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Lige nu er det Coronatid, men det holder op igen. 
Vi er blevet ramt af en virus, som vi ikke helt har 
styr på og vi kan ikke rigtigt bare slå den hen. Den 
startede…… – nej det ved I godt. Den ser ud til at 
den breder sig mere og mere. Hvor meget ved vi 
først bagefter. Alt er lukket ned, men vi kan dog gå 
ned i forretninger for at købe ind. Vi skal huske at 
tage hensyn til andre, men det kan vi jo også godt. 
Der sker en helt masse, men det er ikke så vigtigt 
for bladet.

Det, der er vigtigt er at bladet er lavet både 
før og under virussens hærgen. Derfor har 
vi ikke slettet alle aktiviteter, for vi ved ikke 
rigtigt om det holder. 

Måske er tingene ved det gamle om en tre 
ugers tid eller måske er det om tre måneder. 
Så lyt til radio, følg med på de sociale me-
dier og hjemmesider fra foreninger. Ring til 
dem, der afholder noget og spørg om det 
stadig afholdes.

Vores holdning er, at der kommer en tid bag-
efter, hvor vi skal have et normalt liv, med en 
masse mennesker og en masse aktiviteter. 
Så vi skal ikke have malet noget på væggen, 
som kan være svært at få af igen.

I vores regnskab kan vi se at vi desværre igen har 
fået røde tal. På længere sigt betyder det at vi skal 
have nogle flere indtægter. Vi vedlægger et girokort, 
men det er enkelt og elegant at overføre penge til 
vores konto. På denne side i venstre side fremgår 
det hvilken konto beløbet kan sættes ind på. Vi er 
glade for lidt og glade (meget glade) for store be-
løb. Vi er især glade for at nogle vil støtte os fordi 
vi laver et billigt blad, som mange har glæde af. Vi 
har snart gjort det i 25 år og jeg tror mange håber 
på vi bliver ved. 

Læs nu vores blad. Jeg har set viben og jeg har hørt 
skoven vågne op med fuglesang, som den plejer. 
Snart sidder vi ude og nyder det. Om ikke så længe 
skal vi have solcreme på mere end næsen, når vi 
sidder meget ude. Det bliver forår uanset hvordan 
Coronaen farer rundt.

Tænk ikke på smitte når du skriver din historie. 
Husk du må gerne smitte med engagement, inte-
resse og gode historier. Det tager vi imod med en 
bukkende hilsen og et stort tak.

Jørgen, hjemmearbejdende

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring 
Kommunes 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 velkomne til at kontak-
te 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 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
Britta Christiansen, suppleant . . . . . . . . 2131 8803

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 
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’ info-
kanal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedens-
huse.hjoerring.dk
Tjek også infoskærmen i Brugsen og Hallen.

Arrangementer 
i april og maj
NB! Angående alle arrangementer forbeholdes 
ret til ændringer

Onsdag den 1. april
Kl. 14.00 er der banko.

Onsdag den 6. maj
Kl. 14.00 er der banko.

Referat af generalforsamlingen
onsdag den 4. marts kl. 13.00. 
1.  Valg af ordstyrer
 Henning bød velkommen.
 Som ordstyrer blev Erik Jacobsen valgt.
 Som stemmetællere blev valgt Erik Grydbæk og 

Jørgen Andersen.

Havbakken

Aktivitetsklubben

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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Der har i slutningen af februar måned været møde 
i Landsbyforum. Landsbyforum er det sted hvor 
Hjørrings Kommunes landsbyer mødes, og er den 
platform hvor dialogen føres med det kommunale 
system. Jeg er her valgt som Tornby/Vidstrups re-
præsentant. Så er der emner som skal igennem det 
politiske system i kommunen er det den rigtige vej 
at gå.

Landsbyforum er ligeledes et oplagt sted at følge 
med i hvad der foregår i de øvrige landsbyer i kom-
munen, og dermed inspirere til aktiviteter i vores 
eget nærområde.

For tiden diskuterer vi meget driftsmidler til land-
distriktet. Sagen er jo den at kommunen slipper 
flere og flere vedligeholdelsesopgaver, og overlader 
det til private ildsjæle at gribe disse. Det har vi gjort 
i Tornby, blandt andet ved at oprette vores dygtige 
Twonby Arbejdslaug. Alt kræver penge, det gør det 
arbejde også som arbejdslauget laver - selv om 
de arbejder gratis. Så vi forsøger at skabe politisk 
forståelse for at det er nødvendigt at de kommer 
til lommerne og skaber et økonomisk holdbart fun-
dament for det frivillige arbejde der udføres i land-
distriktet. I som borgere i landdistriktet, må meget 
gerne italesætte dette emne, hvis den rette lejlig-
hed byder sig.

Som sagt så laves der mange aktiviteter gennem 
landsbyforum og allerede 25. april vil der blive in-
viteret til et arrangement ”Kend dit landdistrikt”. 
Alle er velkomne - efter først til mølle princippet. 
Følg med på kommunens hjemmeside om tilmel-
ding. Senere på året vil der også blive arrangeret et 
ildsjælemøde. Dato for dette arrangement kendes 
ikke for nuværende.

Hvis du vil følge med i arbejdet i Landsbyforum, klik 
ind på Hjørring kommunes hjemmeside - og søg 
Landsbyforum.
 
Hvis du er interesseret i at følge arbejdet i Landsby-
forum, så er du meget velkommen til at møde op til 
de møder der bliver holdt i det lokale Landsbyråd. 
Se opslag om datoer i Brugsen.

 Peter B. Kristensen

Tornby-Vidstrup Landsbyråd
Bestyrelsen: Formand Peter B. Kristensen - kasserer Lisbeth Ottesen - sekretær Hanne Kirketerp

 Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
 Godkendt.

2.  Formandens status og evaluering over årets 
gang

 Formanden berettede om årets gang i Aktivi-
tetsklubben.

 Forårsfest, udflugt og høstfest sammen med 
Seniorerne. Underholdning med musik og sang.

 Beretningen er godkendt.

3.  Fremlæggelse af regnskab
 Regnskab blev fremlagt og godkendt.

4.  Valg til brugerrådet. På valg er Signe NIelsen 
og Grete Sørensen

 Ingen ønsker genvalg.
 Bertha Thomsen blev valgt, da bestyrelsen fort-

sætter annuleres valget af Bertha Thomsen.

5  Valg af suppleant til brugerrådet: På valg er 
John Jensen

 Ønsker ikke genvalg.

6.  Valg af 1. revisor. På valg er Birthe Jensen
 Ønsker ikke genvalg.

7.  Valg af suppleant til revisorer. På valg er 
Inge-Lise Andresen

 Modtog genvalg.

8. Eventuelt
 Da der ikke var nok, der stillede op, vil der bli-

ve afholdt en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor vi vil prøve at lave en ny bestyrelse, når vi 
kender datoen for vores flytning fra Havbakken 
til Forsamlinghuset. Indtil da forbliver den gamle 
bestyrelse.

Se opslag på HAS kanal på jeres tv og opslag på 
info skærmen i Brugsen og hallen.

Henning takkede for god ro og orden ved general-
forsamlingen.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi 
gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, 
strømper med mere til Rumænien. Garnet kan afle-
veres i den gamle spisestue på Havbakken, så skal 
vi nok finde det. Ellers kan man kontakte Signe på 
3028 7420. 

Strikkedamerne
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus, tlf. 4036 6499, 

næstformand Dorte Kettel Thomsen, tlf. 2325 8282, Kurt Bærentsen, Svend Ravn, Charlotte Voetman og Erik Jacobsen.

Støtteforeningen for Friplejehjem: Formand Ole Rimmen, tlf. 3067 3713, næstformand Peter Skovgaard, 6160 7516, 
sekretær Marianne Jepsen, 2428 8085, kasserer Niels Anker Jensen, 4080 2772, Søren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olsen.

Generalforsamling
Stort fremmøde ved generalforsamlingen i 
Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem.
På trods af at et spinkelt flertal i Hjørring byråd den 
4. september 2019 besluttede, at der ikke skal la-
ves lokalplaner for opførelse af friplejehjem i lokal-
byer,  arbejdes der stadig på at få oprettet et friple-
jehjem i Tornby. Baggrunden er at byrådet tidligere 
besluttede at lukke det kommunale plejehjem Hav-
bakken.

Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem, der blev 
oprettet 28. maj 2019 er vokset støt siden og er 
nu oppe på 339 medlemmer. Af disse mødte 72 
medlemmer op til den ordinære generalforsamling i 
Sognegården i Tornby tirsdag den 25. februar 2020.

Formanden for Støtteforeningen for Tornby Fri-
plejehjem Ole Rimmen kom i sin beretning ind på, 
hvad der var sket i årets løb.

Først havde vi fundet et passende grundstykke lige 
øst for banen, som vi ønskede, at få lavet lokalplan 
for. Et flertal i TMU besluttede den 14. august, at af-
vise med en begrundelse om beliggenheden øst for 
Hovedvejen. Vi fandt så en grund vest for Hovedve-
jen. Denne beliggenhed var af kommunens planaf-
deling udpeget, som et område, hvor der fremover 
kunne ligge boliger og erhverv.

Men den 4. september indkaldte borgmesteren på 
foranledning af den socialdemokratiske gruppe til 
et ekstraordinært møde med det ene formål at for-
hindre en lokalplan for et friplejehjem i Tornby.

Tornby blev udvidet med alle andre lokalbyer og 
forslaget blev vedtaget af et spinkelt flertal bestå-
ende af S, SF og Enhedslisten på 16 medlemmer. 
15 medlemmer: V, K, DF, Lokallisten og Ivan Leth 
stemte imod.

Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby 
Friplejehjem og Støtteforeningen indsendte en kla-
ge over byrådets afgørelse til planklagenævnet. Vi 
mener, at den strider imod lovgivningen om friple-
jehjem og at der er tale om en juridisk retsmangel i 
form af flere usaglige hensyn.

Der er endnu ikke kommet svar. Men i mellemtiden 
er Tornby Friplejehjem blevet certificeret af Sund-
hedsstyrelsen til at drive et friplejehjem og har fået 
andel i de 225 friplejeboliger, som hvert år kan gives 
af Bygge- og Boligministeriet.

Hvis Planklagenævnet, imod vores forventning ikke 
omgør kommunens beslutning, vil vi gå videre til 
ombudsmanden.

