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En meget længe og efterspurgt vare er dukket op. 
Sommer masser af sommer. Det står i kø for at 
komme til os. Den varmer terrassen for at lokke os 
uden for, den varmer vandet ved strandet og havet 
for at vi skal komme uden for. Husk nu lige solcre-
men med solfaktor, for den kan godt bide lidt i huden 
uden filter. Men dejligt det er det. 

Jeg har sagt det før og jeg siger det igen. Det er dej-
ligt at sidde og høre på fuglene, når døren er åben 
og det er varmt. Så kan jeg godt arbejde med at lave 
blad, skrive leder og rette dokumenter til. De lyse 
nætter er også kommet så vi ikke er omklamret med 
buldrende nattemørke, men tusmørke der aldrig bli-
ver helt mørkt.

Mørkt bliver det aldrig, når man ser på forsiden med 
de friske og dejlige unge mennesker, der selv har 
taget ansvar for deres overbevisning med en kon-
firmation. Det bliver ikke sidste gang, de skal ranke 
ryggen og mene det de mener. Held og lykke og 
tillykke med jeres ståen ved og ranke ryg.

Her om lidt fejrer vi noget andet, som også tager 
livtag med mørket. Nemlig Sankt Hans. En fest for 
lyset, som ved Sankt Hans er på sit højeste. Vi plejer 
i Vidstrup at mødes omkring bålet og få en snak, 
en øl eller to og så ellers nyde bålet, fællesskabet, 
hinanden, vejret hvis det er muligt. Bare at være der 
og mærke, at vi alle har det godt og ser fremad mod 
nye udfordringer i vores forskellige liv. 

Det kan måske lyde så rosenrødt alt sammen, men 
det er det ikke. Kunsten at leve er ikke at få det til at 
lyde som det er svært. Det at leve er ikke nemt, men 
gør man sig umage kan det måske lade sig gøre. En 
af de ting man kan gøre, er at gøre sig umage med 
at fokusere på nogle af de gode ting, som vi oplever, 
har sammen med andre og nogle af de gode ting, 
der er i vores liv. Det gør det nemmere når humøret 
skifter til trist, at arbejde sig op igen. Det gør det 
nemmere, når vi ved at andre gerne vil hjælpe med 
at lytte, snakke, holde om eller bare være der sam-
men med en.

Jeg håber at vores blad har små facetter af et godt 
liv, som er værd at læse om, blive klogere på eller 
bare vide at i vores sogn, har vi noget tilovers for 
hinanden. Læs bladet og tænk der er nogen der vil 
dig noget godt. God sommer!

Jørgen

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, fra september til april.

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 juni og juli
Onsdag den 6. juni
Kl. 14.00, banko spil.

Onsdag den 13. juni
I samarbejde med Tornby og omegns Seniorer          
har vi sommerudflugt – bustur.
Afgang fra Sognegården ved Tornby Kirke kl. 9.00.
Turen går til Nellemands have og Jakobs Fiskehus 
i Sæby.
Efter spisningen køres videre til Dorf Mølle, hvor der 
er rundvisning, kaffe og lagkage.
Pris pr. person 325,00 kr.
Tilmelding senest den 7. juni til Grete Sørensen tlf. 
6199 7732 eller Signe Nielsen tlf. 3028 7420.

Onsdag den 4. juli
Kl. 14.00, banko.

Onsdag den 1. august
Kl. 14.00, banko.

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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Onsdag den 13. juni kl. 9.00
I samarbejde med brugerrådet har vi sommerud-
flugt – bustur.
Bussen kører fra Sognegården ved kirken i Tornby 
kl. 9.00. 
Turen går til Nellemands have og Jakobs Fiskehus 
i Sæby.

Efter spisningen køres videre til Dorf Mølle, hvor der 
er rundvisning kaffe og lagkage.
 
Pris kr. 325,-.
 
Tilmelding senest 7. juni til Bent 2169 2570 eller 
Grete 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

Åbent hus, strandfest og aftentur
Der er for tiden mange jern i ilden hos Tornby-Vid-
strup Sognearkiv. Ikke nok med, at der er travlhed 
med at få billeder og arkivalier registreret, så ma-
terialet bliver tilgængeligt på Arkiv.dk, men der er 
også hele tre arrangementer forestående.

Det første er åbent hus allerede den kommende 
weekend. I forbindelse med Tornby gl. Købmands-
gård holder skudehandlermarked, åbner sognearki-
vet døren for alle interesserede både lørdag og søn-
dag den 9. og 10. juni og begge dage er der åbent 
mellem kl. 10 og kl. 17.

Det andet arrangement er deltagelse med en stand 
ved Tornby Bjergelavs strandfest, der løber af sta-
blen fredag, den 13. og lørdag, den 14. juli. Som 
sidste år vil vi have forskellige materialer fra arkivet 
med på standen.

Og så er der arkivets populære aftentour, som af-
vikles tirsdag, den 7. august kl. 19 som en spadse-
retur rundt i Vidstrup. Vi mødes på P-pladsen ved 
kirken. Arrangementet omtales yderligere i næste 
nummer af VI-TO.

Hvis nogle har ældre billeder eller arkivalier eller en 
god historie om Vidstrup, så kontakt endelig Tage 
Christensen, Bodil Frost eller Gunhild Godsk.

