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Leder
Det er altid spændende her sidst på sommeren eller sensommeren, hvordan vejret har været i den
foregående tid. Måske sidder vi midt i en tørke,
hvor vi skal være påpasselige med de ting vi gør
for at undgå at antænde en brand, eller vi er nødt
til at vande dyrt vand ud til planter, som vi synes er
dyrebare eller bare nødvendige for det, vi laver. Her
tænker jeg på landmændene, som lever af deres
afgrøder.
Jeg har været ude og kigge, med mine landmands
øjne, på hvordan det hele står. Meget står nu her
midt i juni meget frodigt og mangler ikke vand her
og nu. Jeg kigger på mine blommer, som jeg skal
se frem til. De hænger i store mængder grønne og
vokser lige så stille frem til august måned, hvor de
bliver søde, blå mundfulde. En lækker blomme jeg
har, som jeg glæder mig meget til. Når jeg har nok,
får andre også fornøjelsen, for jeg deler gerne. Til
gengæld kunne vi lidt tidligere på foråret konstatere, at da æbletræerne blomstrede og lagde grund
til æblerne, kom der en enkelt nat med koldt vejr
og nattefrost. Så her kan jeg desværre ikke se frem
til så meget, men det går nok, selv om Moster Rie
snart flytter til Vidstrup og kunne hjælpe mig med
noget æblesaft. Nå, det må blive blommesaft, for
det er vel samme princip.
Til de store linjer. I disse dage i juni får vi ny statsminister. Så kan landet igen ledes og forandres, flytte
sig, deltage i mangt og meget i verden. Mette F,
som er fra Aalborg og vel lidt nordjyde, er vores nye
yngste kvindelige statsminister fra Nordjylland. Det
kan næsten ikke komme tættere på. Det bliver fint
at se, om det så betød noget at det er sådan, eller
vi skal gå med bøjede hoveder og flove os.
Løft nu bare hovedet, for du sidder og læser et
blad, som bare bliver ved med at udkomme. Seks
gange om året til fornøjelse for en hel masse og
selvfølgelig flest i Vidstrup og Tornby. Et blad, der
skriver lige det, du har lyst til, inden for de rammer
vi nu har. Jeg håber, vi alle har haft en god sommer
og er blevet ladet op til det næste, der skal ske i
vores liv.
Jørgen Kiel, landmandssøn

Næste nummer udkommer:
2. oktober 2019
Stof til nummeret kan sendes på e-mail:
postkasse@lokalbladet-vito.dk
indleveres til et redaktionsmedlem eller
Hans J. Nikolajsen:
senest 8. september 2019
Tryk: Martensens Bogtrykkeri, Hirtshals
2

© Kort & Matrikelstyrelsen A235-96

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

Havbakken
Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring
Kommunes tilbud til friske selvhjulpne ældre.
Aktivitetsklubben er en filial af forsamlingsbygningen i Hjørring.
Forsamlingsbygningens kontaktperson er:
Gurli Kirkedal, mob. 4122 5531
Mail: loenstrup@forsamlingensbygningen.dk
Har du/I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet enten
på telefon, mail eller ved at møde op på Havbakken
tirsdag formiddag.
Vi har rammerne – du er indholdet!
Sådan lyder sloganet for Aktivitetsklubben Havbakken. 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
Britta Christiansen, suppleant . . . . . . . .  2131 8803
Regnskabsfører for brugerrådet:
Betina Mønster Christensen . . . . . . . . .  3068 2568

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00
Seniordans fra september til april. Starter igen den
2. september.
Tirsdag kl. 9.00
Billard
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær

Angående arrangementer så tjek lige HAS’ infokanal på jeres TV eller hjemmesiden frivillighedenshuse.hjoerring.dk

Arrangementer i august
og september
Onsdag den 7. august
Kl. 14.00 er der banko.
Onsdag den 28. august
Kl. 14.00 – 16.00. Underholdning med ”Midt i ugen”.
Alle er velkommne. Kaffe med kage 35 kr.
Onsdag den 4. september
Kl. 14.00 er der banko.
Onsdag den 18. september
Kl. 17.30. Høstfest med høsttale. I samarbejde med
Tornby og omegns Seniorer afholdes høstfest på
Havbakken. Pris inklusive mad, kaffe og småkager
125,00 kr.
Tilmelding senest den 11. september mellem kl. 10
og 12 til Grete Sørensen tlf. 6199 7732 eller Signe
Nielsen tlf. 3028 7420.
Onsdag den 2. oktober
Kl. 14.00 er der banko.
Billardbord
Brugerrådet har et stort billardbord 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 tilbuddet. Det er gratis at benytte bordet.
Garnrester efterlyses!
Har du garnrester, du ikke bruger, vil vi gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, strømper
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

Du behøver ikke komme præcis 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.
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Tornby-Vidstrup Landsbyråd
Bestyrelsen: Formand Peter B. Kristensen - kasserer Lisbeth Ottesen - sekretær Hanne Kirketerp

Referat fra årsmøde
Det blev afholdt onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.30
i Tornby Kultur- og Fritidscenter
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden bød velkommen til de ni fremmødte.
Torben Christensen blev valgt som dirigent.
Det blev konstateret, at mødet var indkaldt via VI-TO,
men at der ikke var sket indkaldelse til foreningerne.
Der er efterfølgende skrevet til medlemsforeningerne, og ingen har været imod mødets lovlighed. De
fremmødte tiltrådte at mødet var lovligt.
Det blev aftalt, at man behandler punkt 6 om vedtægtsændringer først, og såfremt de vedtages, afholdes resten af mødet efter de nye vedtægter.
2. Punkt 6
Efter en drøftelse blev det fremlagte forslag til vedtægter vedtaget med nedenstående ændringer:
Der tilføjes under 2. dot: ordet ”f.eks” i sætningen.
Der tilføjes under 4. dot: ”samt repræsentanter for
de fremmødte foreninger”.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
3. Meddelelser om repræsentanter for medlemsforeningerne
Formanden noterede de forskellige foreningers repræsentanter.
Henning Sigsgaard kontakter Børnehuset Tornby
vedrørende kontingent. Bestyrelsen i landsbyrådet
kontakter Tornby Turistforening for at anmode den
om at være medlem.
4. Valg af indtil tre enkeltpersoner fra lokalområdet til landsbyrådet
Louise Møller Christensen og Torben Christensen
er valgt fra Tornby. Posten for Vidstrup er vakant.

ÅBEN HVER DAG

6. Beretning fra det forgangne år
Der er ikke sket meget i foreningen. Formanden har
været i dialog med kommunen om foreningens vir-

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68
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T ornby

gl . skole

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.

k e r a m i k væ r k s T e d

ke. Foreningen er stadig vigtig som kontakt mellem
landdistriktet og kommunen.
I landsbyforum er organiseringen ændret. Lokalt er
der arbejdet for en ny potentialeplan. Der afholdes
møde den 4. juni hvor forslaget er, at arbejdet med
potentialeplanen overføres til Tornby Beboerforening. Der arbejdes også på at sikre, at man fremover koordinerer møder, så der opstår færre sammenfald.
Problemet med fælles kalender løses ved, at man
anvender VI-TO’s kalenderfunktion og opfordrer
alle til at anvende denne kalender.
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
Der er indkommet 1.200,- i kontingent og afholdt
udgifter på 1.060,- kr. – overskud på 140,- kr. tilføjes egenkapitalen der er på 2.698,55 kr.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
7. Budget og kontingent
Uændret kontingent.
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i
hænde senest 6 dage inden årsmødet)
Ingen indkomne forslag.
9. Valg af Landsbyrådets bestyrelse (på årsmødet eller senest 14 dage efter)
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Hanne Kirketerp og Torben Christensen
Peter B. Kristensen er valgt for to år.
10. Valg af to revisorer
Valgt blev Alfred Jokumsen og Lars Høgh.
11. Eventuelt
Torben Christensen påpegede, at landsbyrådet er
stedet, hvor vi bør koordinere mellem foreningerne.
Det er vigtigt, at man er bevidst om det og spiller
med fra foreningerne. Det er svært at få aldersgruppen mellem 20-50 år med i tingene.
Peter B. Kristensen, formand
Konstituering
Umiddelbart efter årsmødet afholdt den valgte bestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen består
af følgende medlemmer:
Peter B. Kristensen
udpeget af Tornby Beboerforening
Torben Christensen, menigt medlem fra Tornby
Lisbeth Ottesen
udpeget af Tornby Gl. Købmandsgård
Hans Nicolaisen
udpeget af Vidstrup Borgerforening
Hanne Kirketerp
udpeget af Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Se under topbjælken.

