afholdt den 
7. december var der igen fuld hus. Stemningen var 
god, musikken med Familien Eriksen og Kielgaster-
ne var helt i top, og mange udtrykte deres tilfreds-
hed både med mad og arrangementet som sådan.

Det sker
i februar og marts
Lørdag den 10. februar kl. 13.30. 
Fastelavnsfest for børn.

Onsdag den 14. februar kl. 19.30. 
Kielgasterne.

Onsdag den 14. marts kl. 19.30. 
Hyggegruppen.

Onsdag den 28. marts kl. 19.30. 
Afholdes i følge vedtægterne ordinær generalfor-
samling.

Pbv 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

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

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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Februar 
7. Banko kl. 14.00, AHavb
10. Fastelavnsfest i TB kl. 13.30
11. Fastelavnsfest i VF og VK 
 kl. 14.00 (VK)
14. Kielgasterne i TF kl. 19.30
15. Kors og Kunst i SG kl.19.30

Marts  
7. Fællesspisning kl. 11.00, Ahavb
7. Generalforsamling 
 kl. 12.30 Ahavb
7. Reception, minikonfirmander 
 i SG kl. 16.00
7. Banko kl. 14.00, AHavb
13. Generalforsamling 
 i Sognearkivet kl. 19.30 
14. Generalforsamling 
 på Havb kl.14.00
14. Hyggegruppen i TF kl. 1.9.30
15. Generalforsamling i VF kl. 19.30
15. Morten Larsen i SG kl. 19.30
21. Generalforsamling i TB, 
 kl 18.30 i TF
28. Generalforsamling i TF kl. 19.30

April
27.  Konfirmation i TK kl. 10.30

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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