Er du medlem af Tornby-Vidstrup Sognearkiv?
Så har du sikkert fået vores flotte arrangementsfol-
der for 2018 ind af døren. I år blev den udfærdiget i 
A4 format og vi valgte derfor at droppe kuverter og 
der ligger heller ikke som de forrige år et girokort i 
folderen.

Man kan ikke længere betale girokort på posthuset 
og vi håber meget, at man i stedet bruger netbank 
og laver en konto til konto overførsel til arkivets 
bankkonto, der fremgår af folderen. Man kan natur-
ligvis også betale direkte til et af bestyrelsens med-
lemmer. Kontingentet er uændret kun kr. 50,00 pr. 
person. Vi siger på forhånd mange tak.

Er du endnu ikke medlem af 
Tornby-Vidstrup Sognearkiv?
Så kan du altid kigge indenfor på arkivet om onsda-
gen mellem kl. 15 og kl. 17 eller kontakte et medlem 
af bestyrelsen. 
Vi siger på forhånd mange tak.

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

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

Nellemanns have. Dorf Mølle.
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Årets konfirmander 
i Tornby kirke 
Bagerst fra venstre: 
Sognepræst Sara Dommerby Toft, Viktor Egholm, 
Tobias Ditlevsen Kjær, Oskar Rønn, Malthe Solhøj 
Vinther, Martin Sigsgaard, Anton Østergaard Isak-
sen, Mads Thirup Larsen og William Møller Riis.

Forrest fra venstre: 
Sarah Søborg Christensen, Silke Lykke Pedersen, 
Sofie Kjærgaard Sørensen og Cecilie Marie Poul-
sen.

Årets konfirmander

Annie Riisager

Privatkunderådgiver, Hirtshals

Telefon 96 56 08 94

ani@sparnord.dk

Prøv en bank, der er med 
dig i hverdagen

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RelieffeR,

RaKu,
SKulPTuReR,

uniKa og
BRugSKunST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

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

Å
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keramik værks Ted
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Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Vidstrup Borgerfor-
ening afholdes torsdag 14. juni 2018 kl. 19.00 i Væ-
restedet i Vidstrup Forsamlingshus – lokalet på 1. 
sal. 
Dagsorden ifølge vedtægterne

Sankt Hans bål 
Lørdag den 23. juni 2018 afholder Vidstrup Borger-
forening Sankt Hans bål på legepladsen i Vidstrup 
– overfor Kirken. Bålet tændes kl. 19.00.
Båltale ved sognepræst Sara Dommerby Toft.
Der er gratis snobrød til børn.
Vand, øl og vin kan købes på pladsen.

Møllepenge
Vi har i Vidstrup fået bevilget ”Møllepenge” til to 
projekter, i alt kr. 322.500.
Pengene skal bruges til renovering af legeplads for 
børn og voksne og til etablering af fårefold på area-
let ved det gamle vandværk. 
”Møllepenge” er tilskud fra Grøn Ordning.
Projekterne er helt i overensstemmelse med den 
potentialeplan, som Vidstrup tidligere har fået ud-
arbejdet.

Byens legeplads for børn og 
det uformelle mødested for voksne
Pladsen skal åbnes og være synlig.

Vi ønsker at udvide med redskaber, der kan bruges 
både af børn/unge samt voksne.
Projektet omfatter renovering af nuværende le-
geplads med nyt faldunderlag, ny vippe, tre små 
trampoliner (egnet til børn og voksne), lærkebænk 
omkring et gammelt æbletræ samt borde- og bæn-
kesæt. Desuden udtynding af eksisterende beplant-
ning samt en flisegang mellem pladsen og moste-
riet. 

Dette projekt kan vi nu gå i gang med takket være et 
tilskud fra Grøn Ordning på ca. kr. 200.000.

Ønsker du at vide mere om projektet eller – og me-
get gerne – ønsker at tage del i projekteringen hører 
vi gerne fra dig. 
(Det er ikke meget tidskrævende eller arbejdskræ-
vende).
Vedrørende dette projekt er du velkommen til at 
kontakte Karsten Melgaard på tlf. 6127 2216.

Herudover har vi fået tilsagn om støtte til projekt 
Etablering af fårefold på Fælleden.
Dette projekt omfatter naturpleje gennem afgræs-
ning af Vidstrup Fælled og etablering af et fårelaug. 
1. etape omfatter indhegning af arealet samt etable-
ring af vand og læskur. 
2. etape er etablering af et fårelaug. Laugets med-
lemmer forestår selv indkøb af får og den efterføl-
gende drift. Det bliver også et mega spændende 
projekt. 
Fælleden er landsbyens fælleseje ved det gamle 
vandværk. Naturplejen har til formål at øge arealets 

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

webmaster Karsten Melgaard, idemager Martin Riis.
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Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20

biodiversitet og med fårelauget ønskes at forbedre 
det sociale liv og fællesskab i Vidstrup. 

Dette projekt kan vi nu gå i gang med takket være et 
tilskud fra Grøn Ordning på Kr. 122.500.
Ønsker du at vide mere om projektet eller – meget 
gerne – ønsker at tage del i projekteringen hører vi 
gerne fra dig. 
(Det er ikke meget tidskrævende eller arbejdskræ-
vende).
Er du interesseret i at høre mere om etableringen af 
Vidstrup Fårelaug er du velkommen til at kontakte 
Martin Riis på tlf. 2348 5696.