Støtteforeningen for Friplejehjem
Bestyrelsen: Formand Ole Rimmen tlf. 3067 3713 - næstformand Peter Skovgaard tlf. 6160 7516
sekretær Marianne Jepsen tlf. 2428 8085 - kasserer Niels Anker Jensen - Søren Ellesøe - Alice Jensen - Grethe Olsen

Udover bestyrelsen for den selvejende institution er
der blevet oprettet en støtteforening. Det skete på
en stiftende generalforsamling den 28. maj 2019.
Her blev der valgt en bestyrelse, som efterfølgende
konstituerede sig som følger: Formand Ole Rimmen tlf. 3067 3713, næstformand Peter Skovgaard
tlf. 6160 7516, sekretær Marianne Jepsen tlf. 2428
8085, kasserer Niels Anker Jensen, Søren Ellesøe,
Alice Jensen og Grethe Olsen.
Suppleanter: Hanne Kirketerp og Wille Ellesøe. Revisor Niels Chr. Jacobsen og revisorsuppleant Kurt
Bærentsen.

Støtteforeningen har i skrivende stund (21. juni)
omkring 280 medlemmer.

Baggrunden for projektet er, at kommunen har besluttet af lukke plejecenter Havbakken i Tornby.

Derudover er der sat gang i en proces via kommunens planafdeling for at få lavet en lokalplan. Den
14. august kommer det på møde i Udvalget for
Teknik og Miljø og måske på byrådsmødet den 28.
august.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er behov
for et plejehjem i Tornby, som kan dække borgernes behov for Tornby og opland. I årene fremover
bliver der mange flere ældre, så behovet vil være
stigende. Endvidere er friplejehjem rundt omkring
meget populære og således et godt supplement til
de kommunale plejehjem. Man skal være visiteret/
godkendt af sin hjemkommune for at komme på friplejehjemmet, så der vil også være beboere fra andre kommuner på Friplejehjemmet i Tornby. Prisen
for at bo på plejehjemmet vil være den samme, som
for kommunale plejehjem. Der vil være 24 boliger,
hvor ægtefæller kan bo sammen.

Man kan stadig blive medlem af støtteforeningen.
Der ligger indmeldelsesblanketter blandt andet i
kirkens våbenhus og i Dagli’Brugsen. De kan afleveres ved kassen i Dagli’Brugsen. Man kan også
blive medlem via hjemmesiden.
Der er blevet indsendt en ansøgning om certificering til Sundhedsstyrelsen, senere søges der andel
i boligkvoten hos Boligministeriet.

Man kan holde sig orienteret på friplejehjemmets
hjemmeside www.tornbyfriplejehjem.dk. Her vil
der være et referat fra den stiftende generalforsamling samt støtteforeningens vedtægter.

Byggeriet vil koste små 50 mio. kr., og finansieringen er ved at falde på plads. Vi skal have samlet
små 600.000 kr. ind. Det håber vi kan ske via frivillige bidrag, sponsorater og fonde. Støtteforeningen
søger om godkendelse til at gaver op til 16.000 kr.
om året, kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Vi
oplyser samtidig, at foreningen kan modtage arv,
der er fritaget for arveafgift. Derimod kan kontingentet på 100 kr. ikke fratrækkes.
Til den stiftende generalforsamling for støtteforeningen den 28. maj mødte der 75 borgere op.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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Tornby Turistforening
Bestyrelsen: Formand Maj-Britt Rose Olsen - kasserer Georg Schachner - Britta Munch - Tove Jensen - Janice Hunter

Efter Sct. Hans har Tornby Turistforening ingen arrangementer hen over sommeren. Dog vil jeg gerne
benytte lejligheden i denne udgave af VI-TO til at
komme med et lille hjertesuk!
Naturmødet i Hirtshals var en succes. Mange aktører og gode hensigter samt det rekordstore antal
besøgende gav en optimisme og glæde over det
gode budskab om at bevare naturen.
Hjørring kommune fulgte op på det hele og kalder
sig nu naturkommune. Som borger i kommunen
kan man gå ind på naturkommunen.dk og se hvilke gode tiltag man fra kommunens side vil gøre for
at vi sammen kan redde truede insekter og vilde
blomster. Græsplæner, grøftekanter, rundkørsler og
store græsarealer skulle beplantes med vilde blomster, således at man på bare et år skulle kunne opnå
en højere biodiversitet. Alt sammen meget godt og
en fantastisk idé, men knapt var naturmødet overstået, før alle rabatter og grøftekanter blev brutalt
klippet ned. Der er ikke en eneste vild blomst tilbage og ingen nektar til de mange insekter, som
er afhængige af denne fødekilde. Hvor er de gode
intentioner henne? Det kan godt være, at der skal
være frit udsyn for bilister, men kunne man så ikke
overveje selve klippehøjden, således at de lavt voksende vilde blomster fik en chance for at overleve
denne brutale barbering. Det må da kunne lade sig
gøre at øge klippehøjden fra 5 cm til cirka 20 cm!
Selvom vi er så priviligerede at bo i så skønt et naturområde, som vi har i og omkring Tornby, er vi
for de kommende generationers skyld nødt til at
passe godt på den natur, vi har, og vi kan allesammen være med til at gøre en lille forskel. Det er jo
et helt fantastisk stykke natur vi har i selve klitplantagen – og ikke mindst i området neden for skoven
og ud mod havet. Ishavets aflejringer af ler og sand
har skabt helt enestående forhold for en lang række
sjældne plante- og dyrearter, og her findes en af
landets måske bedste sommerfuglelokaliteter. På

Kvanvej 3 · Tornby · 9850 Hirtshals
CVR-nr.: 33721374
info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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grund af tilstedeværelsen af den smukke blomst
blodrød storkenæb finder man også her Danmarks
største bestand af dagsommerfuglen sortbrun blåvinge. Det er da fantastisk, og så har jeg endda ikke
nævnt de mange arter af sjældne planter, som kun
findes her, for det vil blive alt for omfattende.
Hvad kan vi så gøre for at undgå at arter uddør?
Man kan jo starte med at så vilde blomster i et lille
område af sin have eller overveje at lade et stykke
af sin velfriserede græsplæne stå uberørt således,
at der vil være blomster nok til at insekterne kan
overleve. De sidste år er der for eksempel blevet
udstykket mange nye feriehusgrunde fra Strand
vejen til Krageklit. Efterfølgende sker der det, at når
der så bliver bygget, bliver der kørt muld på og store græsplæner bliver anlagt. Dette er en meget dårlig udvikling, fordi de vilde blomster, som engang
knejsede så stolt i de omtalte eng- og klitområder
uddør. De kan ikke trives i god muldjord. De er fra
naturens side designet til at klare sig på overdrev
og sandede jorder. I turistforeningen vil vi arbejde
for, at både nuværende og kommende feriehusejere bliver gjort opmærksom på, at vi skal bevare de
oprindelige arter i stedet for veltrimmede græsplæner. Det hører ikke hjemme her. og det vil på sigt
ødelægge den oprindelige fauna i disse områder.
Så kommer vi til det dybe suk!!!
Jeg forstår det simpelthen ikke, og det gør mig virkelig ked af det: Skov- og naturstyrelsen var også
en af de store aktører på naturmødet. Men hvad
sker der så lige efterfølgende? Den megastore
skovmaskine buldrer løs i plantagen. Styrelsen har
været så hensynsfuld at sætte store informationstavler op ved indfaldsvejene til plantagen, hvor de
forklarer og beder om forståelse for denne brutale
fremfærd. Men hvad sker der, og hvorfor skal det
være nødvendigt på den her tid af året? Ingen med
respekt for naturen ville overveje bare at gå med en
motorsav i skoven på denne tid. Der er dyreunger
overalt i skoven lige nu, men trods det buldrer skovog naturstyrelsens skovmaskine frem og tilbage,
og lyden af træer og grene som knækkes flænger
gennem luften og kan høres viden om. Efter skovmaskinens hærgen ligger hårdt sammentrykte og
arrede grimme brede stier øde hen. Gode svampesteder forsvinder for de næste 20 år, for gråris og
lyng, som danner skygge og nødvendige vækstbetingelser for mange svampearter, bliver slået ned.
Synes at det er så respektløst og tankeløst. Hvorfor
kan skoven ikke få ro, mens den er fuld af nyt liv?
Problematikken ligger vel i, at sådan en maskine er
så dyr, at den helst skal køre et vist antal timer og
helst i døgndrift for at være rentabel. Og så har vi
det igen. Alle gode hensigter forsvinder til fordel for
det økonomiske aspekt.
Naturkommune! Jo...