På spørgsmål fra salen fastslog Ole, at det ikke bli-
ver dyrere for den enkelte beboer, at bo på et friple-
jehjem. Det bliver heller ikke dyrere for kommunen, 
da den ifølge lov af 2015 skal give det samme, som 
til beboerne på de kommunale plejehjem. Ved an-
lægsudgifterne kan kommunen spare minimum syv 
millioner ved bygning af 24 plejeboliger.

Bestyrelsen, der består af Ole Rimmen, Peter Skov-
gaard, Marianne Jepsen, Niels Anker Jensen, Søren 
Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olesen fortsætter, 
da de ikke var på valg i denne omgang.
Som suppleanter blev Hanne Kirketerp genvalgt og 
nyvalgt blev Birgitte Reiter.
Som revisor blev Niels Christian Jacobsen genvalgt 
og det samme blev hans suppleant Kurt Bærent-
sen.

Dirigenten Svend Ravn ledte mødet med sin sæd-
vanlige elegance og humor.

Man kan stadig blive medlem af støtteforeningen. 
Der ligger indmeldelsesblanketter blandt andet i 
kirkens våbenhus og i Dagli’Brugsen. De kan afle-
veres ved kassen i Dagli’Brugsen. 
Man kan også blive medlem via hjemmesiden www.
tornbyfriplejehjem.dk. Eller ved at kontakte kasse-
ren Niels Anker Jensen på tlf. 4080 2772 eller på 
mail: nielsanker@has.dk

Oscar Djurhuus

Friskristet luksuskaffe
Hver mandag på Aktivitetshuset Solhjem,  
Præstevænget 1, Hjørring. Åbent kl. 15-18. 

Ved køb over 100 kr. fås en kop gratis gourmet-
kaffe i caféen.

Forudbestil på:  
www.vendiakaffe.dk  
eller sms: 2796 8197  
inden mandag.

Eller afhent på: 
Perikonvej 5, Tornby. 

Betal med mobilepay 
ved afhentning.

mailto:nielsanker@has.dk
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Bekymrende regnskab 
Som overskriften antyder, giver regnskabet for 2019 
ikke anledning til den store glædesdans og må vist 
i regnskabssprog betegnes som utilfredsstillende. 

Underskuddet på 2.250,85 kr. blev dog lidt mindre 
end forrige år og er som sådan ikke i sig selv alar-
merende, men det mest bekymrende er faktisk, at 
der er underskud på trods af, at indtægterne er re-
kord store.

Yderligere giver det panderynker, at vi for nylig 
har mistet hele fire annoncører og samtidig kan vi 
ikke længere forvente penge fra beboerne på Hav-
bakken. Alene disse to faktorer løber op i mindst 
8.000,00 kr. i mistet indtægt.

VI-TO har lige siden opstarten i 1996 nydt godt 
af stor opbakning fra vores annoncører, hvoraf en 
håndfuld har været med lige fra starten. Nu ser det 
desværre ud til at være lidt sværere at få nye an-
noncører med. Der er mere vægt på ”hvad man får 
ud af det” end på at se det som en form for spon-
sorat og det er vel egentlig forståeligt nok. Der er 
dog stadig håb om, at vi kan tegne enkelte nye an-
noncer i løbet af året.
 
Man kan også diskutere, om et medie som VI-TO 
i papirform har sin berettigelse i dagens Danmark, 
men opbakningen fra borgerne i Vidstrup og Torn-
by tyder på, at man ikke så gerne ser bladet lukke 
ned. I hvert fald var indbetalingerne fra private til 
VI-TO i 2019 på lidt over 16.000,00 kr. og dermed 
det næsthøjeste siden bladets start i 1996. Tusind 
tak for det.

Opbakningen kommer dog primært fra den ældste 
del af beboerne, hvilket nok heller ikke er så under-
ligt. Med dette nummer af VI-TO følger en opfor-
dring til at støtte lokalbladets udgivelse og samti-
dig takker vi for den opmuntring den økonomiske 
støtte betyder.

Vores udgifter kan vi ikke gøre ret meget ved. Pri-
sen vi betaler for trykning er næsten fordoblet siden 
start, men er bestemt rimelig. Når vi gerne vil have 
et fint blad med mange sider, er det naturligvis no-
get træls, at vi dårligt har råd til mange sider. Også 
prisen for at få bladet omdelt er fordoblet, men der 
er ikke andre gode alternativer.

Også i år vil vi takke for godt samarbejde med 
Jonna og Per Martensen, Martensens Bogtrykkeri. 
Uden deres hjælp og interesserede deltagelse, ville 
det blive et mareridt at få VI-TO på gaden.

Er der spørgsmål til regnskabet, er man velkommen 
til at kontakte Christian Byrdal på mail: 
fambyrdal@has.dk eller på mobil 2247 6485.

Årsregnskab 2019
Indtægter:
Foreninger/institutioner  kr.   18.425,00
Kirkerne   -      45.000,00
Indb. fra private husstande  -      16.175,00
Annoncer   -      32.500,00
Rente    -               0,00

Indtægter i alt  kr.  112.100,00
   ===========

Udgifter:
Produktion af VI-TO  kr.     99.505,00
Porto, husstandsomdeling  -       13.820,10
Administration  -         1.310,75

Udgifter i alt:   kr.  114.635,85

Indtægter i alt kr.  112.100,00
moms:
Indgående       kr.    22.665,00
Udgående   kr.    22.380,00
Underskud     kr.      2.250,85__________________

Balance   kr.  137.015,85 kr.  137.015.85

Status
31.12.2019

Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank  kr.    35.447,38
Danske Bank   -  1.368,60

Aktiver i alt    kr.   36.815,98

Passiver:
Egenkapital primo   kr.   35.589,83
-      Underskud 2019                   -        2.250,85
Egenkapital ultimo                       kr.   33.338,98
Skyldig moms 2. halvår 2019      -        3.477,00

Passiver i alt   kr.   36.815,98

Redaktionen

Kvanvej 3 · Tornby · 9850 Hirtshals
CVR-nr.: 33721374

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

mailto:fambyrdal@has.dk
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Mødested
Efter lukning af Havbakken vil fremtidige arrange-
menter finde sted i Tornby Forsamlingshus.

Besøg af Ester Jensen
Onsdag den 19. februar havde Tornby og omegns 
Seniorklub en dejlig eftermiddag i samarbejde med 
Menighedsrådet i Sognegården.  

Da havde vi besøg af tidligere kromutter på Bor-
bjerg Mølle Kro, Ester Jensen. Hun blev enke som 
55-årig. Hun søgte derefter nye udfordringer i livet, 
hun tog kørekort til motorcykel, og købte en Harley. 
Og så gik det derudaf. Hun har kørt 225.000 km på 
motorcykel i 52 lande og seks kontinenter, herud-
over 11 stater i USA. Hun viste mange billeder fra 
alle de ture. Hun har også været engageret i SOS 
børnebyer og har haft flere støttebørn.

En eftermiddag vi vil mindes.
Knud

Kommende arrangementer
Den 29. april kl. 14 på Havbakken!
Vildmarks show med Søren Ervig. En herlig oplevel-
se for alle som sætter pris på naturen og på mun-
tre og spændende fortællinger fra Sibirisk landsby, 
Alaska og Canada. 
Pris 35,- kr. med kaffe. Tilmelding senest den 22. 
april til Alice 3090 3405 Grethe 6199 7732 eller sms 
til 3091 4449.

Den 27. maj kl. 17.30. Forårsfest i samarbejde 
med aktivitetsklubben.
Sted: FunFarm, Hovedvejen, Nr. Tornby. 
Der vil blive serveret grillet kronhjort med tilbehør 
og kaffe. Pris 150 kr. Tilmelding senest den 20. maj.

Den 17. juni, Sommerudflugt (bustur). 
Afgang fra Sognegården kl. 8.30.
Aktivitetsudvalget/Brugerrådet i samarbejde med 
Tornby og omegns seniorklub.
Angående sommerudflugten, så går turen til Klej-
trup Friplejehjem, hvor der vil blive vist rundt og for-
talt om hjemmet. Der vil blive serveret formiddags-
kaffe. Derefter går turen til Mariager hvor vi vil spise 
middag på den gamle Postgård. Derefter kører vi 
langs østkysten hjem og drikker eftermiddagskaffe 
på vejen. Turen går over Hals-Egense hjem. 
Hjemkomst cirka kl. 17 - 17.30.
Tilmelding senest den 10. juni til Alice 3090 3405 
eller Grethe 6199 7732 eller en sms til 3091 4449.

Knud

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 tlf. 9897 7080 - Alice Jensen tlf. 3090 3405

Tornby Brugsforening

Generalforsamling
Mandag den 20. april kl. 18.00 
i Tornby Forsamlingshus
Menuen vil bestå af stegt flæsk og persillesovs, og 
som vanligt lagkage til dessert.

Vi glæder os til at se alle vores medlemmer til en 
hyggelig aften, hvor underholdningen vil blive leve-
ret af Kaj Bertelsen.
Tilmelding i butikken inden den 15. april.

 På glædelig gensyn
Bestyrelsen
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Om nært og fjernt
To velbesøgte fællesspisninger med foredrag har 
været afholdt i Tornby Beboerforening i januar og 
februar. Fælles for foredragene var, at de blev holdt 
af nogle velforberedte og engagerede foredrags-
holdere som tydeligt havde et nært og kært forhold 
til deres emne. Men der holder ligheden så også 
op.

Skovfoged Helene Overbye fortalte i januar om no-
get af det, der ligger os alle nært - nemlig ”vores 
skov”. Vi blev klogere på, hvordan skovdrift fun-
gerer i 2020. Meget har ændret sig siden vi stort 
set altid kunne møde nogle af skovens folk, når 
vi færdedes i Tornby Klitplantage. Nu er det store 
maskiner, som vi møder blot engang imellem, men 
som til gengæld er meget synlige og hørbare. Der 
blev blandt andet spurgt til, hvordan det kan være, 
at man vælger at skove lige midt i fuglenes yngle-
sæson. Og det var der såmænd en god grund til: 
Økonomi. Store og dyre maskiner kan ikke være 
uvirksomme en del af året og så var det i 2019, at 
det kom til at gå ud over fuglene i Tornby. Selv om 
der bliver taget mest muligt hensyn og afmærket 
træer, hvor der er særlig truede fugle, der yngler. 
Der var i det hele taget flittig spørgelyst og der var 
ros til Helene, der forstod at svare tydeligt og klart 
på spørgsmålene, selv om ikke alle var helt enige 
med Naturstyrelsen på alle punkter.

