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Der er da ikke meget der tyder på at vi vender til-
bage til normalen på denne side af - ja nytår måske.

Hvad vil det egentlig sige at vende tilbage til nor-
malen, måske er det netop nu tid til at tænke ander-
ledes. Måske er vores normal bare en dårlig vane.

Vores forside præges af billede af en bro over på 
den anden side af en rivende strøm, når der altså er 
meget vand. Det bliver meget symbolsk dette, men 
måske er vores bøvl med at undgå smitte og at 
undgå spredning af smitte en vej til at se andre ting. 

Skal vi ud at rejse i år. Selvfølgelig skal vi da det. 
Vi skal ud og se verden, men verden kunne måske 
ses hjemmefra. Betyder det noget at man har været 
i New York, hvis man ikke kender sit eget land, hvis 
men ikke har været sammen – sådan rigtig med sin 
familie. Der er noget der tyder på et opbrud. Der 
sælges cykler som aldrig før, sommerhuse sælges 
også i langt større tal til danskere i stedet for ud-
lændinge. 

Kigger vi lidt indad finder vi mange seværdige og 
smukke steder, som man sammen med sin fami-
lie kan få indsigt i og måske endda lære noget om 
vores lands historie. Vi er så heldige, at der findes 
mange rester af fortiden, som peger imod det liv vi 
lever nu.

Ferien skal også bruges til at komme ned i gear, så 
vi bliver ladet lidt op. Vi stresser nok i hverdagen – 
ferien skal bruges på noget andet. Man kan sætte 
sig ned og skrive breve fra sin ferie. Brug gerne den 
nye teknologi, men sæt dig ned og skriv, formuler – 
tænk på den, du vil fortælle noget. Den slags breve 
eller mails er altid kærkomne. Lev dig ind i nuet og 
lad op.

Det er super dejligt at mærke opbakning til vores 
blad. Det skal udkomme corona eller ej. Vi har op-
levet den største økonomiske opbakning fra jer og 
det kan vi ikke være taknemmelige nok for. Det be-
tyder, at I synes vores blad er værd at beholde og 
sætte pris på. 

Der er meget at fortælle eller tanker at dele. Det er 
det vi kan hjælpe med. Bladet bliver delt rundt og vi 
kan trygt læse det uden at spritte af først.

Jeg ser altid frem til at lave blad og sende tanker vi-
dere. Jeg håber I synes de er positive og bakker jer 
op i jeres hverdag. Vores blad er ikke et brokkeblad 
– heldigvis, men der kan selvfølgelig være noget en 
gang i mellem. Alt I har lyst til kan komme frem. 

Jeg spritter lige af – så jeg kan komme videre.
Jørgen

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.

Arrangementer 
i august og september
Angående aktivitets- og dagtilbud. 
Forsamlingsforbuddet er stadig gældende.
Når, der bliver åbnet igen, afholder vi ekstraordinær 
generalforsamling, som aftalt på generalforsamlin-
gen.
Hold øje med infoskærmen i Hallen og i Brugsen.
Pas på jer selv og hinanden.

Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Her opdateres arrangementer fra hele hjørring kom-
mune.
Se opslag på HAS kanalen på jeres tv og opslag på 
info skærmen i Brugsen og hallen.

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

Havbakken

Aktivitetsklubben

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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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 · Charlotte Voetmann · Kurt Bærentsen · Svend Ravn og Erik Jacobsen.
Støtteforening: Formand Ole Rimmen tlf. 3067 3713 · Næstformand Peter Skovgaard tlf. 6160 7516 

Sekretær Marianne Jepsen tlf. 2428 8085 · Kasserer Niels Anker Jensen tlf. 4080 2772 · Søren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olsen.
Suppleanter: Hanne Kirketerp og Birgitte Reiter. Revisor: Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt Bærentsen.

Friplejehjem
Der arbejdes stadig for at få oprettet et friplejehjem 
i Tornby.
Lige nu afventes en afgørelse fra planklagenævnet i 
forhold til vores ansøgning om at få tilladelse til æn-
dring af lokalplanen, så vi kan opføre et friplejehjem 
i Tornby. Coronakrisen har desværre gjort denne 
ventetid længere.