Maj-Britt Rose Olsen

Tornby og omegns Seniorer
Bestyrelsen: Formand Erik Jacobsen tlf. 2175 8814 - næstformand Henning Nielsen tlf. 2014 2080
kasserer og sekretær Knud Abrahamsen tlf.3098 2406 - Annie Nielsen 9897 7080 - Alice Jensen tlf. 3090 3405

Forårsfesten
Har holdt forårsfest sammen med Brugerrådet i
Fun Farm med omkring 40 deltagere. En god aften
med grillet krondyr med tilbehør og Annis kringle til
kaffen.
Finn Hedegaard underholdt med harmonikaen, en
fest vi gentager til næste år.
Knud
Vildmoseporten
Har været på en dejlig udflugt onsdag den 19. juni
2019. Turen gik i år til Vildmoseporten, hvor vi fik en
rundvisning og en fortælling om, hvordan de små
kalve kom derud og derved undgik smitte og kom
hjem som raske kælvekvier. Stuehuset var, som det
blev bygget først i halvtredserne. Vi fik kaffe med
boller. Derefter gik turen til Gjøl Kro, hvor menuen
stod på stegt ål i lange baner, så vi ikke kunne spise
op. Vi fik fortalt om, hvordan kroen blev lukket, men
det ville de ikke i byen, så de fik den købt og renoveret. Vi fik fortalt om Gjøl Båden, som mange frivillige er ved at få sat i stand. De regner med, at den
kan komme i søen til næste år.

Derfra gik turen til Fårup Skovhus, hvor vi fik kaffe
og kage. En tur, som mange gav udtryk for var en
af de bedste.
Knud
Den 18. september kl. 17.30: Tornby og omegns
seniorer afholder i samarbejde med brugerrådet
Høstfest på Havbakken.
Der serveres en to retters menu og kaffe. Pris 125,kr.
Tilmelding senest 11. september til Grethe tlf. 6199
7732 eller Bent tlf. 2169 2570.
Alle er velkomne

Sognearkivet
Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161
Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale

Arrangementer
I forbindelse med skudehandlermarkedet i pinsen i
Tornby gl. Købmandsgård havde arkivet åbent hus
med et tilfredsstillende besøg. De fleste kom kun
lige for at hilse på eller for lige at se, hvad vi egentlig har at byde på, hvilket også var formålet med at
holde åbent hus.
Efterfølgende har arkivet haft en stand ved Tornby
Bjergelavs strandfest midt i juli måned, men i skrivende stund er arrangementet ikke afholdt og kan
derfor ikke kommenteres yderligere.
Årets aftentur den 13. august kl. 19.00 bliver en
spadseretur langs Gammel Landevej. Undervejs
vil der blive fortalt om det liv og de forretninger og
virksomheder, der tidligere har været på og omkring
vejen. Deltagerne er meget velkomne til at komme
med gode historier og deres viden om stedet.
Hvis nogen skulle ligge inde med en god historie,
gode gamle billeder eller andet interessant materiale, så kontakt os endelig.

Vi mødes på p-pladsen ved Dagli’Brugsen, og arkivet byder efter gåturen på en øl eller vand.
Alle interesserede er meget velkomne.

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

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE
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Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson - kasserer Kurt G. Jørgensen - sekretær Henriette Rasmussen
webmaster Karsten Melgaard - idemager Martin Riis

Grønne værksteder
i Vidstrup

Et samarbejde mellem Tornby-Vidstrup Spejdere,
borgere i Vidstrup og Team Natur Hjørring Kommune.
Grønne værksteder
Vi indbyder til at komme og lave insekthoteller med
videre sammen med børn og børnebørn. Aktiviteterne er gratis og alle materialer er klar. Børnene får
insekthotel med hjem til haven.
Deltag i arbejdende værksteder/Workshops
Spejdere/spejderforældre og byens borgere kan
deltage i arbejdet med at lave:
•
•

Fire store insekthoteller
Fuglekasser/rovfuglepind/stæretårn

Arbejdstegninger og materialer er på stedet!
Insekthoteller og fuglekasser, stæretårn, rovfuglepind med videre sættes op i Vidstrup – på Marken,
legepladsen og i æblelunden.
Vandretur med naturvejleder Laus Gro Nielsen
fra Team Natur
Vi kigger på Vidstrups fællesarealer og grønne områder. Hvordan får vi mere vild natur?
Vi samler frø af vilde blomster i nærområdet til udsåning i Æblelunden.

8

Der serveres helstegt pattegris med salat og kartofler – arrangementet og maden er gratis for de
deltagende (tilmelding nødvendig)
Tid og sted:
”Marken” i Vidstrup.
Det store spejdertelt er slået op.
Søndag den 25. august kl. 10.00
(se nærmere information på www.vidstrup-by.dk,
informationstavlen i Tornby og FB Vidstrup Borgerforening)

Indvielse af vores
projekter i Vidstrup
Søndag den 15. september indvier vi vores fire projekter i Vidstrup.
•
•
•
•

Fælleden ved det gamle vandværk
Legepladsen
Mosteriet i det lille røde frysehus – ”Nordpolen”
Æblelunden

Der vil være vandretur til fælleden.
På fælleden vil vi blandt andet forsøge at skrue tiden tilbage til ”gamle dage”. Mere herom senere.
Herefter går vi til legepladsen og mosteriet på Lille
Møllevej.
Og senere slutter vi af nede i Æblelunden.
Vi arbejder på at komme med flere tilbud til aktiviteter med mere.

Vi håber på stor opbakning til dagens event. Reserver derfor allerede nu dagen i din kalender. Det
endelige program vil du senere kunne se på hjemmesiden www.vidstrup-by.dk, facebook og på infoskærme i Tornby.
Vidstrup Borgerforening

Sankt Hans
I Vidstrup er Sankt Hans en tid på året, hvor det er
dejligst. Sankt Hans aften mødes vi om bålet og
får en øl eller vand sammen med naboer, genboer, overboer og underboer. I år kom der en masse
mennesker til bålet, som Bo har samlet sammen.
Et super dejligt vejr og så arbejdsdag dagen efter.
Vi følger lidt traditionen og synger midsommervisen

og kigger på bålet og hinanden. Et rigtig god aften i
ro og mag. Ingen har travlt, alle tager det med ro og
hygger sig. Det er ikk’ så ringe.
Jørgen Kiel

Æblelunden
Som I kan se på forsiden af VI-TO bygges der på
et hus i æblelunden. Et madpakkehus eller et hus,
hvor vi kan snakke æbler. Huset bliver bygget af
elever fra Produktionsskolen. Det er rigtig godt for
dem. Mange har ikke prøvet at bygge et hus før,
men det har de snart. Efter sommerferien kommer
de tilbage og laver resten.
Jørgen Kiel, æblemand
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Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 40376011 - næstformand Steen Pedersen, T. 28351270
kasserer Morten Steffensen T. 30682593 - sekretær Christina Kristholm, T. 28735712 - Lars Høgh, T.
28100487 - Sofie Friis-Rødel, T. 28929934 - Peter Kristensen, T. 29338210 - Lillian Jespersen, T. 40414632

Fællesspisning i efterårssæsonen 2019
Når en forhåbentlig dejlig sommer er ved at være
omme, er det igen tid til de populære fællesspisninger med forskellige kulturelle indslag i Beboerforeningen i Tornby.
Allerede nu er datoerne fastlagt, så på følgende
dage skal du sætte et kryds i kalenderen:
Onsdag den 18. september, hvor der kommer én
fra Naturkommunen, Hjørring, og fortæller, hvordan
vi kan være med til at bevare vores natur ved simple
tiltag i vores haver og andre nære omgivelser. Det
er det helt rette tidspunkt til at samle frø, så det vil
være ét af emnerne.
Onsdag den 16. oktober, hvor Svend Erik Riisager
fra DSN (tidligere Dansand) vil fortælle om denne
lokale virksomhed.
Fredag den 22. november, hvor der er julearrangement, men hvor det kulturelle indslag endnu ikke
er på plads.
Alle dage er det klokken 18.30. Er du medlem af
Beboerforeningen, og har vi din mailadresse, så
kik efter den konkrete invitation med tilmelding i
din mail. Er du ikke medlem, er du stadig meget
velkommen, men så må du selv orientere dig på
diverse opslagstavler i byen.
Lillian Jespersen