I februar bevægede vi os anderledes langt væk 
fra Tornby. Nytilflyttede Lene Birkeholm fortalte 
om sit arbejde gennem 12 år som frivillig lærer for 
thailandske børn. Lenes foredrag blev ledsaget 
at nogle dejlige billeder af nogle skønne og glade 
børn. Det blev meget forunderligt, når vi hørte og 
så, hvor utroligt fattige kår, som de lever under. På 
de små børns sovesale lå tremmesengene så tæt, 
at de kunne røre ved hinanden gennem tremmerne 
og der var med mit bedste skøn mindst 30 børn på 

en sal. Stor mangel på undervisningsudstyr var der 
også, og en helt almindelig blyant var en stor gave.

Lene viste også billeder af de smukke tropestrande, 
både hvor det var rent paradis og hvor strandene 
blev skæmmede af store mængder ilanddrevet af-
fald, som blandt andet var eksporteret fra USA. Det 
betød, at hun også havde påtaget sig opgaven at 
introducere til begrebet ”strandrensning”.

Lene fortalte med megen humor og selvironi og det 
var tydeligt, hvor meget hun holdt af alle sine små 
elever.

Lillian Jespersen

Potentialeplan
Med udgangspunkt i Tornbys potentialeplan har vi 
iværksat arbejde med to af de projekter der er for-
muleret heri. De to det drejer sig om er:
Tornbystien 
Ansigtet udadtil

For hvert projekt er der nedsat en arbejdsgruppe 
som har førertrøjen med det praktiske arbejde. Or-
ganisatorisk så er det Tornby Beboerforening der 
har det overordnede ansvar. Der er følgende status:

Tornbystiens mål er at skabe et sammenhængen-
de stisystem bestående at fire sløjfer, som alle har 
deres udgangspunkt i området ved Brugsen.

Kræfterne i gruppen bruges lige nu på at skaffe de 
nødvendige tilladelser, både ved lodsejere og myn-
digheder, det være sig kommunen og Naturstyrel-
sen.

Processen om den fase vi er i nu, er meget tidskræ-
vende, men absolut nødvendig, for at vi kan komme 
i mål. Bent som er formand for gruppen udtaler at 
der generelt er en rigtig god opbakning til projektet.

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 4037 6011 - kasserer Morten Steffensen T. 3068 2593 

sekretær Christina Kristholm, T. 2873 5712 - Lars Høgh, T. 2810 0487 - Sofie Friis-Rødel, T. 2892 9934 
Peter Kristensen, T. 2933 8210 - Lillian Jespersen, T. 4041 4632

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

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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Når alle tilladelser er på plads skal vi skaffe den 
nødvendige finansiering til projektet, og når den er 
på plads så kan vi gå i gang med den praktiske del 
af arbejdet. Det er for tidligt nu at melde en tidsplan 
ud, den kommer senere.

Fra beboerforeningens side skal der lyde en stor 
tak til stigruppen for det store arbejde som de yder.

Ansigtet udadtil, handler i al sin enkelthed om for-
skønnelse af Hovedvejen gennem Tornby.

Projektet dækker over et stærkt ønske i Tornby 
om at skabe en smuk by. Det gode udseende skal 
primært skabes gennem beplantning, og måske 
gennem enkle identitetsskabende installationer. 
Forskønnelsen skal primært udføres langs Hoved-
vejen, som er byens hovedfærdselsåre.
 
”Ansigtet udadtil” skal i sit udtryk forme en nær til-
knytning til vores skønne klitplantage, og den skal 
danne forbindelse ned imod plantagen.

Projektets elementer er indgangsbeplantninger i 
nord- og sydenden af byen. Desuden skal der laves 
beplantninger på egnede steder gennem byen. Alle 
plantninger gennem byen skal have en genkendelig 
identitet så det tydeligt fremgår at beplantningen 
hører til projektet ”Ansigtet udadtil”. Der er særlig 
fokus på strækningen langs skolen, da der her er 
gode muligheder for at skabe et sammenhængen-
de indtryk. Arbejdsgruppen er i en positiv dialog 
med skolen og der er med Tornby Skole enighed 
omkring tiltagene.
 
Projektet åbner også mulighed for samarbejde med 
Tornby borgere som har grundarealer, der grænser 
op mod vejen, og som er villige til at stille et areal 
til rådighed. Sådanne tiltag kan det også inddrages 
i projektet. Hvis der er interessenter så kontakt un-
dertegnede.

Lige som stiprojektet, så skal vi også finde økono-
miske midler til dette projekt, denne proces er i fuld 
gang, og som med sti projektet så er det for nuvæ-
rende ikke muligt at sige hvornår det vil blive synligt 
i bybilledet.

Også tak til arbejdsgruppen her.

I som Tornby-borgere vil blive holdt orienteret her i 
VI-TO om fremdriften i de to projekter. 

Peter B. Kristensen

Velkommen til Tornby
Også i denne udgave af VI-TO byder Tornby Bebo-
erforening 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 gi-
vet. Vi håber, alle vil drage nytte af den.

Vi håber, at vi rammer alle nye tilflyttere med vo- 
res velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom 
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-til- 
mund metoden, så kan der ske smuttere.

Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig til-
bage til Beboerforeningen – tlf. 2933 8210.

Beboerforeningen

Købstedvej
Tornby tiltrækker Hjørring familie. Morten Busk 
Jensen og Mette Mortensen rykker teltpælene op i 
Hjørring og flytter til Tornby. Den skønne natur, og, 
som de udtrykker, det velfungerende bysamfund, 
har været medvirkende til valget.

Morten kører dagligt til Brønderslev, hvor han arbej-
der på Psykiatrisk sygehus. Mette har barselsorlov 
med familiens fjerde barn. Familien tæller foruden 
den lille ny, tre drenge, Harald på fire et halvt år, 
Holger på tre år og Hjalte der bliver et år til maj. 
Glædeligt med så mange nye Tornby-borgere på én 
gang.

Når Mette ikke har barselsorlov, arbejder hun som 
social- og sundhedsassistent, men påtænker at 
sadle om, og starte på en tømreruddannelse.

Velkommen til alle seks nye Tornby-borgere.

Marius Østergaardsvej
Christina Lund og Amalie Metzger har fundet det 
helt rigtige spot i Tornby. At det så ligger midt mel-
lem deres arbejdspladser, har måske også påvirket 
valget.

Morten og Mette med tre af deres børn.

Christina og Amalie
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Christina arbejder ved Smyril i Tornby, og Amalie er 
restaurantchef og somelier, på Tabu i Aalborg.

Samstemmende siger pigerne, at de har valgt Torn-
by på grund af naturen, stranden, det gode fælles-
skab og så idrætsforeningen.

Tak til Christina og Amalie fordi de valgte Tornby, vi 
byder velkommen.

Nejstgårdvej 
Så er der kommet beboere på Nejstgårdsvej.
Karina og Karsten Bentzen har valgt at lægge Kø-
benhavn bag sig og i stedet flytte ud hvor der er 
højt til himlen.

De går og nyder deres nybyggede hus, og bruger 
tiden til at indrette og få de sidste ting på plads.

Foruden far og mor tæller familien også to teen-
agere Emilie på 17 og Andreas på 14, begge skole-
søgende børn.

Både Karina og Karsten har pendlerjob, så de er 
glade for vores gode togforbindelser, og bruger 
dem i udstrakt grad.

Fritiden bruges for Karinas vedkommende med 
garnfarvning, og Karsten er vild med vores natur, 
ligesom han flittigt svinger ketcherne oppe i hallen.

Beboerforeningen byder, på vegne af alle Tornby, 
velkommen til familien.

Gl. Landevej
Patrik Meng og Liv Andersen har valgt Tornby. De 
har været ude at snuse til storbyen, men de nyder 
den gode plads, og nærheden til den dejlige natur 
der omgiver os.

Patrik er ved at uddanne sig til maskinmester, og 
Liv tager lige nu en pause fra studierne. Pausen 
bruges til job i Fakta. Patrik kommer oprindelig fra 
nabobyen Åbyen, hvorimod Liv har taget det helt 
store spring fra København, som hun siger ”kærlig-
hed kan flytte bjerge”.

Byd de unge mennesker velkommen, beboerfor-
eningen vil på borgernes vegne sig tak for at i valg-
te Tornby.

Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen Formand Hans Nikolajsen tlf. 4027 7641, Mogens Jensen, Jonna Hansen og 

Inge-Lise Andresen. Udlejning ved Bo Karlsson tlf. 2856 5509 efter kl. 15.00
Prisen for at leje huset er 2.200 kr. med rengøring og service.

Ny generalforsamling
Da vi i Vidstrup Forsamlingshus måtte aflyse vores 
generalforsamling den 19. marts 2020, indkalder vi 
på ny til generalforsamling, som afholdes onsdag 
den 27. maj kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag som øn-
skes drøftet på generalforsamlingen kan sendes til 
hansnikolajsen@mail.dk senest 8 dage før general-
forsamlingen.

Bestyrelsen

Emilie, Karina, Andreas og Karsten Liv og Patrik

mailto:hansnikolajsen@mail.dk
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Fastelavnsfest for feer, frømænd og frost
Så blev det fastelavn igen i år. Først i Vidstrup kir-
ke og derefter i Vidstrup Forsamlingshus. Skønne 
udklædte børn, fantastiske fastelavnsboller og to 
spejdere klædt ud som spejdere – nemlig Oscar og 
Astrid - der var klar med gode gamle og nye lege 
for både børn og voksne. Ved tøndeslagningen blev 
der kåret to kattekonger og to kattedronninger. 

Bævere og Ulve er slet ikke farlige 
Spejdersæsonen for 0. - 3. klasserne er startet op 
igen efter at have været i hi vinteren over. Men nu er 
foråret og lyset på vej, og det er tid til at være ude, 
lege, lave bål, lære i naturen, tage mærker, sove i 
telt og meget andet spejdersejt. Alle 0. - 3. klas-

ser er meget velkomne – vi mødes i Spejderhuset i 
Vidstrup hver torsdag fra 16.30 - 18.00. Tjek hjem-
mesiden for mere info – der ligger også et program 
www.tornby-vidstrup.kfumspejderne.dk

De store spejdere (det vil sige fra 4. klasse og opef-
ter) mødes hver tirsdag fra 19.00 - 20.30 – kig forbi. 
Her foregår der en helt masse spejderaktiviteter, 
store spejderlejre – i både ind- og udland og meget 
andet. Programmet ligger på hjemmesiden – junior 
og senior. 