Vidstrup Borgerforening er meget taknemmelige 
for de donationer og tilskud som vi har modtaget, 
ikke bare i forbindelse med disse to projekter med 
tilskud fra Grøn Ordning, men også tilskud fra Hirts-
hals Sparekasses Gavefond, LAG Midler og tilskud 
fra Hjørring Kommune til etablering af Æblelund og 
Mosteri. 

Alt i alt igangsætter vi projekter i Vidstrup i år for ca. 
kr. 800.000.

Med denne store investering i vores fælles by håber 
vi også på bred opbakning fra borgere i og omkring 
Vidstrup til at tage del i projekterne, så vi kan etab-
lere nye fællesskaber i vores lokalsamfund.

Vidstrup Borgerforening

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

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Tornby Beboerforening, 
bestyrelsen
Formand: Torben Christensen, 4037 6011,  
tch@falck.dk, Skovfyrvej 2

Næstformand: Steen Pedersen, 2835 1270, 
steenhp4@gmail.com, Søndermarken 11
 
Kasserer: Morten Steffensen, 3068 2593, 
morten.steff@yahoo.dk, Skovfyrvej 6

Sekretær: Lars Høgh, 2810 0487, 
lars.hoegh@dgi.dk, Valnøddevej 4

Medlem: Anna-Mette Skovgaard Pedersen
2945 0731,
annametteskovgaardpedersen@gmail.com, 
Bjergfyrvej 27

Medlem: Sofie Friis-Rødel, 2892 9934,
syfong@hotmail.com, Skovfyrvej 11

Medlem: Peter Kristensen, 2933 8210, 
petk@evonet.dk, Kvanvej 2

Suppleant: Christiana Kristholm, 2873 5712, 
kristholmchristina@gmail.com

Tornby i grøn bevægelse
17. maj var der borgermøde i Tornby
Arbejdsgruppen for Tornby i grøn bevægelse havde 
indkaldt. Formålet med mødet var til dels at introdu-
cere projektet for borgerne I Tornby. Ligeledes var 
formålet at få tornbyborgerens eget input til, hvor-
ledes de ønsker deres Tornby udvikle sig over de 
kommende år.

Arbejdsgruppen har over lang tid forberedt mødet, 
og vi har hele vejen talt om hvor stort byens opbak-
ning ville være, og lad det være sagt med det sam-
me... vi er overordentligt tilfredse, det strømmede til 
med interesserede Tornbyborgere, så vi skulle ud at 
hente ekstra stole. Aulaen på Tornby Skole var totalt 
fyldt. Tusind tak for jeres engagement.

Efter en kort velkomst ved Peter Kristensen, og in-
troduktion til aftenens program overtog Helle Lyng-
bak fra Hjørring kommune ordet. Helle fortalte om 
kommunens rolle, og hvorfor der laves potentiale-
planer. Planer laves primært fordi det udtrykker et 
engagement og vilje til at tegne en udvikling i land-
distriktet. Ligeledes er en Potentialeplan nødvendig, 
når der skal søges penge ved fonde og offentlige 
myndigheder. Sidst og ikke mindst så udstikker 
planen også en retning for områdets udvikling, en 
udvikling alle har haft mulighed for at præge, det 
skaber samhørighed og tilfredshed, og det er vigtigt 

Tornby Beboerforening
Formand: Torben Christensen, 4037 6011,  tch@falck.dk · Næstformand: Steen Pedersen, 2835 1270, 

steenhp4@gmail.com · Kasserer: Morten Steffensen, 3068 2593, morten.steff@yahoo.dk · Sekretær: Lars 
Høgh, 2810 0487, lars.hoegh@dgi.dk · Anna-Mette Skovgaard Pedersen, Sofie Friis-Rødel, Peter Kristensen

mailto:tch@falck.dk
mailto:steenhp4@gmail.com
mailto:morten.steff@yahoo.dk
mailto:lars.hoegh@dgi.dk
mailto:annametteskovgaardpedersen@gmail.com
mailto:syfong@hotmail.com
mailto:petk@evonet.dk
mailto:kristholmchristina@gmail.com
mailto:tch@falck.dk
mailto:steenhp4@gmail.com
mailto:morten.steff@yahoo.dk
mailto:lars.hoegh@dgi.dk
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når målet er at skabe udvikling i landdistriktet. Hjør-
ring Kommune bakker op om denne slags initiativer.

Helle blev efterfulgt af Sofie Kjærsgaard Dybro som 
egentlig er aftenens hovedperson, fordi det er hen-
de, der er hovedforfatter til den endelige plan.

Sofie lavede et meget fint oplæg til den efterfølgen-
de debat/gruppearbejde. Ligesom hun redegjorde 
for grundprincipperne i vores potentialeplan.

Herefter en kort pause hvor der blev serveret lækre 
boller og kaffe, øl og vand.

Hele aulaen summede af engagement, men det var 
alligevel muligt for Helle Lyngbak at kalde til ro, og 
få den store forsamling opdelt i grupper, og sendt 
på arbejde i tilstødende lokaler. Opgaven var her at 
Tornbyborgerne skulle diskutere de ideer de havde 

til byens udvikling. Der var i alle grupper en rigtig 
god snak, og vi kunne, på de notater der kom retur, 
konstatere at der var rigtig mange super gode ideer.

Vi nærmede os afslutningen i aftenens program, og 
Helle og Peter kunne med stor tilfredshed sige tak 
for indsatsen, fra et talstærkt og veloplagt publikum.