Velkommen til Tornby
Også i denne udgave af VI-TO byder Tornby Beboerforening velkommen til nye borgere i Tornby. Vi
er rigtig glade for alle de, der vælger Tornby som
deres fremtidige hjem.
Beboerforeningen og byens erhvervsliv udtrykker
denne glæde med velkomstpakken som bliver givet. Vi håber, alle vil drage nytte af den.
Vi håber, at vi rammer alle nye tilflyttere med vores velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-tilmund metoden, så kan der ske smuttere.
Så hvis vi har overset nogle, så meld endelig tilbage
til Beboerforeningen – tlf. 2933 8210.
Beboerforeningen
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Patrick
Patrick Nielsen er flyttet ind på Gadevej 7 i Tornby.
Patrick er gammel Tornbydreng, men har de seneste år boet i Hjørring. Patrick er en rigtig gør-detselv-mand, så han er i gang med en totalrenovering
af huset på Gadevej, så der er lige lidt at tage fat
på.

Når der ikke bliver bygget. så spiller Patrick bold
oppe i klubben.
Christian og Sofie
Gl. Landevej har fået nye beboere. Christian Nielsen og Sofie Korsbæk. Christian er oprindelig fra

Horne og Sofie kommer fra Pandrup. De har valgt
Tornby for vores dejlige natur, tæt til tog og motorvej. Alle ting der passer til en ung aktiv familie, der
også er tiltrukket af, at der er mange unge mennesker i Tornby.
Christian arbejder til daglig ved Hirtshals Yard, og
Sofie tager dagligt turen til Aalborg, hvor hun arbejder som sygeplejerske på Aalborg Sygehus. Når
der ikke bliver bygget om, så bruger Sofie sin tid på
heste, og Christian triller bold oppe i klubben.
Emma og Oliver
Så er der nye Tornbyborgere på Gadevej. Oliver
Christensen og Emma Krogh er flytte ind i deres
nyerhvervede hus i foråret. Oliver sejler til dagligt
med Fjord Line, og Emma læser til pædagog.
Begge kommer fra Hirtshals, men har valgt Tornby
som deres fremtidige base.
Når der ikke renoveres hus, så bruger de deres tid
på heste og golf.

De elsker begge den dejlige natur og nyder det
gode liv, der er i Tornby. Sofie er pt. på barsel, og
Jonathan arbejder i Aalborg inden for markedsføring.
Lasse og Nadja
Lasse og Nadja har bosat sig på Russerbakkevej.
Lasse arbejder ved Nowaco Aalborg i økonomiafdelingen. Oprindeligt er han fra Åbyen, men har senest boet i Aalborg.
Lasse spiller håndbold i Hirtshals/Horne Håndbold.
Har som yngre, i en periode, spillet i Tornby.
Nadja arbejder som lærer på Gug skole, hun kommer fra Hirtshals, men har senest boet i Aalborg.
Nadja er hestepige, det var græsmarkerne og plads
til hestene, der var en stor del af årsagen til, at det
blev Tornby, de valgte. Nadja ser frem til at skulle
ud og kører i skoven med sin hestevogn.
Da jeg besøgte dem, var de i fuld gang med at male
og gøre klar til indflytningen.
De valgte at flytte til Tornby, fordi det var tæt på
naturen, og har en central beliggenhed.

Sofie og Jonathan
Sofie og Jonathan har valgt Tornby som deres nye
base, og den endelige håber vi. Sofie kommer oprindelig fra Hirtshals, og Jonathan er Hjørringdreng,
og har de seneste år boet i Aalborg.
Velkommen til Tornby til jer alle.

brug altid
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

11

Kirkebladet
Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge

Dato
Navn
Tornby
Vidstrup
August
31		 4. 7. s.e.Trin.				 10.30
32
11. 8. s.e.Trin		 9.00 TM
33
18. 9. s.e.Trin		10.30
34
25. 10. s.e.Trin				 10.30
September
35		 1. 11. s.e.Trin		10.30 *
36		 8. 12. s.e.Trin				 9.00 TM
37
15. 13. s.e.Trin		19.30 ***		 10.30 **
38
22. 14. s.e.Trin		10.30
39
27. 15. s.e.Trin				 10.30
Oktober
40		 6. 16.s.e.Trin		 9.00 TM
*

Indskrivningsgudstjeneste for konfirmanderne.
Vi begynder i sognegården kl. 9.30
** Børnehøstgudstjeneste med spejderne
*** 		Høstgudstjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor.
TM = Therese Møller
BH = Bjarne Hougaard
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

Arrangementer i august og september
Onsdag den 7. august kl. 19.30:
Sommeraftensang i Tornby kirke.
Torsdag den 29. august kl. 16.00 - 18.00: Kirkekor begynder den nye sæson
Tirsdag den 3. september kl.19.30:
Højskoleaften med Hans Hauge i sognegården.
Søndag den 15. september:
Høst i kirken.
Kl. 10.30 i Vidstrup:
Familiegudstjeneste med deltagelse af spejderne
Kl. 19.30 i Tornby:
Høstmusikgudstjeneste for vokse med efterfølgende indsamlingsfest til fordel for friplejehjemmet.
Torsdag den 26. september kl. 19.30:
Syng sammen i sognegården.
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Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Præstens klumme
Humor er en vigtig ting i de fleste folks liv. Der er
ikke noget så befriende som at kunne give sig hen
i latter – særligt ikke, hvis man deler latteren med
folk om noget, man er fælles om og ikke bare griner
ad andre.
Særligt holder jeg af, når folk har overskud til at
være selvironiske. Vi kender det alle: Hvis man møder én, der er så vigtig, at han ikke kan grine ad sig
selv, så skaber det afstand, og man reagerer enten
med at miste lidt respekt eller være lidt bange for at
træde vedkommende over tæerne. Hvis man derimod møder et menneske, der er den første til at le,
når han glider i en bananskræl, så kan man meget
nemmere håndtere situationen som tilskuer.
Men der er en god grund til at folk ikke altid kan
grine ad sig selv. Og allerede her ser vi humorens
dobbelte væsen. For lige så befriende og samlende
det kan være at more sig sammen, lige så ødelæggende og udstødende kan humoren bruges. Der er
næsten ikke noget værre end at blive grinet ad. Jeg
tror f.eks., de fleste børn hellere vil have en blodtud end at blive grinet ad i skolegården. For intet er
så skamfuldt og pinligt som at blive peget ud som
kikset og grim og mærke folks hvisken og fnisen eller endnu værre åbenlyse grin over ens person. Det
kan ødelægge ethvert menneske.
På et højere plan kan humoren også bruges som
det, der binder et folk sammen, men samtidig
skammer en hel befolkningsgruppe ud.
Da jeg var lille i 80’erne, fortalte man vitser. Vi fortalte vitser om århusianerne. Jeg anede ikke, hvem
de var og forbandt slet ikke dem, jeg selv kaldte
for ”årsjanerne” med byen Aarhus, men jeg kunne
regne ud, at de måtte være enormt dumme, for de
kastede deres leverpostejsmadder op i luften for at
få sky på og gik med klap for øjet for at spare på
lyset.
Århusianervitser virker på den ene side samlende,
for det samler alle andre end folk fra Aarhus om

Hvorfor læser århusianerne avisen på hovedet? Det
er fordi, så ligger AGF øverst. Tegning Niels Boldvig.