Mælkekartoner – hvad stiller man op med dem?
Vigtigt! – i disse gode sorteringstider. Ved spej-
derhuset i Vidstrup står der en stor container. Støt 
Tornby-Vidstrup-spejderne - Hjælp med at fylde 
den op. Kom med mælkekartoner (ved kartoner 
med skruelåg, tag proppen af), bøger (dem med 
fast omslag, tages omslaget af og afleveres også), 
gavepapir, pizzabakker, papkasser og karton – og 
så selvfølgelig aviser, reklamer og papir. 
Vi siger på forhånd tak for hjælpen!

Tornby-Vidstrup Spejderne

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

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

http://www.tornby-vidstrup.kfumspejderne.dk
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
April
14 5.  Palmesøndag  10.30
15 9.  Skærtorsdag 19.30
 10.  Langfredag 10.30
 12.  Påskedag 10.30 9.00
16 13.  2. Påskedag  10.30
 19.  1. s. e. Påske 10.30
17 26.  2. s. e. Påske 9.00 (NN)
Maj
18  3.  3. s. e. Påske  10.30
19 8.  Bededag  11.00*
 10.  4. s. e. Påske 10.30
20 17.  5. s. e. Påske  10.30
21 21.  Kristi Himmelfart 10.30
 23.  6. s. e. Påske 9.00 (NN)
22 31.  Pinse 10.30 9.00
Juni
 1.  2.Pinsedag 11.00**
23 7.  Trinitatis 10.30***
24 14.  1. s. e. trinitatis 10.30
25 21.  2. s. e. trinitatis  10.30

* Konfirmation              ** Friluftsgudstjenesten              *** Konfirmandindskrivning

Arrangementer i april, maj og begyndelsen af juni
Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Torsdag den 23. april kl. 19.30 i Sognegården - Højskoleaften: Sissel Kondrup fortæller om at sejle 
med vikingeskib langs Grønlands kyst. I samarbejde med Tornby bådelaug.

Torsdag den 30. april kl. 19.30 i Tornby kirke - Forårskoncert: Tornby- Vidstrup kirkekor byder den 
lyse tid velkommen med nye og gamle sange.

Mandag den 4. maj kl. 19.30 i Sognegården - Sangaften: I anledning af 75-året for Danmarks befri-
else ved Henrik Hegelund og Hanne Winge Sørensen.

Tirsdag den 12. maj kl. 19.30 i Ssognegården - Orienteringsmøde med ost og rødvin: I efteråret 
2020 afholdes der menighedsrådsvalg landet over. Kom og hør om arbejdet i menighedsrådet kunne 
være noget for dig.
 
Mandag den 1. juni - 2. pinsedag kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste – med Tornby-Vidstrup kirkekor og 
Spejdernes Brassband

Søndag den 7. juni kl. 9.30 - 11.30 Konfirmandindskrivning plus gudstjeneste – for alle, der skal 
konfirmeres i Tornby eller Vidstrup i 2021.

Indlæggende i kirkebladet blev færdiggjort før corona-udbruddet. I skrivende stund 
ved vi ikke om det hele er ovre allerede 1. april, eller om vi er nødt til at aflyse mere. 
Følg med på kirkens hjemmeside: www.tornby-vidstrup-sogne.dk
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Præstens klumme
Årets ring i gamle dage
Når man ser tilbage på de gamle dage, så ser det 
hele så enkelt og sammenhængende ud. Folk blev 
født på den samme egn, som de også voksede op, 
stiftede familie og blev gamle i. Folk arvede de-
res erhverv og kald i livet fra deres forældre. Hvis 
man var bondesøn, blev man bonde; hvis man var 
fiskersøn, blev man fisker, og de fleste piger blev 
med tiden som deres egen mor: hårdt-arbejdende 
mødre, der stod for køkkenhaven, børnefødslerne, 
madlavningen, tøjsyningen og anden husholdning, 
der skulle få familien gennem vinteren uden sult 
og kulde med hjælp af de råvarer, som mændene 
bragte til huse. Der var en direkte forbindelse mel-
lem arbejdet og familiens overlevelse.

Og selvfølgelig var alt ikke fryd og gammen. Der var 
mange grumme og hårde vilkår, som vi ikke længe-
re skal leve under. Stor børnedødelighed, fattigdom 
osv. Men enhver tid har sine kors at bære på og et 
af de store kors vi bærer med os i vores tid er tabet 
af sammenhæng.

Til gengæld var der en rytme igennem året, som 
man kun kan misunde i dag, hvor vi hver dag kan 
vælge mellem tusind måder at bruge vores tid på. 
Hver årstid havde sine fastsatte opgaver, der hang 
smukt sammen med næsten alle menneskers ar-
bejde. Når det var høst, så høstede man. Når det 
var vinter trak man ind i husene og reparerede og 
syede og lavede redskaber og tøj til det år som 
skulle komme. Og når frosten slap sit tag i jorden, 
og vejret bliv mildt og mindre blæsende, kunne fi-
skeren komme oftere til søs og bonden kunne lukke 
kvæget ud på engen og selv tage i marken med sin 
hakke, sin skovl og sin spade. Når man var barn 
legede man, når man blev voksen arbejde man og 
når man blev gammel fik man en plads i kakkel-
ovnskrogen, hvor man kunne sidde med de mind-
ste på skødet og synge og fortælle alle de eventyr 
og anekdoter som man selv havde arvet. Uanset 
hvornår på året, man var, og hvornår i livet, man 
var, havde man en opgave, et kald, og årets ring var 
rammen for det hele.

Med til denne kultur hører det, at man hver søndag 
tog i kirke. Her fandtes der også en rytme. Årets 
ring i naturen svarer til kirkeåret. Og kirkeåret var 
igen en slags bibelhistorie for folk, der ikke læste 
i bibelen til daglig, men til gengæld hver søndag 
spejlede sig i de slidstærke historier fra bibelen, så 
alle de vigtigste fortællinger i kristendommen fik en 
bestemt årstid at høre til. Vi kan stadig genfinde alle 
elementer af trosbekendelsen i kirkeårets beretnin-
ger.

I adventstiden, hvor kirkeåret begynder, venter vi 
på julens store evangelium, om at Gud bliver men-
neske. Til Jul bliver Gud til far (vi tror på Gud fader 
+ født af jomfru Maria), da Jesus fødes i stalden i 
Betlehem og lægges i en krybbe. Lyset fødes i den 
mørke tid og bringer håb. 

Så kommer januar – helligtrekongerstiden, hvor 
man hører om Guds skabermagt og den vækst, 
som man længes efter når naturen holdes fast i vin-
terens kolde greb. Ligesom Gud skabte verden ud 

af intet, vil han også lade markens planter vokse 
frem, og få havets fisk til at yngle, og lade troen, 
håbet og kærligheden vokse frem i os (…den al-
mægtige himlens og jordens skaber).

Så kommer fastetiden. Den fungerer som påskens 
adventstid – her besinder man sig på det store dra-
ma som venter i påsken. Fasten er placeret på den 
tid af året, hvor forrådene var ved at være brugt op, 
så man kan sige, at det var at gøre en dyd ud af 
nødvendigheden, at lave traditioner med at afholde 
sig fra kød og anden luksus, og vente til påske, 
hvor hønsene igen begyndte at lægge æg og kø-
erne kom på græs og atter gav god fed mælk. Men 
i kirken er det Gud selv, der faster: afholder sig fra 
at bruge voldens og tvangens magt, for i stedet at 
lade kærligheden afsløre sig som selve Guds væ-
sen (her kan man sætte forsagelsen ind: Vi forsager 
djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen).

Og nu kommer så påsken – det er Mennesønnens 
højtid (vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, 
Vorherre). Her har Jesus hovedrollen – og samti-
dig viser påskens drama os alle sider af vores egen 
menneskelige natur. Med fælles jubel, fest og glæ-
de da Jesus palmesøndag ridder ind i Jerusalem 
på sit æsel, med det store fællesmåltid skærtors-
dagaften, hvor Jesus samler sine disciple omkring 
sig til sit sidste måltid, og her giver os sig selv som 
vin og brød, så vi altid når vi går til alters kan spi-
se og drikke Gud selv, leve af hans kærlighed og 
lade den vokse i os. Langfredag er dagen for alle 
de grusomste ting i menneskets liv. Vold, forræ-
deri, tortur, svigt, død og sorg. Jesus bliver svigtet 
af sine venner, overgivet til sine bødler og dør på 
et kors og bliver gravlagt i al hast, for lørdag fejrer 
jøderne deres sabbath (pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsri-
get... på tredjedag opstanden fra de døde). Og så 
vender alt – påske morgen er glædens dag. Men 
den begynder med frygt og sorg, for sådan kom-
mer kvinderne ud til Jesu grav, og regner med at 
de der skal finde en død mand, som de vil begrave 
efter deres skikke. I stedet er graven tom, og lang-
somt går det op for dem, at Gud igennem Jesus 
har kæmpet mod dødens magt og vundet. Meget 
langsom bliver kvinderne trøstet i deres sorg. Me-
get langsomt begynder de at tro, hvad de hører: at 
Jesus er opstået. Meget langsomt forstår de styr-
ken af Guds kærlighed, der ved at give sig helt hen 
i døden, brød dødens magt indefra og åbnede en 
dør gennem døden og ind i Guds evige liv og lys.

Og nu begynder alt at gro – i naturen spirer alting 
frem, mens Guds kraft i kirkeårets fortælling spirer 
frem i alle kirkens medlemmer, der næres af vinen 
og brødet og langsomt vokser i troen, indtil vi når 
frem til pinse, som vi kalder kirkens fødselsdag. 
Pinsen er Helligåndens fest. Her står hele verden 
i fuldt flor, solen har vundet al sin magt tilbage og 
alting grønnes og vi hører beretningen om, hvor-
dan Helligånden kommer til de første kristne, ned-
bryder alle skel mellem mennesker, så alle kan tale 
sammen og leve i et blomstrende fællesskab, når 
de bliver bundet sammen i Guds kærlighed og 
troen og håbet vokser i dem (vi tror på Helligån-
den, den hellige almindelige kirke, de helliges fæl-
lesskab, syndernes forladelse og det evige liv). Og 
netop denne vækst af Guds kraft i os mennesker, 
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er det, det handler om resten af året: Trinitatistiden, 
treenigheds-tiden, hvor den treenige Gud velsigner 
menneskenes liv – hen over sommeren og gennem 
høsten, hvor vi på marken høster Guds velsignel-
se som den mad, der skal spises, og hvor vi i livet 
sammen høster Guds velsignelse, som det fælles-
skab, hvor troen og håbet og kærligheden bærer os 
i det liv, vi har sammen.