Arbejdsgruppen og Sofie arbejder nu videre med de 
indkomne forslag, og de vil udmønte sig i den ende-
lige potentialeplan.

Denne vil blive fremlagt på vores næste borgermø-
de, som allerede er fastlagt til lørdag den 1. sep-
tember, om formiddagen. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen til dette arrangement.

Endnu en gang tak for jeres engagement.
Arbejdsgruppen

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
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Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge   Dato                         Tornby        Vidstrup
Juni
22 3.  juni 1.s.e. Trinitatis 10.30
23  10.  juni  2.s.e. Trinitatis  10.30 
24 17.  juni 3.s.e. Trinitatis 9.00 EAC  
25 24.  juni 4.s.e. Trinitatis  10.30 

Juli
26 1.  juli 5.s.e. Trinitatis 10.30 
27 8.  juli 6.s.e. Trinitatis 9.00 EAC  
28 15.  juli 7.s.e. Trinitatis  9.00 EAC 
29 22.  juli 8.s.e. Trinitatis 10.30  
30 25.  juli Aftengudstjeneste  19.30 
30 29.  juli 9.s.e. Trinitatis  10.30  

August
31 1.  aug Aftengudstjeneste 19.30
31 5.  aug 10.s.e.Trinitatis 10.30   

Præster: EAC er Eva Christoffersen – hvis ikke andet anført, Sara Dommerby Toft

Præstens klumme
Minder
Vi har alle minder. Og i virkeligheden tror jeg at en 
stor del af vores identitet og selvopfattelse er formet 
af de minder, vi bærer med os. Minder kan både 
være gode og onde. Vi kan blive drevet rundt i vores 
eget liv, ved erindringen om nogle forfærdelige ting, 
der er sket, ting vi måske gerne vil glemme, men 
som blot vender tilbage som genfærd i drømme, el-
ler når vi mindst venter det, fordi en lyd, en duft eller 
en tilfældig situation fremkalder det minde, vi ikke 
vil være ved.

Vi kan også have gode, stærke og opbyggelige min-
der. Fx minder om forældres (eller andre gode men-
neskers) kærlighed, der holder os fast i en erfaring 
af, at vi er værd at elske, trods alle de fejl, vi nu en 
gang begår.

Vi kan også have minder med os som søde hilsner 
fra vores fortid. Jeg tror mange af os har prøvet at 
blive sendt mange år tilbage til en særlig lys og lyk-
kelig tid i vores liv, og de fleste af os samler vel på 
de gode minder. Ja, faktisk tror jeg at vores hukom-
melse er så nådigt indrettet, at vi har en tilbøjelighed 
til at se tilbage på det lyse, og glemme det mørke i 
vores liv.

Fortidsminder
En helt anden form for minder end de personlige 
minder fra vores eget liv, er det, vi kalder fortidsmin-
der. Fortidsminder er vores fælles minder. Som re-
gel bygninger eller ruiner, der står tilbage og minder 
os om, at vi er en del af en meget lang historie. At 
der har levet mennesker her før os. Mennesker, der 
ligesom os har knoklet, kæmpet, elsket og sørget 
som ethvert menneske gør i sit liv. Mennesker der 
med deres liv har været med til at forme det land, 
som vi har fået givet. Sådan kan fortidsminderne 
være en form for hilsen til os fra de mennesker, der 
har boet her før os. 

Et af de ældste fortidsminder vi har her i området er 
stendyssen, der ligger bag den gamle købmands-
gård i Tornby.

Den 4000 år gamle stensætning rager op i landska-
bet og sender os en hilsen fra tider der er så uen-
deligt fjerne, men med de gamle sten alligevel bliver 
nærværende i vores liv.

Levende fortidsminder
Men ved siden af den slags fortidsminder, som vi 
finder i bygninger og ting fra gamle dage, findes der 
en helt særlig slags fortidsminder – fortidsminder, 
der er nye og friske hvert år, men samtidig rummer 
en hilsen fra fjerne tiders levede menneskeliv, nem-
lig det, man kalder for levende fortidsminder.

Kirkebladet
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Levende fortidsminder kalder man de planter, som 
folk for mange hundrede år siden importerede til 
landet. Det er lægeurter og krydderurter, krudt og 
ukrudt, som vælter op af jorden i denne dejlige års-
tid, hvor Guds gode skaberværk viser sig fra den 
mest smukke og frodige side.

Vi finder de levende fortidsminder mange steder – 
lige fra de gamle slots- og herregårdsruiner, til vores 
egne gamle landsbyhaver, hvor alt fra skvalderkål 
til akeleje har været dyrket – den første som sup-
plement til maden, den sidste mest som prydplante, 
men også som lægeurt. Det er nok værd at tænke 
på, når vi står og bander over at skvalderkålen har 
indtaget vores blomsterbed.

Hele foråret har den gamle præstegårdshave i 
Tornby, der ligger skyggefuldt lige nord for kirken 
ud til hovedvejen, været fuld af sådanne levende 
fortidsminder. Lige fra den tidsligste forårsbebuder 
vintergækken, der sandsynligvis er blevet bragt her 
til i løbet af middelalderen, men først er nævnt i den 
danske litteratur så sent som 1622, over den hvide 
anemone til de hvidblomstrende ramsløg, som hele 
foråret har dækket jorden med sine lækre grønne 
blade, der smager fortrinligt i både salat og pesto.     
I øvrigt findes bl.a. også sødskærmen (eller spansk 
kørvel), som smager fortrinligt i suppe og hvis knop-
per kan bruges i kryddersnaps (tag den der dufter 
af anis – ellers er det måske den giftige skarntyde, 
men den vokser ikke i præstegårdshaven, og den 

har i modsætning til sødskærmen ingen duft, men til 
gengæld røde prikker på stænglen).