at være hurtigere og kvikkere end dem fra Aarhus,
men de stigmatiserer samtidig alle, der kommer
fra Aarhus. Dog på en temmelig uskyldig måde i
forhold til hvis der nu var tale om en mere sårbar
og specifik gruppe, som fx jøderne. For når man
ikke nøjes med at grine (kærligt) ad en befolkningsgruppe, men kombinerer jokes med chikane og forfølgelse, er det sjove ikke længere sjovt men dybt
alvorligt og farligt.
Af samme grund tror jeg der er mange, der har det
lidt svært med blondinevitser, for bag det smørrede
grin over blondiners dumhed, ligger en virkelighed,
hvor ikke så få kvinder gennem tiden er blevet både
undertrykt og misbrugt af folk, der i bund og grund
ikke respekterede dem som ligeværdige mennesker.
For det gælder for al humor, at hvis man ikke beholder respekten og samhørigheden med den, man
gør grin med, så er humoren dybt skadelig og et
farligt og ukontrollabelt våben.
Og det leder frem til det næste niveau, som humoren kan virke på. Nemlig i forhold til magthaverne.
Man kan kende ethvert diktatur på, at man ikke må
gøre nar af toppen. Hverken Hitler eller Stalin tolererede politisk satire. Men de brugte til gengæld
satire – med fx propagandategninger af deres fjender, for at samle folket og sætte det i opposition til
de fjender, de gerne ville bekæmpe. Mange kender
nazisternes tegninger af jøderne som pengegriske
mennesker med alt for store næser og en pengesæk på ryggen. I Sovjet brugte man også tegninger
til at skildre hovedfjenden, nemlig den onde kapitalist, der som en anden edderkop sidder midt i sit
spind og æder alle, der falder i nettet. Men sagen
var, at de kommunistiske magthavere hurtigt kom til
at ligne deres egen parodi på den onde kapitalist,
der udnyttede de svage for at øge magt og rigdom
i toppen.
Et nutidigt eksempel på censur af politisk satire
findes i Kina, hvor det nu ikke længere er tilladt at
poste billeder af Peter Plys, da den lille søde og
dumme bjørn har en (udelukkende ydre) lighed med
Kinas leder Xi Jinping.

Hvor man kan måle alle diktaturer på, at der er censur og i værste fald dødsstraf for politisk satire, vil
det frie og åbne samfund altid være kendetegnet
ved en stærk tradition for ytringsfrihed og for – i
forlængelse af det – netop politisk satire.
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Et godt eksempel på det er Frankrig, der igennem
både blodige og voldsomme revolutioner fik smidt
den totalitære kongemagt i guillotinen og sendt den
lige så totalitære katolske kirke ud af det politiske
rum, så man i Frankrig nu har et på mange måder
gennemsekulariseret samfund, der netop kendetegnes ved, at intet er for helligt til, at man må gøre
grin med det.

Forsidebilledet fra Charlie Hebdo, 14. januar 2015.
Derfor findes der i Frankrig – og i øvrigt i hele den
vestlige verden – en lang tradition for at lade bladtegnere gøre grin med alt det, de kan komme i nærheden af. De er udtryk for frie og åbne samfund,
hvor vi alle er lige – også når det gælder risikoen for
at blive hængt ud på avisernes sider i spiddende
tegninger, som giver folk mulighed for at hive magthaverne ned fra piedestalen uden at skulle halshugge dem først.
Men med globaliseringen åbnedes der igen for en
helt anden og netop totalitær/religiøs tilgang til sa-

Når livet gør ondt

- en mulighed for anonym samtale
Hver aften mellem 20 og 02
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Tlf: 70 120 110

tire, hvor der pludselig er noget, der er for helligt til,
at man må gøre grin med det.
Vi mærkede det herhjemme i 2005, da Jyllandspostens gengivelse af profeten Muhammed førte til
den såkaldte Muhammed-krise. Det var et chok for
mange, at reaktionerne var så voldsomme. Så kom
2015, med massakren på satiremagasinet Charlie
Hebdo. Det var på alle måder en gruopvækkende
begivenhed, for i en kultur, hvor vi regner hvert enkelte menneskes liv for at være dyrebart og ukrænkeligt, er det direkte uforståeligt, at man skulle
kunne retfærdiggøre brutale mord med en uskyldig tegning, hvis budskab nok kan provokere, men
ikke i sig selv gør nogen som helst skade. For siden
reformationen har vi vidst, at vi skal kæmpe med
pennen og ikke med sværdet, når det gælder trosspørgsmål.
Folk reagerede prompte på facebook med at skrive
”je suis Charlie” – ”jeg er Charlie” – i sympati med
ofrene. Og Charlie Hebdo besvarede det forfærdelige angreb på deres redaktion og nære medarbejdere med en uforlignelig forside på næste nummer af bladet. Overskriften lyder: ”Alt er tilgivet”,
og nedenunder står en grædende mand, der kunne
tolkes som profeten Muhammed (som man if. Radikal Islam ikke må afbilde), og identificerer sig med
ofrene med selvsamme budskab: ”je suis Charlie”.
Sådan kan en meget enkel tegning bringe et komplekst budskab om, at selv profeten nok ikke ville
sympatisere med de mennesker, der angreb tegnerne på Charlie Hebdo – og et endnu mere stærkt
budskab, der har dybe rødder i den kristne tro: Tilgivelsen og forsoningen er Guds svar på menneskenes forbrydelser. Alt er tilgivet.
Sådan svarede tegnerne med at vende den anden
kind til. Og netop dette viste, at vi har en levedygtig og velreflekteret kultur, der er bevidst om, hvilke
værdier, vi gerne vil lægge til grund for vores samfund.
Men i de sidste år er det sket en uventet udvikling,
som nu ser ud til at true vores lange og frugtbare
tradition for satiretegninger og for vores frie og lige
samfund i det hele taget.
Krænkelseskulturen er blevet en større trussel for
vittighedstegningen end voldelige ekstremister.
Krænkelseskulturen går ud på at lade folks private
og subjektive erfaringer og følelser være afgørende
for, om noget er acceptabelt eller skal bortcensureres. Uden at skele til kunstens, litteraturens – og satiretegningernes sammenhæng og deres betydning
for vores fælles historie, raser den ene shitstorm
efter den anden som følge af minoriteters sårede
følelser.
På universiteterne er mange undervisere blevet
tvunget til at tage nogle af historiens vigtigste bøger
og malerier ud af pensum, fordi det sårer krænkede
mennesker, som følge af deres private historie. Og
ganske rigtigt er det, at der i mange billeder findes
undertrykkende udtryk, og i mange romaner, sange
og så videre findes udtryk for både mandschauvinisme, imperialisme, racisme (etc.), men det gør
ikke, at man skal censurere dem væk. Tværtimod,
for et billede kan ikke voldtage et menneske, og en

bog kan ikke begå overgreb. Det er mennesker der
øver vold mod mennesker. Der er forskel på kunst
og på reelle overgreb.
Og dog reagerer diverse redaktører og andre med
magt over, hvad der trykkes og offentliggøres, med
at lægge sig fladt ned. I juni fyrede New York Times,
der førhen havde et hav af bladtegnere ansat, deres
sidste to satiretegnere. Det turde simpelthen ikke
længere trykke en eneste satiretegning som følge
af den utæmmede vrede, krænkelseskulturen stiller
med, hver gang nogle føler sig såret over en satiretegning.
Og herhjemme har man udgivet en censureret
udgave af Halfdan Rasmussens dejlige børnerim,
fordi han bruger ord som neger og hottentot, der
i 60’ernes Danmark intet havde at gøre med racisme. Særligt ikke hvis man læser digtene, for der
findes vel ikke en mere smuk skildring af, hvor godt
det kunne være, hvis vi så hinanden som søstre og
brødre og ikke som fremmede og fjender end dette
digt:

billeder kan foretage overgreb på mennesker. Men
samtidig skal vil holde os for øje, at både ord og billeder kan virke så sårende, at de skal bruges med
allerstørste omhu.
Sara Dommerby Toft

Kan du lide at synge?
Tornby-Vidstrup Kirkekor begynder den nye sæson
torsdag den 29. august, hvor øvningen finder sted
fra kl. 16.30-18.00, men vi mødes mange af os lidt
tidligere - allerede fra kl. 16, hvor der er hygge og
kaffedrikning. Vil man gerne synge med i koret, kan
man kontakte korleder Thomas Abildgaard tlf. 2796
8197 eller korbestyrelsens formand, Bjarne Rosendahl, på tlf. 2242 4851. Der er ingen særlige krav til
at være med. Der altid plads til flere sangere. Særligt herrestemmer har vi god brug for!

Lille Negerdukke
sover i min seng
sammen med en dejlig
gul kineserdreng.
Jeg har sunget mine
kære børn til ro,
klappet dem på kinden,
kysset begge to.
Vi er én familie
børn af samme jord.
Sov min sorte søster,
Sov min gule bror!