Hele vejen igennem kirkeåret bliver bibelens fortæl-
lingerne fortalt i et billedsprog, der taler direkte ind 
i den gamle landbo- og fiskerkultur, som har været 
bærende i hele verden de sidste mange 1000 år. 
Der var en sammenhæng.

Det liv, vi lever i dag er på mange måder langt væk 
fra både det gamle landbo- og fisker-kultur, ligesom 
det heller ikke på samme måde som før, er indfæl-
det i den kristne tro, nu hvor vi mødes af alverdens 
mangfoldighed af forskellige religioner og bevægel-
ser, hvor selv sådan noget som fitness kan dyrkes 
så intenst og alvorligt som var det en religion.

Men selvom alting går hurtigt og forandres med ly-
nets hast, så tror jeg de fleste af os har en erfaring 
af, at de ikke selv kan flyttes lige så hurtigt. Det 
er som om sjælen halser lidt bag efter den krop, 
der styrter rundt mellem møder, cafébesøg, fitness, 
shopping, biograftur og ferierejser til alverdens riger 
og lande og så internettets uendelige flow, der hele 
tiden overfodrer os med nye indtryk. Vi har brug for 
en forankring i alt det hæsblæsende og omskifte-
lige, og her er kirken et godt sted at være.

Om lidt er der påske. Så kommer pinse og sådan 
fortsætter det. Der er altid en god lejlighed til at 
træde ind i kirkeårets store bibelhistorie og med 
smukke salmer, stærke og ofte provokerende læs-
ninger fra bibelen og præstens prædiken for her at 
lade den kristne tro tale ind i det hæsblæsende og 
fragmenterede liv, som vi alle forsøger at finde me-
ning og retning i. Man skal ikke være troende for at 
komme i kirke, men man kan risikere at blive det.

Sara Dommerby Toft

Omtale af arrangementer
Højskoleaften – i vikingeskib langs Grønlands 
kyst Det er den 23. april kl. 19.30 i Sognegaar-
den.
I sommeren 2016 
sejlede vikingeski-
bet Skjoldungen 
små 500 sømil el-
ler 900 km i nord-
boernes kølvand 
langs Grønlands 
sydvestkyst.

Formålet med tu-
ren var at sejle i 
en mindre råsejls-
båd i og mellem 
de områder, hvor 
nordboerne havde 
levet i Grønland. 
Derfor gik ruten fra 
deres Østerbygd i 

syd ved Nanortalik til deres Vesterbygd ved Grønd-
landsfjorden og Nuuk i nord.
Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev vrag 
nr. 6, hvis træ stammer fra Vestnorge. Derfor kan 
det formodes, at det har været småbåde af samme 
type, nordboerne har anvendt til fjordsejlads og fi-
skeri. Skjoldungens besætning, der også har stået 
for planlægning og forberedelser, bestod af otte 
frivillige fra Vikingemuseet i Roskildes forskellige 
bådelaug, to kvinder og seks mænd i alderen 18-
60 år.

I foredraget vil Sissel Kondrup, der var 2. styrmand, 
fortælle om turen.
Der er fri entré. Øl og vand kan købes i pausen. 
Overskuddet går til Tornby Bådelaug.
Arrangementet er blevet til som et samarbejde mel-
lem Tornby Bådelaug og Aktivitetsudvalget. 

Forårskoncert den 30. april kl. 19.30 
i Tornby kirke
I denne tid bryder foråret frem. Det kalder på glæde 
og taknemmelighed. Vi bliver lette om hjertet, for 
alt er bare lidt lettere, når solen skinner og fuglene 
synger. Tornby-Vidstrup kirkekor byder den lyse tid 
velkommen med nye og gamle sange. Der er fri en-
tré og alle er velkomne.

4. maj-sangaften kl. 19.30 i Sognegården
”Her er London - Montgomery har i dette Øjeblik 
meddelt, at de tyske Tropper i Holland, Nordvest-
tyskland og Danmark har overgivet sig”
Sådan lød ordene ud over det ganske land den 4. 
maj for 75 år siden. Lige siden har vi sat lys i vin-
duerne på denne aften for at mindes og huske os 
selv på, hvor let magten fordrejes til tvang og un-
dertrykkelse, når den totalitære tænkning overtager 
styret. Men før vi tager hjem og tænder lys, er der i 
år mulighed for at samles og synge i Sognegården. 
Det foregår under ledelse af Henrik Hegelund og 
Hanne Sørensen, som sammen vil føre os gennem 
de vigtigste af befrielsens sange – og måske også 
introducere os for en enkelt ny eller knap så kendt 
sang. 
Alle er velkomne! 
Der vil blive serveret et enkelt glas denne anledning.

Menighedsrådsvalg 2020
I efteråret 2020 er der menighedsrådsvalg 
– og du kan stille op og få indflydelse!
Ved at tage aktiv del i arbejdet i menighedsrådet 
bliver du en del af et fællesskab. Samtidig får du 
indflydelse på, hvad kirkeskatten skal bruges til og 
du får indblik i Tornby kirke og i Vidstrup kirke.

Der er mange muligheder for at sætte sit præg på, 
hvad der skal ske i tilknytning til vore kirker - både 
når det gælder kirkens ydre rammer (som fx anlæg 
af nyt parkeringsområde og planlægning af, hvor-
dan kirkegården skal se ud) og når det gælder alle 
de ting, der foregår inden for folkekirken – som fx 
børne- og ungearbejde, folkeoplysning, socialt ar-
bejde, gudstjenester og meget andet, som er knyt-
tet til kirkens virksomhed. Menighedsrådet står 
også for ansættelse af kirkens personale.

Tornby og Vidstrup har hver sin kirke, og udgør hvert 
sit sogn og har traditionelt haft hvert sit menigheds-
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råd, men har lige siden reformationen i 1536 været 
fælles om deres præst - et pastorat. De sidste år 
har de to menighedsråd været slået sammen til ét i 
et velfungerende samarbejde.
Er du interesseret i at være med på holdet? Ring 
da til menighedsrådets formand: Henrik Holst He-
gelund, tlf. 6053 0022. Eller kom til orienterings-
møde om menighedsrådsvalget den 12. maj kl. 
19.30 i Sognegården. Her vil menighedsrådet ori-
entere om arbejdsopgaverne i et menighedsråd og 
desuden byde på ost og rødvin.

Har du en 
salmebog liggende?
Salmebogen er en dejlig bog, og når man går i kirke 
til gudstjeneste, bryllup eller begravelse, så er det 
den, man holder i hånden. Når det hele så er slut, 
ligger salmebogen ofte lige så naturligt i hånden, 
som den blyant eller lighter, man låner af sideman-
den. Man tænker ikke over det, før man står der-
hjemme og opdager, at den er røget med hjem.

Derfor bringer vi her en lille efterlysning: 10-12 sal-
mebøger fra Tornby kirke. De er røde og der står 
Tornby Kirke med guldskrift på. De kan afleveres 
igen ved indgangen til kirken, som er åben hver dag 
fra 7.00-18.00.

Billeder i sognegården
Vi er så heldige, at have en masse dygtige kunst-
nere i lokalområdet, som gerne udstiller deres bil-
leder i Sognegården. I den sidste tid har Christian 
H. Hansens akvareller prydet væggene. 
De vil nu blive afløst af Amalie G. Christensens ma-
lerier. Så hold øjnene åbne, hver gang du kommer 
forbi Sogne-gården, der er ofte nye og spændende 
billeder.

”Nøj’ det’ for børn”
Babysalmesang: Torsdage kl. 10.00-11.15: 
Vi fortsætter dette forår frem til og med den 30. 
april.

Børnepåske: Lørdag den 4. april kl. 10.00-11.15: 
For alle børn. Påskeæggejagt i Sognegården og 
ude. Opdeling i to aldersgrupper og to områder, så 
alle børn kan finde æg ;-) Vi skal selvfølgelig også 
synge og høre om hvad Påske er.

Tirsdag den 21. april: Kl. 9.30 Dagplejere/vugge-
stue. - Kl. 10.30 Børnehave.
Alle førskolebørn – også hjemmegående – er altid 
velkomne disse dage.

Lørdag den 2. maj kl. 10-11.15: Tumlingesang

Tirsdag den 5. maj kl. 9.30: Kl. 9.30 Dagplejere/
vuggestue. - Kl. 10.30 Børnehave.

Tirsdag den 19. maj: Kl. 9.30 Dagplejere/vugge-
stue. - Kl. 10.30 Børnehave.

Lørdag den 6. juni kl. 10.00-11.15: Tumlingesang.

Tilmelding til Hanne Winge Sørensen tlf. 2484 9892

Minikonfirmander
Hver onsdag eftermiddag fra påske til pinse:
Begynder første onsdag efter påske (15.april), og 
er hver onsdag eftermiddag frem til 3.juni. Vi henter 
børnene på skolen når det ringer ud og følges over 
i sognegården. De skal hentes igen (eller gå selv 
hjem efter aftale) kl. 15.45.

I år gør vi noget ekstra ud af de otte gange vi har 
minikonfirmander. Vi skal lave hvert sit sværd. Hver 
gang slutter vi af med at synge en sang og bede fa-
dervor. Vi skal også have en lækker lille forfriskning 
undervejs. Så glæd dig til nogle gode, spændende, 
hyggelige og sjove timer som minikonfirmand.

NB! Der vil blive delt tilmeldlingssedler rundt i klas-
sen på Tornby skole.

Konfirmation
Der er altid konfirmation i Tornby kirke Bededag:
I år er det den 8. maj 2020 kl. 11.00.

Konfirmandindskrivning til konfirmation 2021 – 
søndag den 7. juni 9.30 - 11.30
I år vender vi tilbage til en god gammel skik, hvor 
de unge mennesker, der skal konfirmeres næste år, 
tropper op sammen med deres forældre og bliver 
indskrevet på præstens liste over konfirmander 
2021.Vi mødes i Sognegården kl. 9.30 til en lille in-
troduktion. Så byder vi på rundstykker, kaffe the og 
juice, mens hver enkelte familie får hilst på præsten 
og udfyldt tilmeldingssedlen. Kl. 10.30 går vi over 
i kirken, hvor vi holder gudstjeneste (og de unge 
mennesker kan få deres første kryds).

Konfirmationen i næste år er bededag: Den 30. april 
2021.