Kirkedigerne
Endelig er der et gangske særligt sted, hvor disse 
levende fortidsminder er særligt repræsenteret, 
nemlig vores gamle kirkediger.

Da man for mange hundrede år siden opførte kirker-
ne, blev digerne samtidig sat for at sikre gravfreden 
for de kirkegårde, man anlagde rundt om kirkerne.

Det skete ved, at man kastede jord op til en vold, 
der så blev dækket med de marksten, istiden havde 
båret til landet, og som hver vinter kom op med fro-
sten – akkurat som de gør det i dag. Med stor snilde 
blev stendigerne sat, så de kunne stå i århundrede 
efter århundrede, lige indtil i dag.

Disse diger blev voksested for en stor mængde af 
de planter, som man importerede. Og vi er jo så hel-
dige både at have et i Tornby og Vidstrup. Mange af 
de lægeurter, man bragte hertil i middelalderen har 
vokset på vores diger lige siden. Blandt de mange 
smukke planter kan nævnes: Fingerbøl/digitalis, 
filtbladet kongelys, røllike, flere forskellige stenur-
ter, særligt bjergstenurt, bidende stenurt samt den 
sankthansurt, som mange af os også har stående i 
vores staudebed – og mange, mange andre planter. 

Tag selv ud at se!

Stendyssen i Tornby, tegnet af Ruben Karstoft i 1961, da han var turist- og erhvervschef i Hjørring 1955-1962. 
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Skvalderkålspesto
Til sidst vil jeg vende tilbage til det levende for-
tidsminde, som mange haveejere har et noget an-
strængt forhold til, nemlig skvalderkålen. Den er al-
lerede indført i Danmark i forhistorisk tid, og den har 
fulgt med folk, hvor end de slog sig ned for at dyrke 
jorden, for med dens høje indhold af jern, kunne 
man i det tidlige forår få et meget tiltrængt kosttil-
skud.

Her er en dejlig måde at spise sine skvalderkål på:
4-5 håndfulde skvalderkål
100 g hasselnødder
100 g frisk parmesanost
1-2 fed hvidløg
Lidt revet citronskal og saft efter behag
Salt + peber
God olivenolie.

Pluk de friske skvalderkåls-skud (dem, der har sta-
dig har blanke blade), skyl og hak fint.

Hasselnødderne varmes på en tør pande til skal-
lerne løsner sig. Smid skallerne ud og hak nødder-
ne sammen med parmesan og hvidløg (gerne i en 
blender). Blandes med skvalderkålen og overhæl-
des med olivenolie indtil man har den ønskede kon-
sistens. Til sidst smages til med citron, salt og peber.

Velbekomme!
Sara Dommerby Toft

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

7. juni: Sara Dommerby Toft
21. juni: Eva Christoffersen
5. juli: Eva Christoffersen
19. juli: Sara Dommerby Toft 
2. august: 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

Sang og Musik
Vendsysselfestival koncert
Ailos Sax & Organ Duo
Henriette Jensen, saxofoner
Tina Christiansen, orgel
Onsdag den 18. juli kl. 19.30 i Tornby kirke
Billetpris: Kr. 100,-

I 2011 opstod et yderst spændende samarbejde 
mellem saxofonist Henriette Jensen og organist 
Tina Christiansen. Siden da er det blevet til mange 
roste koncerter i kirker rundt i landet under navnet 
Aiolos Sax & Organ Duo. De er begge uddannet fra 
solistklassen ved musikkonservatorier i Danmark 
og udlandet og har hver især godt gang i en inter-
national karriere. Henriette Jensen underviser des-
uden i saxofon ved Det Jyske Musikkonservatorium, 
mens Tina Christiansen er ansat som organist ved 
Ansgars Kirke i Odense.

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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Duoen gør en dyd ud af at finde repertoire og ud-
forske muligheder for den spændende instrument-
sammensætning. Henriette spiller på både sopran- 
alt- og tenorsaxofon, og duoens repertoire er derfor 
meget varieret og spænder over alt fra transskrip-
tioner af barokværker og romantisk musik til helt 
moderne kompositionsmusik skrevet originalt for 
besætningen. Duoen har desuden uropført musik 
af komponisterne Christos Farmakis, Lars Kristian 
Hansen og Niels Christian Rasmussen. 
I Tornby kirke spilles musik af bl.a. engelske Ronald 
Binge, danske Martin Lohse og Freddy Samsing.

Sommeraftensang
Igen i år synger vi sammen sommerens skønne 
sange og salmer i Tornby og Vidstrup kirker. Ved 
sommeraftensang bliver der mest sunget, men også 
fortalt ganske kort om sange og salmer, ligesom der 
bliver mulighed for at lytte til enkelte musikstykker. 
Vel mødt til sangglæde og ca. 3 kvarter med den 
danske sangskat.