Konfirmander 2019-2020
Halfdan Rasmussen, 1965

Hvad voldsmænd og terrorister ikke kunne udrydde, ser det nu ud til, at krænkede mennesker,
uden blik for andet end egne følelser, får ødelagt.
På den måde er krænkelseskulturen en totalitær
bevægelse. En bevægelse, der eksekverer domme
uden en ordentlig rettergang. Den virker ikke som
de totalitære diktaturer, der sætter deres ordenspoliti ind mod oprørere, men med en omvendt censur,
for med deres vrede og udskamning af standpunkter, de ikke selv har, får de folk til at tie stille og
underlægge sig selv censur – eller endnu værre:
Får en ledelse til at fyre bladtegnere, undervisere
og andre, der vover at beskæftige sig med emner,
der kan falde uden for de krænkedes meget snævre
dagsorden.
Og det kalder til modstand, for vi har noget meget
fint at værne om, nemlig det frie og åbne samfund,
hvor er er plads til en velreflekteret og lyttende
samtale om, hvilken retning vi skal gå i. Et samfund, der har en rig og til tider meget dyster historie,
som vi må og skal have med os, så både tekster
og billeder kommer frem i lyset, bliver set i deres
historiske sammenhæng, så vi kan lære af vores
fortid, og vide, hvad der har formet vores samfund
på godt og ondt.
Derfor skal vi ikke lægge os fladt ned og undskylde
hver gang nogle føler sig krænkede af enten ord eller billeder. Vi skal holde fast i, at hverken ord eller

Næste års konfirmander skal begynde til præst
torsdag den 19. september 2019 kl. 8.00 i Tornby-Vidstrup Sognegård. Kl. 9.45 vil der være buskørsel til Hirtshals skole.
Jeg glæder mig meget til at lære det nye hold konfirmander at kende og til at undersøge kristendommens mange sider sammen med jer. Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe eller maile (5167
0666 / sdt@km.dk).
Det er muligt at blive konfirmeret i både Vidstrup
og Tornby. Der er konfirmation St. Bededag den 8.
maj 2020.

Konfirmandindskrivning
Førhen foregik konfirmandtilmeldingen ved at man
kontaktede sin præst og meldte sit barn til. Ofte
skete det ved en særlig indskrivningsgudstjeneste.
Nu er alt blevet digitalt, og tilmelding er de sidste år
foregået via kirkens hjemmeside. I år er der kommet en topsikret tilmeldingsløsning fra Kirkeministeriet. Den findes på kirkens hjemmeside: www.
tornby-vidstrup-sogne.dk
Det er jo smart at man kan ordne den slags i en
håndevending, men det gør til gengæld, at vi ikke
møder hinanden og lærer hinanden at kende. Det
har jeg manglet de sidste par år. Derfor inviterer jeg
nu konfirmander og deres familier til en indskrivningsgudstjeneste den 1. september 2019
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Vi begynder med et lille informationsmøde om undervisningen i Sognegården i Tornby kl. 9.30, derefter spiser vi et rundstykke, og jeg får lejlighed til at
tale med hver enkelt familie.
Kl. 10.30 går vi over i kirken og holder gudstjeneste. Undervejs i gudstjenesten fortæller jeg lidt om,
hvad der sker, så man bedre kan følge med, og
hvad de forskellige dele af gudstjenesten betyder,
for det hører med til at gå til præst at lære at gå i
kirke.

Mere om vores
arrangementer
Den 7. august kl. 19.30-20.00 Sommeraftensang
i Tornby kirke
Kom forbi til sommeraftensang ved Hanne Winge
Sørensen i Tornby kirke. En halv times fællessang –
det vil sige ti sange og salmer. Der vil være en kop
kaffe i våbenhuset bagefter.
Tirsdag den 3. september kl. 19.30:
Højskoleaften i sognegården.
Vi har inviteret lektor Hans Hauge til at komme og
fortælle om sin tid som barn og ung i Vendsyssel.
Hans Hauge har gennem hele sit arbejdsliv deltaget
i den offentlige debat med skarpe og ofte provokerende samfundsanalyser. Han er lektor emeritus i
nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
Var i 1990’erne redaktør af det grundtvigske tidsskrift Dansk Kirketidende og har udgivet mange bøger, den sidste med titlen ”Ensomhedsparathed”.
Hans Hauge vil denne aften fortælle om at vokse op
i Hirtshals. Han skriver:
Hvordan var det at vokse op som præstesøn i
Hirtshals i 60’erne? Det var på alle måder godt. At
komme til Hirtshals er stadigvæk at komme hjem,
selvom jeg har boet i Aarhus siden 1967. Jeg blev
dog ikke født i Hirtshals, men kom dertil i 1956 –
samme år som Ungarn-krisen – fra en stråtækt, stor
præstegård i Himmerland. Det var som at komme
fra det forrige århundrede ind i den moderne verden. Jeg overlevede chokket. Kirken lå lidt i en
udkant. Men alle kendte mig; for jeg var, som de
sagde, bette præst. Det var først, da jeg flyttede
fra byen, at jeg opdagede, at jeg var vokset op i et
indre missionsk hjem.
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Høstgudstjenester den 15. september
Familiegudstjeneste i Vidstrup 10.30
Her er noget at hente for hele familien, børn, forældre og bedsteforældre. Spejderne kommer med,
og både sang og prædiken er for børn og barnlige
sjæle – men med indhold, så de voksne også får
noget med hjem.
Klassisk høstgudstjeneste i Tornby 19.30
Her holder vi en traditionel og stemningsfuld høstgudstjeneste, hvor kirken er pyntet op til høstfest,
hvor voksenkoret deltager, hvor læsninger og bønner vil handle om høsten, og hvor vi skal synge alle
de gode høstsalmer.
Indsamlingsfest for friplejehjemmet
Som noget særligt i år slutter vi høstgudstjenesten
med et indsamlingsarrangement i sognegården.
Planlægningen er endnu ikke så langt, at vi kan
skrive om det her i bladet, men hold øje med opslag
i Brugsen og på vores facebook-side.

Den 26. september kl. 19.30 er der syng sammen i sognegården.
Fællessang ved Hanne Winge Sørensen – også
med mulighed for ” Den kan jeg li’”, hvor deltagerene vælger.
Det er gratis at deltage. Kaffe og kage 25,- kr.

Nøj… det’ for børn
Babysalmesang begynder torsdag, den 29. august
kl. 10.00 - 11.15 i Tornby kirke. Herefter hver torsdag frem til efterårsferien. Efter efterårsferien er der
babysalmesang i Horne kirke, og alle er velkomne
begge steder. Dog er tilmelding nødvendig til Hanne på tlf. 2484 9892. Ring også gerne for flere oplysninger.
Tumlingesang lørdag, den 7. september kl. 10.00
- 11.15. For børn fra ca. 1 år. Tilmelding på tlf. 2484
9892. Der er normalt tumlingesang den første lørdag i måneden.
Vuggestue/dagpleje/børnehave: Tirsdag, den 10.
september og den 26. september kl. 9.30 – 11.30.

Gudstjenesteplan
Havbakken
Vi mødes i ulige uger kl. 14.00 til eftermiddagskaffe.
Gudstjenesten er kl. 14.30
Den 1. august: Sara Dommerby Toft
Den 15. august: Sara Dommerby Toft
Den 29. august: Therese Møller
Den 12. september: Sara Dommerby Toft
Den 26. september: Therese Møller

Indre Mission
Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af disse
arrangementer.
Ring gerne på tlf. 2294 0522, hvis du vil være med
i en bibelkreds med andre, hvor bibelen studeres
nærmere.
August Uge 33.
Teltmøder i Hirtshals på cirkuspladsen ved det
gamle Rådhus.

IM-Genbrug
Gl. Landevej 51

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.

Adresselisten
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:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com
Freddy Samsing
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com
Korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com
Sognepræst:
Sara Dommerby Toft
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Jeg har fast træffetid i sognegården i Tornby hver
tirsdag 10.00-12.00, 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. 9897 7253
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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Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Bent Grydbæk Jensen - Poul Drastrup
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208
Udlejning: Hverdage mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.400,- kr. Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

Der har været god udlejning af forsamlingshuset
siden sidst.