Friluftsgudstjeneste den 1. juni 
i Tornby plantage
Glæden er stor: det er igen i år blevet muligt at 
afholde vores gudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 
på den vanlige plads i Tornby Plantage. Det fore-
går med Tornby-Vidstrup kirkekor og Spejdernes 
Brassband. Man skal selv sørge for at medbringe 
tæpper/klapstole og er meget velkomne til også at 
tage en madkurv med, så frokosten kan indtages i 
det fri efter gudstjenesten.

Det skal understreges, at man ikke må køre helt ind 
til stedet, hvor gudstjenesten bliver afholdt, men 
skal parkere ude ved vejen, og gå de sidste par 
hundrede meter. Dog er der mulighed for kørsel, 
hvis man er gangbesværet.

Indre Mission

Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som 
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af vores 
arrangementer.

Ring gerne på tlf. 2294 0522 hvis du gerne vil være 
med i en bibelkreds med andre, hvor bibelen stu-
deres nærmere.
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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
Kystvejen 10 – A209
9850 Hirtshals        
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

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

IM Hjælpearbejde
– forskellige lande

Mandag den 6. april kl. 19.00 hos Sonja Mejlvang

Mandag den 4. maj kl. 19.00 hos Agnethe og Ole 
Thomsen

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

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:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:henrik.hegelund@skolekom.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Karen M. Jensen tlf. 9897 7161 – Næstformand Gunhild Godsk tlf. 2049 6137

kasserer Tage Christensen tlf. 6172 1807 – sekretær Christian Byrdal tlf. 2247 6485 – Bodil Frost 9897 7323
Chrestina Dahl tlf. 4054 5160 og Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727. Arkivet har åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

Generalforsamling 2020
Mettes kaffestue dannede igen i år en hyggelig 
ramme om Sognearkivets generalforsamling, der 
nåede at blive afviklet før Danmarks regering traf 
beslutning om at fraråde alle unødvendige sam-
menkomster.

Der var da også pænt fremmøde, men desværre 
også afbud fra både formand Karen Jensen og 
næstformand Gunhild Godsk, begge med fuld lov-
lig grund. Det blev derfor Hanne Kirketerp, der bød 
velkommen og derefter blev Birthe Jensen, Vid-
strup valgt til dirigent. 
Herefter kom sangbogen i brug og ”Velkommen 
lærkelil” gav håb om snarligt forår.

Karen Jensen havde skrevet en beretning, som blev 
oplæst af Hanne Kirketerp. Den fortalte om årets 
arrangementer med blandt andet to gange åbent 
hus, deltagelse med stand ved strandfesten, aften-
turen, studietur sammen med kommunens andre 
arkiver til Gjøl og de ugentlige åbningstider, samt 
bestyrelsens store arbejde med at få registreret ar-
kivalier og billeder, så det bliver muligt at finde dem 
på Arkiv.dk. Et arbejde, der er blevet noget besvær-
liggjort af den nye lov om beskyttelse af personlige 
data. Arkivet får jævnligt indleveret nye ting, som 
for eksempel dagbøger fra en landmands liv igen-
nem årene 1913-1970.

Beretningen blev godkendt hvorefter kasserer Tage 
Christensen gennemgik regnskabet, der udviste et 
overskud på 5.082,00 kr. og blev godkendt.

På valg var Tage Christensen, Bodil Frost og Chre-
stina Dahl og alle modtog genvalg. Genvalgt blev 
også de to suppleanter Bodil Lund og Mona Jen-
sen samt begge revisorer Birthe Jensen og Norman 
Horne Olesen.

Under eventuelt takkede John Jensen, Vidstrup ar-
kivets bestyrelse for et godt udført arbejde i 2019.

Kun en halv time tog generalforsamlingen og så 
kom der kaffe og kage på bordet og snakken gik 
lystigt.

Så overtog museumsinspektør og medlem af be-
styrelsen, Chrestina Dahl scenen. På en både liv-
lig og meget underholdende måde fortalte hun om 
nogle af resultaterne fra sit nylig afsluttede forsk-
ningsprojekt om håndtering af Atlantvoldens bun-
kere i Danmark fra 1945 og frem til i dag.

Efter krigens afslutning stod de mange bunkere 
som skamstøtter og mindede alt for meget om krig. 
De blev dækket ned og gemt væk. Senere gravede 
havet nogle frem og andre blev gravet fri og bliver 
i dag anvendt til museer, udstilling af kunst m.v. og 
er altså nærmest blevet til attraktioner og en del af 
Danmarks kulturarv på godt og ondt.

Efter indlægget var der en livlig debat og flere for-
skellige syn på bunkernes berettigelse i Danmarks 
landskab kom for dagen.
Aftenen afsluttedes med ”Fred hviler over land og 
by”.

Uændret bestyrelse
På bestyrelsesmøde to dage efter generalforsam-
lingen konstituerede bestyrelsen sig uændret såle-
des:
Formand: Karen Jensen
Næstformand:  Gunhild Godsk
Kasserer: Tage Christensen
Sekretær: Christian Byrdal
 Hanne Kirketerp
 Bodil Frost
 Chrestina Dahl
 Christian Byrdal

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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Siden sidste indlæg er der den 12. februar afholdt 
swingomaften med Kielgasterne.

Lørdag den 22. februar blev, der i samarbejde med 
Dagli’Brugsen afholdt fastelavnsfest. Det er en 
gammel tradition, at katten slås af tønden i forsam-
lingshuset, det var der selvfølgelig også i år. Der var 
omkring 100 gæster, udklædte børn, med forældre 

og bedsteforældre. Peter Jakobi var igen i år faste-
lavnsklovn, der førte an i sanglegene og ledte sla-
gets gang, som han har gjort de sidste 42 år. Finn 
Hedegaard spillede til sanglegene. Der var præmier 
til Nova Sieker, som den sjoveste udklædte, til Jo-
hannes Baggesen der blev kattekonge og til Merle 
Sieker, som kattedronning. 
Bestyrelsen stod klar med fastelavnsboller, kaffe, 

sodavand og varme pølser.
Der bliver helt klart faste-
lavnsfest igen næste år.

Den 11. marts var der swing-
omaften med Sindal Harmo-
nikaklub.

Torsdag den 26. marts skulle 
Forsamlingshusets general-
forsamling være afholdt iføl-
ge vedtægterne, men den er 
udsat indtil videre.

Folkedans og Vild med dans 
er slut for i vinter, men starter 
op igen til efteråret.

Præmiewhisten holder først 
til maj, men starter også op 
igen.

Onsdag den 8. april kl. 19.30. 
Swingomaften med Hygge-
gruppen.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

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
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TIF

Så er endnu et år gået og det var tid til at gøre sta-
tus. Alle afdelinger i Tornby Idrætsforening har nu 
afholdt deres årlige generalforsamling.

Alle afdelinger med undtagelse af hovedafdelingen 
er kommet ud med overskud, så det må siges at 
være godkendt. Alt i alt endte året med et samlet 
overskud på 105.000 kr. mod samlet sidste år på 
73.000 kr.

Flere afdelinger har fået nye medlemmer. Velkom-
men til dem og vi glæder os til samarbejdet. Det 
betyder jo også at nogle er trådt af, og til dem vil vi 
sige tusind tak for indsatsen. Nogle afdelinger har 
fået nye formænd. Disse er som følger:
Tennis: Heinrich Sigsgaard
Fitness: Lone Busch
Fodbold: Kasper Bang

Gymnastikafdelingen er ikke lykkedes med at fin-
de en bestyrelse, men deres aktiviteter fortsætter 
uændret, det administrative klares indtil videre af 
håndboldbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen valgte ny næstformand som blev 
Frederik Rams, han erstatter Finn Rams, og til ham 
skal der også lyde en stor tak for indsatsen.

Tak til alle for samarbejdet og vi glæder os til nye 
udfordringer i det kommende år.

Hovedbestyrelsen

TIF-Håndbold

Generalforsamling, torsdag den 27. februar 2020 
kl. 19.00 i TIF-salen.

Referat af generalforsamlingen
Startede kl. 18.00 med spisning for generalforsam-
lingens deltagere. 

Madtømreren / Berit og Peter Larsen stod for den 
sædvanlige menu: Stegt flæsk med persillesovs. 
Antal deltagere til spisning plus efterfølgende ge-
neralforsamling: 32 til spisning og 36 deltagere til 
forsamlingen. 
Allan bød velkommen.
Generalforsamlingen efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent: 
Henning Sigsgaard: takker for valget. Lovlig ind-
varsling af generalforsamlingen. Var i avisen den 
12. februar og offentliggjort på facebook. 

Information om hvem der har stemmeret. Stemme-
ret har alle medlemmer, trænere, ledere og udvalgs-
medlemmer som er fyldt 16 år. (TIF’s Vedtægter § 4)

2. Formandens beretning - Allan Jellesen: 
Som afslutning på sæsonen 2018/19 var af vores 
ungdomshold til cup. Nogle var til cup i Kristian-
sand i Norge og andre var til cup i Nøvling. 

Derudover havde vi vores sædvanlige afslutnings-
arrangementer i hallen. Afslutning for ungdomsspil-
lere og forældre én aften og én anden aften afslut-
ning for seniorer.

Resultatmæssigt for sæsonen endte for seniorerne 
med, at Jyllandsserie herre rykkede op i 3. division, 
men desværre rykkede vores serie 2 herre ned i se-
rie 3. Ellers skete der ikke en masse omrokeringer. 

Sæsonen 2019/20:
Vi fik et helt nyt navn til klubben, en halv-svensker 
- Steven James Larsson. Han skulle træne vores 
herrer. Steven kendte ikke meget til Tornby, - åh jo - 
han havde været i Tårs for at se herrerne spille, men 
det var ikke nogen god oplevelse, da de tabte. Og 
så var Steven med til at skyde vores serie 2 ned i 
serie 3, da han spillede for Sæby i den sidste kamp 
i foråret og der hilste han lige på Kjær (Hesten). Da 
Steven godt ville lære disse herrer lidt at kende in-
den turneringsstart, startede de op med træningen 
i maj måned.

Vores 15 piger startede også op i maj med at træne. 
Det er lige som vores U15 piger ikke kan få nok 
håndbold, men det kan vi også se på deres spil 
og resultat. Ellers startede de forskellige hold op i 
august måned.

Martin Jin og Mette G kom hjem fra Norge. Der lug-
tede vi straks trænere, så Martin har vores damer 
og Mette har U11 pigerne.