Onsdag den 4. juli kl. 19.30: 
Sommeraftensang i Tornby kirke

Onsdag den 11. juli kl. 19.30: 
Sommeraftensang i Vidstrup kirke

Onsdag den 8. august kl. 19.30: 
Sommeraftensang i Tornby kirke

Aftengudstjeneste
I den lyse sommeraften holder vi to aftengudstje-
nester i hhv. Vidstrup og Tornby. Her er ingen alter-
gang, blot smuk musik, gode salmer, en kort prædi-
ken, fadervor og velsignelse. Gudstjenesterne varer 
ca. 3 kvarter. Alle er velkomne.
Vidstrup, onsdag 25. juli kl. 19.30
Tornby, onsdag 1. august kl. 19.30

Ny struktur 
for graverteamet
Graverteamet ved Tornby og Vidstrup kirker er ble-
vet omstruktureret. I forbindelse med at vores kirke-
tjener for nylig opsagde sin stilling, blev alle stillin-
gerne i graverteamet revurderet. Under inddragelse 
af medarbejderne har menighedsrådet besluttet 
ikke at ansætte en ny kirketjener; men derimod æn-
dre den ene af to gravermedhjælperstillinger fra en 
”sæsonstilling” til en fuldtidsstilling. Samtidigt er der 
ansat en flexmedarbejder som gravermedhjælper i 
et begrænset antal timer. 

Graverteamet løser nu alle kirketjeneropgaver på 
skift. Det vil sige, at graverteamet støtter ved alle kir-
kelige handlinger og ved forskellige aktiviteter i sog-
negården; men de løser også alle opgaver på de to 
kirkegårde. Samlet set betyder ændringen en større 
fleksibilitet både på kirkegårdene og i kirkerne. Med-
arbejderne vil nu i langt større omfang kunne afløse 
hinanden ved f.eks. afholdelse af ferie og deltagelse 
i kursusaktivitet. 

En bonuseffekt er også en større variation i arbejds-
opgaverne for graverteamet. Menighedsrådet vil i 
samarbejde med medarbejderne hen ad vejen vur-

dere, hvorvidt vi har ”ramt” rigtigt, og om nødvendigt 
evt. foretage nogle korrektioner inden for det næste 
år. 

Kontaktpersonen for gravsteder og kirketjeneropga-
ver vil være den ledende graver Elisabeth G. Iver-
sen.    

Jørgen Clasen, kontaktperson

Tak!
Kære alle sammen.

1000 tak for al jeres opmærksomhed ved min fød-
selsdag den 20. maj.

Det blev en uforglemmelig dag. Tak til alle jer, der 
kom for at fejre mig – tak for blomster og gaver og 
taler og digte og sange og alt hvad der ellers tilflød 
mig den dag, jeg fyldte 40 år. 

Der blev samlet et flot beløb ind til en cykel, som jeg 
i skrivende stund glæder mig til at købe; der bliver 
oven i købet nok også råd til en cykelhjelm.

Tak for det hele!
Sara Dommerby Toft

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

Fra gudstjenesten pinsedag den 20. maj 2018.



14

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

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

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

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

Organist ved begge kirker:
Anita Hyldgård Samsing 
(ansvarlig 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

mailto:jens.olesen@mail.tele.dk
mailto:joergenclasen@hotmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:hanne.sang.soerensen@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
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Hvis man går ind på flaskeposten hjemmeside og 
søger på Allan Olsen vil man finde en lang artikel, 
der handler om – ja Allan Olsen.

Allan Olsen var på besøg i Vidstrup. Vores nye 
værtspar havde sat Allan Olsen og os alle sammen 
stævne denne torsdag aften, lige før påske.

Ud fra artiklen kan man læse noget om journali-
stens langvarige lidenskab i forhold til Allan. Man 
kan også læse om Bo Karlsson, som ikke helt tilfæl-
digt har inviteret Allan til byen.

Min kone havde tilfældigt slået op på facebook, net-
op da Bo havde slået billetterne op til salg. De var 
solgt på ikke mange minutter og så fik jeg et kald om 
at nu skulle jeg så med til Allan Olsen koncert.

Allan Olsen er jysk og Vendelbo med et stort hjerte 
til den nordlige del af vendsyssel. Hans sange hand-
ler om livet og de små og store kruseduller det giver 
at leve det.

Den aften der var koncert kom vi ned til forsam-
lingshus, der begyndte at emme af en eller anden 
spændt forventning. Der var folk fra nær og fjern. 
Der var en masse, jeg kendte og en masse som jeg 
ikke kendte og det var noget af det bedste, hygge-
ligste og fineste jeg har oplevet i forsamlingshuset 
i rigtig mange år. En helt fantastisk oplevelse, som 
helt klart kom af alle de gode folk, der var mødt, 
som snakkede sammen på kryds og tværs og alle 
de mennesker, der også var vendelboer med stort V 
ligesom ham vi ventede på.

Selv koncerten var meget tæt. Han var jo lige der, 
ham vi havde hørt om. Allan har ligesom Niels Haus-
gaard en masse anekdoter, som er med til at give 
hans sange liv, sjæl og nerve. 

En fantastisk rejse i Allans liv, med hans historie 
omsat til musik og sjove snakke, som giver et bil-
lede af en mand, der har levet sit liv blandt sådan 
nogen som os. 

Vi har nemlig også en masser historier, anekdoter 
og nogle af dem ikke helt som de startede da de 
første gang blev fortalt. Det bliver disse historier dog 
ikke altid dårligere af.