Irish Waterfalls. Der skrives mere om det i næste
nummer angående pris og tilmelding.

September
Den 2. september kl. 18.00 begynder Vild med
dans.
Samme aften kl. 19.30. begynder Præmiewhist.
Begge arrangementer fortsætter hver mandag
fremover.
Den 24. september kl. 19.30 starter folkedansen
op.

November
Onsdag den 6. november kl. 19.30 er der andespil.
Onsdag den 13. november kl. 19.30 er der swingom-aften.

Oktober
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30. swing-om-aften.
Fredag den 18. oktober kl. 18.00 Irsk aften med The

Vi glæder os til at rigtig mange kommer i forsamlingshuset i den nye sæson.
Tille Pedersen

December
Torsdag den 6. december kl. 18.00 er der julefrokost.

Invitation til 10 års jubilæum hos:

Karen Riis Design
– smykker og kunsthåndværk.

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

Fejres med vilde tilbud. Spar op til 50% på
udvalgte smykker og 10% på resten.
Jubilæumsåbent
torsdag 1.8 til søndag 4.8 kl. 12-17
Ellers åbent efter aftale.
Der serveres lidt mundgodt. Håber vi ses.
Gl. Landevej 21, Tornby· SMS 53298375
Se designs på Facebook Karen Riis Design, Instagram
Karen_riis_design, www.karenriisdesign.dk

Friskristet luksuskaffe
Hver mandag på Aktivitetshuset Solhjem,
Præstevænget 1, Hjørring. Åbent kl. 15-18.
Ved køb over 100 kr. fås en kop gratis gourmetkaffe i caféen.
Forudbestil på:
www.vendiakaffe.dk
eller sms: 2796 8197
inden mandag.
Eller afhent på:
Perikonvej 5, Tornby.

18

Betal med mobilepay
ved afhentning.

Tornby Idrætsforening
Mindeord
Tak for alt
Onsdag den 26. juni 2019 måtte vi desværre sige
farvel til Ivan Frilev Jensen efter kort tids sygdom.
Ivan vil blive husket og savnet som den store ildsjæl
han var, især i Tornby Idrætsforenings håndboldafdeling. Her sad han i flere år i bestyrelsen. Han var
en af dem der tog det store slæb, når der skulle arrangeres Sommerfest, Tornby Cup med mere.
Derudover var han en stor sportsmand med utallige kampe på klubbens førstehold og ikke mindst
træner for flere af vore ungdomshold.
De sidste par år var han lidt mere tilbagetrukket
på grund af sit arbejde som montør, men var han
hjemme, og havde han tiden, stillede han altid op,
når han blev spurgt. Ivan var en stor personlighed
og vil blive savnet af mange.
Vore tanker går i denne svære stund til hustruen
Helle og børnene Sarah, Simon og Laura.
Æret være hans minde

Nogle af holdene har trænet lidt hele sommeren,
og har været til forskellige stævner, nok mest fordi
de har fået nye trænere, som gerne vil lære truppen
lidt at kende.
Herrerne har fået ny træner, Steven James Larsson,
som oprindelig kommer fra Sverige og skriver og
taler mest svensk. Han er nu bosat i Sæby. Steven har spillet på flere landshold, men skader tvang
ham til at stoppe på højere plan. Der er også kommet et par nye spillere til, så det bliver spændende
at se, hvad sæsonen bringer efter oprykningen til
3. division.
Damerne skal også have ny træner, det er Martin
Jin Kristensen, som tidligere har været ungdomstræner i klubben, men de sidste 4 år har Martin været træner i Norge. Dametruppen skulle være intakt
fra sidste sæson, og nogen er færdig med barsel,
så mon ikke holdet er lidt skarpere i år. Det kan jo
også være, der kommer nye spillere til.
Både herrer og damer deltager den 23.-24. august
i BDO Cup i Frederikshavn.

TIF-Håndbold
Tornby IF’s Håndboldudvalg
Formand: Allan Jellesen  . . . . . . . . . . . .
Kasserer: Ulla Rokkedal  . . . . . . . . . . . .
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . . .
Anders Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bettina Sigsgaard  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Johnny Neergaard . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anita Dissing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kim Kornum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ann Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tornby-Hallen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der er også kommet nye regler med op- og nedrykning af spillere, spille på flere hold samme dag,
piger på drengeholdene indtil U-17, nye boldstørrelser for flere årgange, spil på kortbane med kun 5
spillere på hvert hold. Ja, der bliver noget at holde
styr på.

2047 7306
2154 0836
2087 9900
2244 8178
2856 6569
4040 9822
2281 0102
4020 4821
6154 2975
9897 7620

Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold
Ny spændende sæson står for døren
Sæson 2018/2019 er knap overstået, inden en ny
skal i gang. Bestyrelsen har arbejdet hårdt hele foråret/sommeren på at få det hele til at gå op.
Den nye sæson bliver spændende, både for ungdom og seniorer. Dels er der kommet nye årgangsinddelinger i ungdomsrækkerne, så det nu
er ulige: U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9, U-11, U-13,
U-15, U-17 og U-19.

U-15 Piger har fået Jamie Michel Jensen som cheftræner – godt flankeret af Emil og Gustav.
Pigerne skal først i september deltage i kvalifikationsstævne til 1. eller 2. division, der er to hold i
U-15 Piger.
Flere af ungdomsholdene har også fået nye og
spændende trænere, men heldigvis forsætter de
fleste af de ”gamle” også.
Der er desværre enkelte rækker, hvor trænerne ikke
er helt på plads endnu. Så går du med en lille spire
til en træner karriere i maven, så ret henvendelse til
en fra bestyrelsen. Du kan garanteret meget mere,
end du tror, og der er nogen til at hjælpe dig på vej.
Træningstider og opstart
For de hold, der skal tilmeldes turnering, vil der
være rullende træningsstart fra uge 31 til uge 34.
Se de nye træningstider, og hvornår dit hold skal
starte på www.tornbyif.dk under Håndbold, eller
på Facebook under Tornby IF Håndbold.
Begge kilder bliver løbende opdateret.
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Tornby Cup 2019
Er fredag den 20. til søndag den 22. september.
Tornby Cup 2019 sprænger alle rammer.
Aldrig nogen sinde i de 30 år cuppen har eksisteret,
har der været fyldt op så tidligt og med så mange.
I slutningen af juni måtte vi sige stop til flere tilmeldinger, og det var endda efter, vi havde været ude
og leje flere haller og fået en ekstra skole med.
Og der er flere hold, som nu står på venteliste.
Der er tilmeldt 147 hold fra Danmark, 67 fra Norge
og 11 fra Sverige, i alt 225 hold mod 183 sidste år.
2.551 deltagere er tilmeldt, mod 2.267 sidste år.

Hjælp os med cirka 200 hjælpere
Hvis sådan et arrangement skal blive en succes for
hele Tornby, er det nødvendig med en massiv opbakning fra rigtig mange frivillige hjælpere.
Hvad vil du gerne hjælpe med?
Ring til: Allan Jellesen, tlf. 2047 7306 eller
Birgitte Mikkelsen, tlf. 2087 9900
og aftal, hvornår du kan. De fleste vagter er på 3-4
timer, og du er ikke alene. De fleste vagter er lørdag
og søndag.
Henning Sigsgaard

Af de tilmeldte deltagere er der 1.954 der skal indkvarteres og bespises. Sidste år var det 1.602, så
der bliver noget at se til.
Der skal spilles 578 kampe fordelt på 21 haller, og
der skal nok bruges 15-16 busser til at transportere
spillerne rundt til hallerne.

Tornby i bevægelse
- for seniorer

Initiativgruppen:
Jørgen Dalsgaard . 
Jytte Gade . . . . . . 
Inger Dalsgaard . . 
Mona Jensen . . . . 
Henning Sigsgaard

2167 3371
4240 0554
4010 1580
2513 2748
6112 7355

Onsdag den 4. september
starter vi igen.
Efter vi har hold en lille sommerpause, starter vi op igen.
Det bliver hver onsdag kl.
09.00-10.30 med motionsaktiviteter, kl. 10.30 er der kaffe
og boller.
Prisen for det hele er 30,- kr.
pr. gang.
Du skal hverken melde dig til
eller fra, du kommer bare de
gange, du kan og har lyst.
Du må selvfølgelig gerne tage
flere naboer og venner med
Vi er mellem 35 og 40 deltagere hver gang, men vi vil gerne
op på 50, så bliver der flere til
de forskellige aktiviteter.
Efter en fælles opvarmning er
det muligt at dyrke: Badminton, Bowls, Minitennis, Floorball, Gymnastik, Bordtennis,
Ringo og Krolf, eller du kan
komme på en gåtur.
Vi mangler nogle der vil spille
kort eller andre spil.
Vi ses
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Aftenen fortsatte med dartturnering, hvor Simon
Frilev Larsen og Nicolaj Lund løb med sejren.