Det er helt vildt den træner sammensætning, vi har 
fået lavet i år. Det er virkelig nogle trænere og hjæl-
petrænere, der brænder for, at der skal læres noget 
om håndbold. Men også at det skal være sjovt og 
godt at gå til håndbold i Tornby. 
Nu har jeg efterhånden været med i mange år, men 
jeg husker ikke, at vi har haft så mange af vores 
egne spillere som trænere, fra både ungdom og se-
nior. Ud over at være trænere for diverse hold, så 
lægger de et kæmpe stykke arbejde i klubben, som 
jeg tror, ikke sker så mange andre steder. Som for-
mand kan man kun være stolt og glad.

Vi har i efteråret haft ”Brag i Hallen” med lys og mu-
sik. En dag hvor næsten alle vores ungdomshold 
spillede hjemme - en kæmpe succes. Igen var det 
nogle af vores trænere, der gjorde en stor del af 
arbejdet. Vi laver et nyt ”Brag i Hallen” søndag den 
22. marts.

Tornby Idrætsforening
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Lørdag den 21. marts spiller vores to 1. hold i dame 
og herre-rækken, samt 2. holdet herre hjemme, 
hvor vi har inviteret alle vores sponsorer, så det bli-
ver en weekend med masser af håndbold og hygge 
i hallen.

Som noget helt nyt har vi startet et trænerkursus, 
Teen Akademi, for alle vores unge trænere. Det 
har et forløb på over 4-5 gange, det foregår her i 
Tornby. Der er en del teori som vi har i TIF salen, og 
så bruger vi vores egne ungdomshold i de forskel-
lige årgange som kaniner i hallen, når teorien skal 
afprøves i praksis.

Vi har følgende hold og trænere:
Ungdom: 
• Leg med bolden for de helt små:  

Fanny, Betina Bolt
• Trille Trolle:  

Camilla, Maria, Signe, Kamma, Johanne
• U9, hvor der er tre hold: Trine, Rolf, Sara 
• U11 pige: Mette, Emma C, Sarah 
• U11 drenge, hvor der er to hold:  

Pia, Emma K, Nanna
• U13 piger, hvor der er to hold:  

Lauer, Thomas O, Andrea 
• U13 drenge: Chalotte, Jacob
• U15 piger, hvor der er to hold:  

Jamie, Emil, Gustav
• U17 drenge: Lunde, Kjær
• Berit kører målmands træning med alle vores 

ungdoms målmand.

Vi mangler desværre hold i U7, U15 drenge, U17 
piger samt U19 drenge og piger. 

Seniorer: 
• Jyllandsserie damer: Martin Jin
• Serie 2 Damer: Ole Nørgaard
• 3. division Herrer: Steven 
• Serie 3 Herrer: Morten
• Serie 4 Herrer: Lyn

Det er mange hold, når de alle skal spille hjemme i 
samme weekend. Så har vi kampe både lørdag og 
søndag. Vi har været så heldige, at vi har fået nogle 
gode lange hjemmestævner. Måske nogle gange 
lidt for lange, da klokken godt kan blive 20.00 søn-
dag aften inden, det er slut.
Vi, Tornby Håndbold, gør det, at når der er hjem-
mestævner, er der altid en fra bestyrelsen til stede 

under hele stævnet. Så hvis der skulle opstå nogle 
problemer, er der én til at tage sig af det. Det ved vi, 
at vores tidtagere og dommere er glade for.

Jeg synes, der er nogle lange spille/kamp pauser 
ind i mellem. Nogle hold har ikke spillet kamp i op til 
fire uger, og så pludselig har de to kampe om ugen, 
men det er nok for at få kabalen til at gå op, da vi 
er i kreds med hold, som holder vinterferie i uge 7.

Resultatmæssigt ligger vi vist på alle pladser i vores 
puljer, både som nr. 1 og nr. sidst.

Vi har afholdt et par fester for vores trænere. En op-
startsfest og en jule-komsammen, hvor vi har hyg-
get med diverse spil. Ved vores jule-komsammen 
fik vores trænere mulighed til at være med til at ud-
vikle klubben. Alle skulle komme med deres gode 
idéer og tanker, som vi i bestyrelsen skal bruge i 
vores videre arbejde med klubbens fremtid. 

Vi er godt i gang med få trænerne på plads til næste 
sæson. Vi har fået en del trænere på plads, men 
der er stadig nogle huller endnu, så skulle der gå 
nogen rundt med en træner drøm eller nogen der 
kender nogen, der vil være træner, tager vi gerne 
imod navne.

Vi håber, at vi kan få lavet et lige så godt træner-
team, som i denne her sæson, for så kan det kun 
blive godt. Vi håber, at til vores ungdoms afslutning, 
at vi kan sætte navne på trænerne til de forskellige 
hold til den kommende sæson.

Vi afholdt igen i 2019 Tornby Cup med stor succes 
med cirka 2700 deltagere. En del flere end året før, 
cuppen har aldrig været så stor før. Der var kampe i 
21 haller i år. Stort telt i skolegården, Brugsen bliver 
tømt i de dage, der er cup. Cuppen betyder meget, 
ikke bare for håndboldafdelingen, men for mange 
rundt om i vores kommune. Jeg kan fortælle, at 
bare til de klubber, der bemandede de 20 haller 
tjente 70.000 kr.

Jeg vil igen i år sige tusinde tak til holdet bag Tornby 
Cup. Det er vildt så godt, det kører ikke bare i den 
weekend cuppen står på, men under hele forløbet.

Der skal også lyde en kæmpe stor tak til alle dem, 
der tager en vagt under cuppen. Jeg tror, vi har to 
hundrede til at hjælpe bare i Tornby, plus dem vi 
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har på Hirtshals skole og Højene skole, og i de 20 
haller, vi har gang i (det skal siges, at dem uden for 
byen er vi nødt til at betale for hjælpen).

Det er lidt fedt, at når jeg ringer rundt til folk og 
spørger om deres hjælp i en 3-4 timer i løbet af 
weekenden er der næsten ingen, der siger nej og 
det er uanset om, det er en der går til gymnastik, 
fodbold, badminton, spejder eller tennis. Og det er 
også vigtigt, at vi siger ja til at hjælpe et par timer til 
både Dana cup og Tornby Cup. For det er det, der 
er med til at gøre, at Tornby IF har det økonomisk 
godt, hvad der smitter af på medlemmerne. 

Vi håber på, at der kommer lige så mange deltagere 
til vores Tornby Cup i 2020. Vi har booket 23 haller 
og Lundegaard skole, så vi er klar. Der er allerede 
hold, der er begyndt at tilmelde sig til Tornby Cup 
2020.

Så sæt krys i kalenderen i weekenden den 18.-19. 
og 20. september, hvor der er Tornby Cup. Der bli-
ver brug for jeres hjælp.

Fremtiden i Tornby håndbold: 
• Vi vil blive ved med at kæmpe for, at børn kan 

spille håndbold.
• Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det er fedt at 

spille håndbold i Tornby.
• Vi vil have de gode trænere. Nogen der brænder 

for Tornby, ikke bare for at skabe de gode spil-
lere, der skal være plads til alle. Der skal gerne 
være plads til, at når der er så mange på en år-
gang, at der kan blive 2 hold - et A Hold og et B 
Hold. At det er lige så fedt at spille på B holdet 
som A, når de træner, når de har hygge og når 
de er til cups så er de SAMMEN om A og B. 

• Vi vil gøre alt for, at vores spillere og trænere har 
det godt. Vi gerne give dem alt, men der er også 
noget der hedder økonomi og det er lige den 
som bestemmer hvor meget vi kan gøre.

Jeg kan se, at antallet på vores damesenior kan 
blive udfordret de næste par år, da vi ikke har så 
mange U17 piger og ingen U19, og mange af vo-
res damespillere går og bliver lidt tykmavet (på den 
gode måde), men det er jo bare fedt, for så kommer 
der flere ungdomsspillere om nogle år.

På herresiden ser det lidt bedre ud. Vi har en flok 
U17 drenge, som nok ved, hvad håndbold er. Nogle 
bliver U19 til næste sæson og må så hjælpe på se-
nior holdene, og så er det jo den fordel, at herrerne 
gør konen/kæresten ”håndboldinvalid” og så selv 
spiller videre. 

Vi arbejder stadig på at lave five-a-side håndbold, 
men det er lige med at finde tid og haltid til dette.

Vi arbejder hele tiden i bestyrelsen med at blive 
bedre. Bedre bliver vi og vi har gang i mange ting, 
men det tager tid med at få samlet alle trådene, for 
når først håndbold sæsonen er i gang, går næsten 
alt vores tid med selve håndbolden.

Jeg sagde vist sidste år, at jeg håbede, vi var fær-
dige til i år. Vi er færdige med noget, men der kom-
mer nyt, så helt færdig er vi ikke og det bliver vi nok 
heller aldrig.
Hvis der er nogen, der vil have uddybet, hvad det er 
vi arbejder med lige nu, vil Bettina nok fortælle om 
det lidt senere.

Vi har inviteret Zulu Hk til Tornby den 24. april. Det 
skal nok blive fedt. Vi er i gang med at udtage et 
hold, der skal spille imod dem. Det er nok ikke lige 
førsteholdet, der skal spille. Jeg har set dem på 
TV godt nok for noget tid siden, men det var op 
af bakke, de var nok på mit plan… Men det bliver 
spændende, at se hvad Lille Lars har lært dem. Så 
sæt kryds i kalenderen den 24. april kl. 19.00.

Tornby Håndbold prøver her til sommer at lave en 
håndboldskole i uge 27, tro mig det bliver fedt. Igen 
er det nogle af vores trænere, der går ind og tager 
et stort stykke arbejde på sig. Det er ikke noget, vi 
skal tjene penge på, men igen kun for at vise, at det 
er fedt at gå til håndbold i Tornby. Jeg ved, at der 
bliver brug for hjælpende hænder, så jeg håber folk 
er flinke til at tage et par timer. 

Vi skal ikke sammenlægges med nogen. Vi vil selv 
og det kan vi. Vi havde et samarbejde med Hjørring 
med U16 pigerne sidste år, men da mange skulle 
på efterskole i år, blev det ikke til noget i denne sæ-
son. Vi må se til næste år, vi er altid klar til at sam-
arbejde, hvis vi er for lidt til årgangen. 
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Vi har et godt sammenarbejde med Hovedbestyrel-
sen og de andre afdelinger i Tornby IF, vores indstil-
ling i Håndbold er, at vi skal hjælpe hinanden både 
med arbejde og også økonomi.