Tak til Allan, Bo og alle de andre, som var med til at 
gøre skærtorsdag i Vidstrup Forsamlingshus til en 
ualmindelig god oplevelse.

Jørgen Kiel

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.

Foto: Torben Ellling, Flaskeposten

Foto: Torben Ellling, Flaskeposten
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Repræsentantskabsmøde
Siden sidste blad blev udgivet har Købmands-
gaarden haft repræsentantskabsmøde, hvor der 
blev valgt ny formand. 

Ib Larsen stoppede efter 10 år. Som ny formand 
blev valgt Lisbeth Ottesen, som har været i Køb-
mandsgaarden i mange år. Derudover blev Vera 
Gram valgt i forretningsudvalget. 

Regnskabet viste et mindre underskud. Det var el-
lers et godt år med mange besøgende.

Skudehandelsmarked med arbejdende stande og 

sommerens kræmmere foregår den 9. og 10. juni, 
hvor der også er tombola. 

Der kommer bådebyggere fra Norge, for at gøre jol-
len færdig.

Købmandsgårdens populære kræmmermarked er 
fra den 24. juni og hver søndag til og med den 12. 
august. 

I løbet af efteråret bliver der trailer- og loppemarked, 
som bliver annonceret senere.
  

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

Siden sidste indlæg har der været afslutning på vin-
terens aktiviteter: Folkedans, Vild med dans, Swing-
om-aftner og Præmiewhist.
 
Onsdag den 28. marts afholdtes den årlige general-
forsamling for aktionærer ifølge vedtægterne.

Tille bød velkommen til de fremmødte, Henning 
Nielsen blev valgt som ordstyrer.

Som de forrige år, kunne Tille berette om en god 
udlejning til private fester.

Egne arrangementer:
Præmiewhist, Vild med dans, Folkedans, Irsk aften, 
Andespil, Fastelavnsfest med mere.

Udlejning til Beboerforeningen, den 3. onsdag i hver 
måned i vinterhalvåret.

Ole Vagn fremlagde regnskab, både beretning og 
regnskab blev godkendt.

Bertha Thomsen stoppede i bestyrelsen, efter eget 
valg. Ove Mønster blev valgt til suppleant.

Ole Vagn, som er valgt uden for bestyrelsen, fort-
sætter som regnskabsfører.
Revisor: Linna Christensen og Henning Nielsen.

Fredag den 19. oktober afholder vi igen Irsk aften. 
Der skrives mere om det i næste indlæg.

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

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074
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Generalforsamlingen
Formanden for Tornby Hallen eller Tornby Kultur- og 
Fritidscenter, som det nu hedder, René Jensen bød 
velkommen til de forholdsvis få fremmødte til årets 
generalforsamling.

Herefter blev Henrik Villadsen valgt som dirigent og 
gav straks ordet tilbage til René, der indledte sin be-
retning med at takke og rose Martin Jepsen for hans 
indsats som ny halbestyrer.

Planlægningen og gennemførelsen af byggeriet 
af tilbygningen til hallen blev derefter gennemgået 
med de mange bump på vejen frem mod det flotte 
resultat, der nu står til rådighed. ”Et nyt og spæn-
dende byggeri til godt 11 mill. kr. med træningshal, 
nyt fitness center, fire nye omklædningsrum og en 
opdateret TIF-sal”, som René sagde.

Også Hjørring Kommunes garantistillelse for lån 
var blevet bevilget, således at hele finansieringen til 
sidste faldt på plads gennem indsamlingen ”Tornby 
i Bevægelse”. Der blev rettet tak til både borgerne 
i Tornby og Vidstrup for bidragene og til flokken af 
indsamlere.

Alt sammen førte til indvielse i april 2017 og udlej-
ningen af hallen har kørt tilfredsstillende og den nye 
fitnessafdeling er kommet rigtig godt fra land.

Af driftsmæssige ting nævnte formanden, at der er 
foretaget energibesparende forbedringer, at taget er 
lappet, men nok snart skal udskiftes og at der er 
nogle problemer med gulvet i den gamle hal.

Efter en tak til den øvrige bestyrelse for godt samar-
bejde blev beretningen godkendt og straks efter blev 
også hallens regnskab godkendt, efter at kasserer 
Kirsten Rams havde besvaret et par spørgsmål.

Både formanden, René Jensen, TIFs repræsentan-
ter Birgitte Mikkelsen og Henrik Villadsen samt sup-
pleant Jens Erik Bonné blev genvalgt.

Og da der ikke var emner under eventuelt, sluttede 
generalforsamlingen.

Flot sæsonstart for oldboys
Igen i år har Tornby Idrætsforening to oldboys hold 
med i Vendelboernes fodboldturnering.

For begge holds vedkommende var sæsonstarten 
imødeset med nogen spænding. Veteranerne var 
med en fornem fjerdeplads i A-rækken sidste år selv 
med til at sætte forventningerne højt igen i år og hol-
det har da levet fuldt op til forventningerne.

Efter syv runder er det noget overraskende Ilbro, 
der ligger på førstepladsen, men kun et point bedre 
end Tornby på andenpladsen. Den indbyrdes kamp 
mellem de to tophold endte i øvrigt 3 – 3.