Tak for i år
Sommerfesten 2019 er vel overstået. Vi startede for
andet år i træk med Bankospil torsdag aften og detviste sig at blive en endnu større succes end sidst.
Der var næsten 100, der mødte op til en hyggelig
aften med masser af super flotte gevinster sponseret af lokale butikker og erhvervsdrivende.
Fredag startede vi med ”grill selv”, hvor rigtig mange var mødt op med madkurv eller havde bestilt
en lækker menu hos ”Madtømreren”. Kl. 19.00
blev konkurrencen ”Tornbys stærkeste m/k” skudt
i gang. Der var tre tilmeldte hold, hvor det var Team
Willadsen & Mejlholm der i år rendte med sejren.

Lørdag startede op med ”Hjem til Tornby”, hvor ca
65 havde meldt sig til et par hyggelige timer med
brunch og lidt snik snak med bl.a. gamle klassekammerater. Vi ville gerne have set endnu flere,
men var super glade for at se dem, der dukkede op.
Eftermiddagen fortsatte med skattejagt, andedam,
ansigtsmaling, ballonmand, laserskydning og andet
for børn. Som noget nyt havde fem stærke ryttere
sat hinanden stævne på hver sin spinningcykel. De
cyklede for fuld kraft i en time og kørte en pæn sum
penge ind til Tornby Idrætsforening via forskellige
erhvervsdrivende i Tornby og Hirtshals, som hver
især havde satset et beløb på dem. Eftermiddagen
sluttede med en Biathlonkonkurrence hvor Team
Fitness løb med sejren. Vi måtte desværre i år lade
spil på duer udgå, da der indløb et flyveforbud på
grund af risiko for skybrud.

Hjem til Tornby - der var ca. 65 tilmeldte til brunch.

Fra eftermiddagens aktiviteter.

Fra eftermiddagens aktiviteter.
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Stillinger Veteran 30/6-2019

Årets TIF’er blev René Jensen (th).
Sommerfesten rundede vi traditionen tro af med
grisefest. Cirka 200 lagde vejen forbi til spisning.
Som noget nyt havde vi i år amerikansk lotteri som
var en stor succes og til alles fornøjelse. Sidst men
ikke mindst rundede vi første del af aftenen af med
at kåre årets TIF’er, som i år gik til René Jensen.
Stort tillykke til ham.
Weekenden blev rundet af med dans til orkestret
Bitter Moon.
Vi vil gerne takke alle, der lagde vejen forbi. Ikke
mindst vil vi takke alle vore sponsorer, som år efter
år er med til at gøre dette arrangement muligt.

Pulje A

K

P

HI

14

39

Horne

14

24

Tornby

13

23

Hirtshals

14

22

Frem 1

14

21

Ilbro

14

21

SHI

14

19

Bindslev

14

18

Bjergby

14

18

Sindal

13

14

Thise

14

12

Vrå 2

14

6

For superveteranerne har foråret givet meget svingende præstationer, men holdet har heller ikke kunnet stille op med stærkeste mandskab i ret mange
kampe. Dels på grund af skader, arbejde, møder og
sygdom m.m.
Det forklarer dog ikke helt den noget beskedne
pointhøst og ikke mindst de mange mål, der bliver
scoret mod holdet.
Efter at en rigtig dårlig kamp hjemme mod Bagterp
blev tabt med 3 – 6, kom det prompte fra en af spillerne: ”Vi må op på hesten igen og se at komme
videre”, og så sluttede superveteranerne af med en
udesejr over SHI på 5 – 3 og fik oven i købet yderligere tre points foræret af Løkken, der ikke kunne
stille hold til forårets sidste kamp.
Holdet ligger derfor sommeren over på en plads i
midten af rækken.
Stilling Super Veteran 30/6-2019

TIF-Oldboys
En flot topplads til TIF-veteraner
I forrige nummer af VI-TO spåede jeg flere points til
TIFs fodboldveteraner, og det kom til at holde stik.
Siden har holdet spillet endnu seks kampe og har
kun tabt en, vundet tre og spillet to kampe uafgjort,
herunder en meget målrig kamp mod Ilbro, der
endte med hele 6 – 6. Bemærkes skal det også, at
Tornby slog storebror fra Hirtshals med 2 – 0 i det
seneste indbyrdes opgør.
Forårets sidste kamp mod Sindal blev udsat en uge
på grund af de mange studenterfester. Ikke sådan
at der er studenter blandt veteranerne forstås, men
blandt deres børn var der en del, og da Sindal havde samme problem, blev kampen udsat.
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Alligevel har Veteranholdet scoret points nok til en
flot tredjeplads og vil med en sejr over Sindal endda
også passere Horne og måske kunne holde sommerferie på en flot topplads efter suveræne HI.

K

P

Tårs

13

39

SHI

13

28

Løkken

13

20

Tornby

13

17

Ilbro

13

17

HI

13

15

Bagterp

13

11

Bindslev

13

4

Hvis der blandt VI-TO’s læsere findes en herre lidt
oppe i årene (skal være fyldt 55 år) med evner og
lyst til at spille fodbold, så vil du være meget velkommen til at komme med på holdet. Kontakt Per
Ørum Jensen eller Christian Byrdal.
God og velfortjent sommerferie til alle oldboys i TIF.
Christian Byrdal

Siden sidst
Erhvervsforeningen
Glæd dig - Erhvervsforeningen holder Åben By
Lørdag den 31. august kl. 11.00 - 13.00
Der bliver forskellige aktiviteter for børn.
Spejderne kommer og viser hvad de laver.
Bjergelauget kommer og sælger pølser fra Fladbåden.
Der bliver smagsprøver fra vilde dyr.
Konkurrence i kagebagning, præmier til 1. og 2.
pladsen, tilmelding af kagen senest onsdag den
28. august.
Sidst men ikke mindst: Erhvervsforeningen er vært
for lidt væske.
Se det endelige program senere på infoskærmen
og på Facebook samt diverse opslag i byen.
Sigsgaard

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser i år. De resterende kommer i de næste numre. Vi vil gerne kigge
et par numre eller flere frem her på siden sidst, så
I kan planlægge indlæggene så godt som muligt.

Velkommen hos

5. nummer har deadline den 6. september og udgives den 2. oktober
6. nummer har deadline den 13. oktober og udgives
den 13. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Jørgen Jeppesens Eftf.
Karen Riis Design
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
MadTømreren
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
SparNord
Stanges Auto
Tornby Entrepenør ApS
Vendia Kaffe
VVS-manden

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

madsen

Vi leverer mad ud af huset

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

Stanges Auto

v/ Morten Stange · Sindalvej 42 · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 47 47 · Mob. 51 37 33 08
Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk
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KALENDER
Kalender

August
7. Sommeraftensang kl. 19.30 i TK
7. Banko kl. 14.00 på AHavb
11. Sidste kræmmermarked Købm.
13. Aftentur kl. 19 Sognearkivet
25. Grønne værksteder kl. 10
på ”Marken” i Vidstrup
29. Kirkekor starter kl. 16-18
31. Åben by kl. 11-13
September
2. Vild med dans kl. 18.00 i TF
2. Præmiewhist kl. 19.30 i TF
3. Højskoleaften kl. 19.30 i SG
4. Banko kl. 14.00 på AHavb
15. Indvielse af projekter i Vidstrup
18. Høstfest i samarbejde med
seniorerne kl. 17.30 på AHavb
18. Fællesspisning kl. 18.30 i TF
24. Folkedans kl. 19.30 i TF
26. Syng sammen kl. 19.30 i SG

Alle arrangement 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

lokalbladet-vito.dk

Oktober
2. Banko kl. 14.00 på AHavb
9. Swing-om-aften kl. 19.30 i TF
16. Fællesspisning kl. 18.30 i TF
18. Irsk aften kl. 18 i TF