Det er desværre sådan, at vores gymnastik afdeling 
i Tornby IF ikke kunne få nogen til at tage en tjans 
i bestyrelsen. Så vi har fra håndbolds side sagt, at 
vi nok skal tage os af Rytme Damer og M/K holdet. 

Som afslutning på sæsonen skal der ske følgende:
• Stjernen Påske Cup Odense 3. - 5. april, som er 

for ungdom U9 til og med U15.
• Svane Cup 17. - 19. april, som er for U17 drenge 
• Afslutningsfest for ungdom er den 27. marts i 

TIF salen eller Hallen, måske vil laver en ny 
måde på afslutningen med ungdom i år.

• Afslutningsfest for seniorer er den 28. marts i 
TIF sal.

• Tornby Cup er den 18.-19.-20. september 2020.

Tak
Stor tak til vores sponsorer og tilskuere. 
Vores trænere/holdledere, I må godt gå og sige til 
hinanden, at I er gode og at I gør en forskel og laver 
et fantastisk stykke arbejde. En meget stor tak til 
de trænere, der altid er klar til at hjælpe og komme 
med gode ideer.
Tak til John, du er altid flink til at hjælpe håndbold 
uanset hvad vi spørger om hjælp til.
Tak til Henning for alt din hjælp. 
Martin Jepsen der skal også lyde en stor tak til dig. 
Det er sådan med dig, der er ikke noget, der er 
sværere end det er, så tak for alt din hjælp.
En stor tak til min bestyrelse for godt sammen ar-
bejde. Jeg synes, det er vildt fedt, at vi er så for-
skellige i vores bestyrelse, det gør bare, at vi får 
gjort mange ting.
Kim, tak for den tid du har været en del af bestyrel-
sen, vi kommer nu nok til at trække på dig, selvom 
du ikke er i bestyrelsen mere. Men det må vi jo tage 
hen ad vejen.
Det var vist, hvad jeg lige kunne komme på, der er 
foregået og vil forgå i Tornby Håndbold.

Godkendt med kommentaren: 213 medlemmer, 
Tornby har flest håndboldhold i kommunen. 

3. Fremlæggelse af de reviderede afdelings-
regnskaber: 

 Kasserer Ulla Rokkedal fremlagde regnskab, 
som blev godkendt efter få opklarende forkla-
ringer

4. Indkomne forslag: Ingen forslag indkommet.

5. Valg af formand: På valg er Allan Jellesen – 
genvalgt uden kommentarer

6. Valg af udvalgsmedlemmer:
 Anders Thomsen udvalgsmedlem modtager 

genvalg
 Anita Kassow Dissing udvalgsmedlem modta-

ger genvalg
 Birgitte Mikkelsen næstformand modtager gen-

valg
 Kim Kornum udvalgsmedlem ønsker ikke gen-

valg

 Ann Olesen udvalgsmedlem modtager genvalg
 Bettina Sigsgaard udvalgsmedlem modtager 

genvalg
 Johnny Neergaard udvalgsmedlem modtager 

genvalg
 Forslag: Charlotte Vadsager, Mikkel Møller. Beg-

ge nyvalgt

7.  Valg af suppleant: Emil Lyn og Matthias Hvims 
modtager genvalg

8.  Fastsættelse af afdelingens kontingent(er): 
Varsler en stigning på max kr. 100,00

9. Eventuelt:
 Diskussion om fri harpiks – vi må have lavet en 

ny aftale. Dette tages op i bestyrelsen. I denne 
sæson købt for 13.177,00 kr.

 Serie 4 herre ønsker gerne at spille en lørdag 
samlet med de andre herrehold

Afsluttende bemærkning fra Allan. Fedt der er kom-
met så mange. Velkommen til de nye i bestyrelsen 
og tak til Kim Kornum. Stort tak til dirigenten Hen-
ning for at opretholde god ro og orden.

Ref. Ann K. Olesen

TIF-Tennis

Tornby IF´s Tennisudvalg
Heinrich Sigsgaard, formand.  .  .  .  .  . 5215 9700
Kasserer: Jens B. Pedersen . . . . . . 6165 3640
Anders Mikkelsen  . . . . . . . . . . . 2238 7418
Ulf Mølving .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2713 7737
Turnerings- og kampkoordinator:
Henning Sigsgaard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6112 7355

Kort referat af generalforsamling i Tennisafdelin-
gen, den 22. februar 2020. På grund af sygdom og 
vinterferie, blev det en noget anderledes general-
forsamling end sædvanlig, med et meget lille frem-
møde.

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning.
 Der var ingen, men der blev drøftet og konsta-

teret forskellige ting.
 Medlemstallet er uændret med 25 faste med-

lemmer, dertil kommer lidt løse som kun spiller 
en gang imellem.

 Der er 5 til hverdagstennis, og 20 til lørdags-
tennis, som har været fordelt på fire hold, med 
fire oversiddere hver gang, men alligevel er der 
dage, hvor der er flere som må spille to kampe, 
for at få kabalen til at gå op.

3.  Fremlæggelse af det reviderede afdelings-
regnskab.

 Kassereren Jens Pedersen fremlagde afde-
lingsregnskab. Regnskabet viste et underskud 
på 2.471,- kr.

 Underskuddet skyldes dels afskrivning på mul-
tibanen, og andel af udgifterne til leje af om-
klædningsrum og TIF-salen.

 Der var igen ønske om at bolden skulle udskif-
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tes noget oftere, det må jo så gøres hvis pen-
gene rækker.

 Regnskab godkendt.

4.  Indkomne forslag. Ingen forslag er indkom-
met.

5.  Valg af formand.
 Henning Sigsgaard, ønskede ikke genvalg, i 

stedet valgtes Heinrich Sigsgaard.
 Henning Sigsgaard forsætter som turnerings- 

og kampkoordinator.

6.  Valg af to udvalgsmedlemmer.
 Anders Mikkelsen og Ulf Mølving genvalgtes.

7.  Valg af suppleanter.
 Torben Gade og Søren Ludvigsen genvalgtes.

8.  Drøftelse af betaling til fællesudgifter til TIF.
 Det blev konstateret i fællesskabet ånd, at det 

er sådan det er.

9.  Fastsættelse af afdelingens kontingent.
 Kontingent blev hævet med 50,- kr. til 1.300,- 

kr. for lørdagstennis og 900,- kr. for hverdags-
tennis. I perioden 1. oktober til 30. april. Hvis 
der er 20 til lørdagstennis og 5 til hverdagsten-
nis, betalende medlemmer.

 Ekstra tennis, 40,- kr. pr. gang ved double.

10. Stillingtagende til om der skal spilles mix-
double.

 Der var bred enighed om, at det skulle der ikke, 
man ville meget gerne have damer med i klub-
ben, men de skulle lave deres eget hold. Så 
måtte man efterfølgende finde ud af spilletider 
til dem.

11. Eventuelt.
 Tornby Open afholdelse lørdag den 4. april 

2020.
 Da TIF-salen er udlejet til anden side, bliver der 

ikke nogen større aftenfest med påhæng.
 Der vil sikkert blive en lille drengefest, i cafeteri-

aet med lidt socialt samvær bag efter kampene. 
(Der er kun små grøfte i Tornby)

 Der blev også drøftet, om de fire lørdags-over-
siddere, eventuelt skulle spille mandag aften, 
men med 20 betalende medlemmer, ville det 
give en kontingentforhøjelse på 247,- kr. pr. 
mand. Der var enighed om at drøfte det ved op-
startsmødet, det kunne jo også være der kom 
flere medlemmer.

 Sommerfest, herunder tombola, plejer at være 
et evigt tilbagevendende problem. Men ingen 
ved nu hvad sommerfest der bliver, og hvornår 
og hvordan.

Henning Sigsgaard
Referent

Tak til alle
Tak, tak til alle jer, som støtter op om beboerne på 
Havbakken. Det er et fantastisk samarbejde, jer fri-
villige har udvist i det sidste år efter et flertal i byrå-
det desværre besluttede, at Plejecenter Havbakken 
skulle lukkes. Særligt også efter den 1. november 
2019, hvor plejecenteret blev til et ældrecenter og 
der kom mange unødvendige begrænsninger på 
Havbakken fra Hjørring Kommunes side.

Alle er rigtig kede af det både beboere, pårørende 
og personale. Men fantastisk at alle jer frivillige, in-
klusive vores præst Sara, har skabt liv på Havbak-
ken og har holdt gejsten oppe og inddraget bebo-
erne i aktiviteterne, hvor det har været muligt. Det 
synes jeg, vi alle i Tornby og omegn kan være stolte 
af.

I skrivende stund er der syv beboere på Havbak-
ken, men de bliver desværre stille og roligt ”presset 
ud”, som jeg hører de pårørende. Ingen ønsker at 
flytte fra deres dejlige bolig på Havbakken.

Jeg kender desværre ikke alle jer frivillige, men har 
hørt mange fine historier, så ingen nævnt ingen 
glemt. Tak til jer alle sammen!

Vi må se, hvordan det ender. Ældre Sagen følger 
stadig sagen tæt.

Susanne Krohn Djurhuus, Fmd. Ældre Sagen, 
Lokalafdeling Hirtshals

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser dette år. Vi føl-
ger op i hvert nummer, med datoer så langt vi ken-
der dem. Vi vil nemlig gerne kigge et par numre eller 
flere frem her på Siden sidst, så I kan planlægge 
indlæggene så godt som muligt.

Blad nummer Deadline Udkommer

3 2. maj 3. juni

4 20. juni 29. juli

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto
Tornby Entrepenør ApS
Vendia Kaffe
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Bemærk at arrangementerne
kan være aflyst 

April
8. Swing om aften i TF kl. 19.30
15. Fællesspisning i TF kl. 18.30
16. Minikonfirmander begynder
20.  Generalforsamling Dagli’ Brugsen
 kl. 18
23. Højskoleaften i SG kl. 19.30
29. Vildmarks show med Søren Ervig 

på Havb kl. 14
30. Forårskoncert med kirkekoret i 

TK

Maj
4. Sangaften i SG kl. 19.30
6.  Banko på AHav kl. 14.00 
8. Konfirmation i TK kl. 11.00
12. Orienteringsmøde om menig-

hedsrådsvalg i SG kl. 19.30
27. Forårsfest AHav kl. 17.30
27. Generalforsamling for Vidstrup 

Forsamlingshus i VF kl. 19.00

Juni
1.  Friluftsgudstjeneste i Tornby 

plantage
3. VI-TO udkommer med nyt blad
3. Banko på AHav kl. 14.00 
17.  Sommerudflugt med AHav og
 Tornby og Omegns Seniorer

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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