Der er dog stor jævnbyrdighed i rækken og alle hold 
kan slå hinanden. Tornby løb da også ind i en enkelt 
”snitter” på hjemmebane mod Bjergby. Efter 1 – 0 til 
Tornby ved pausen gik det helt galt i anden halvleg, 
så Bjergby kunne køre hjem med en 1 – 5 sejr.

Det bliver spændende at følge veteranerne videre 
i turneringen. Alle hjemmekampe spilles kl. 19 om 
mandagen.

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

TIF-Fodbold

Kultur- og Fritidscenter
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Stillingen veteran A:
Hold: Kampe: Point:
Ilbro 7 14
Tornby 7 13
Hirtshals 7 13
Bjergby 6 12
Horne 6 11
Thise 5 10
Sindal 6  8
SHI 6  5
Bindslev 6  4
HI 6  4
Tårs 6  1

TIFs ældste fodboldspillere, superveteranerne har 
år efter år forbedret resultaterne og sidste år slut-
tede holdet på en flot andenplads, efter suveræne 
SHI.

I år er der kommet to nye hold med, nemlig Tårs og 
Ilbro og det kan forhåbentlig gøre turneringen lidt 
mere spændende.

Men sæsonstarten i år var nærmest kaotisk, idet 
afbud fulgte efter afbud og i sidste ende måtte der 
sendes afbud til Løkken, der således vandt 3 – 0 
uden kamp. En ærgerlig måde at få en kamp afgjort 
på, men det kunne ikke blive anderledes.

Efterfølgende har holdet dog stillet op til kamp hver 
gang og efter en lidt nølende første kamp, der blev 
tabt med hele 8 – 6 til Tårs, er der kommet lidt bedre 
styr på tropperne. Efter seks kampe er tre tabt og 
tre vundet, den seneste med 4 – 2 på hjemmebane 
over det ellers indtil da ubesejrede hold fra Bagterp.

Men også hos superveteranerne er der rigtig mange 
jævnbyrdige kampe og kun Ilbro, der ligger i bunden 

helt uden point, ser ud til at få 
en noget svær sæson.

Stillingen superveteran:
Hold: Kampe Mål      Point
Bagterp 6 23-10 15
SHI 6 22-15 12
HI 6 20-16 12
Tårs 5 20-23  9
Tornby 6 21-21  9
Løkken 6 13-14  9
Bindslev 6 12-22  3
Ilbro 5 11-21  0

Superveteranerne spiller deres 
hjemmekampe kl. 19 om ons-
dagen.

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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Erhvervsforeningen
Den 30. april 2018 blev der afholdt generalforsam-
ling i Tornby-Vidstrup Erhvervsforening.

I formandens beretning kunne man blandt andet 
høre om:
Afholdelsen af Åben by den 12. august 2017.
Dagen var igen en stor succes på trods af vejret 
igen ikke var helt med os.
Tiltaget med indkøb at pavilloner og bord / bænke 
sæt var en stor succes og dagen igennem var der 
en fin opbakning fra byens borgere.
Kagedysten og træk ture på heste var en god ople-
velse for store og små.

Erhvervsforeningen har igen i år sendt en hilsen til 
byens konfirmander – 12 blev det til i 2018. Som 
medlem af erhvervsforeningen er det frivilligt om 
man vil give til konfirmanderne. Beløbet er fast – 25 
kr pr. medlem til hver konfirmand.

I samarbejde med Beboerforeningen, er erhvervs-
foreningen med i en velkomstpakke til nye tilflyttere.
Sammen med meget andet fra foreninger i Tornby- 
Vidstrup, modtager man en folder med rabatkort fra 
medlemmer af erhvervsforeningen.

På generalforsamlingen blev der desuden snakket 
om hvad vi gør for at få flere medlemmer i erhvervs-
foreningen og hvad det er vi kan tilbyde nye med-
lemmer.

• Man støtter en forening i byen
• Man bliver synliggjort i lokalsamfundet
• Er der høringer eller henvendelser fra det offent-

lige, kan man hurtigt samles og kommer med et 
eventuelt svar eller synspunkt som en forsamling

• Mulighed for et netværk i byen.
• Og ikke mindst en skøn julefrokost som oser af 

hyggeligt samvær og gode grin.

Ønsker man at blive medlem er det bare at sige det 
til Bente i Brugsen.

Du kan også finde os på Facebook eller på Beboer-
foreninges hjemmeside www.tornby.info – vi glæder 
os til at møde dig.

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

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



Juni
6.  Banko kl. 14, AHavb
9.-10. Skudehandelsmarked 
 med Sognearkivet og Købm.
13. Udflugt med seniorerne og 
 aktivitetsklubben, Ahavb
14. Generalforsamling i VB kl. 19
 i Værestedet.
23.  Sankt Hans i Vidstrup kl. 19.00
24.  Kræmmermarked i Købm.

Juli
4.  Banko kl. 14, AHavb
4. Sommeraftensang i TK 
 kl. 19.30
11. Sommeraftensang i VK 
 kl. 19.30

13.-14. Strandfest 
 med Tornby Bjergelaug
18. Vendsysselfestivalkoncert 
 i TK kl. 19.30

August
1. Banko kl. 14, AHavb
7. Aftentour i Vidstrup 
 med sognearkivet
8. Sommeraftensang 
 i TK kl. 19.30
12. Sidste kræmmermarked
 i Købm.

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
TK Tornby Kirke
TKF Tornby Kultur- og Fritidscenter
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus
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