Oscar Djurhuus, formand

Støtteforening
Man kan tilmelde sig støtteforeningen på indmel-
delsesblanketter blandt andet i kirkens våbenhus 
og i Dagli’Brugsen. 
Den kan afleveres ved kassen i Dagli’Brugsen eller 
via hjemmesiden:
www.tornbyfriplejehjem.dk, eller kontakt 
kassereren Niels Anker Jensen 
på tlf. 4080 2772 eller nielsanker@has.dk

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted

  

Åbning af forsamlingshuset
Forsamlingshuset er så småt begyndt at åbne op 
igen for privatfester, hvis vi tager vores forholdsreg-
ler.

Vores generalforsamling blev som følge af corona-
virus aflyst i marts, men vil blive afholdt torsdag 
den 10. september kl. 19.30.

Seniorklubben afholder fremover deres arrange-
menter i forsamlingshuset, som vi byder dem rigtig 
velkommen til.

Der er seks konfirmationer, der skal afvikles her i 
sensommeren. Den 16., 23., 29. og 30. august og 
den 6. og 12. september og flere fødselsdage og 
guldbryllupper her i efteråret.

Præmiewhisten starter mandag den 7. september 
kl. 19.30. og derefter hver mandag.

Vild med dans, folkedans, og swing-om-aftner er 
lidt i det uvisse hvornår det begynder. Det kan først 
blive når der ikke skal være så meget afstand. Hå-
ber at der er mere konkrete datoer i næste udgave.

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

http://www.tornbyfriplejehjem.dk
mailto:nielsanker@has.dk
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Den årlige folder/
kontingent for 2020
Jo, du har sikkert set denne overskrift før, for det 
er den samme, som blev brugt i forrige nummer af 
VI-TO, så hvorfor nu det?

I forrige blad fortalte vi, at den årlige folder ikke vil 
blive fremstillet i år. Dels er vi nu så langt henne på 
året, at det er begrænset hvad vi kan nå at få stab-
let på benene af arrangementer og dels er der sta-
dig – på trods af de meget lempeligere regler – en 
del restriktioner omkring forsamlinger og der sker 
ændringer så ofte, at det ikke er til at tage højde for 
på forhånd. Derfor ingen årsfolder i 2020.

Vi vil dog stadig appellerer til vores medlemmer om 
at indbetale kontingent for 2020. Det er stadig kr. 
50,00 pr. person og kan indbetales på arkivets kon-
to i SparNord Bank 9190 1530000601. Husk navn/e 
og adresse.

Tak!

Åbent igen
I forrige nummer af VI-TO skrev vi også, at sogne-
arkivet var midlertidig lukket, men VI-TO var dårligt 
nok udkommet, før der blev givet lov til, at vi igen 
kan holde den faste ugentlige åbningstid, som er 
hver onsdag fra kl. 15 - 17.

Og ellers har vi selvfølgelig stadig travlt med at få 
alle vores arkivalier og billeder lagt ind på Arkiv.dk, 
så der bliver bedre adgang til materialet. Det er et 
kæmpe stort arbejde, som først vil være færdig i 
løbet af nogle år.

Men sidder du som læser og tænker ”Hvad mon 
egentlig det lokale Tornby-Vidstrup Sognearkiv in-
deholder, så er du hjertelig velkommen til at kigge 
ind. Måske har du noget i gemmerne derhjemme, 
som kan være med til at fortælle de kommende ge-
nerationer om vores fortid eller vores nutid, for den 
sags skyld. 

Der har på landsplan kørt en kampagne ”smid det 
ikke ud”, som netop henleder opmærksomheden 
på, at der godt kan være en idé lige at tænke over, 
om alt bare skal kasseres eller om det kan være 
med til at fortælle historie.

Christian Byrdal, sekretær

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.

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

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

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

Fællesspisning den 23. september
Vi havde en aftale med folketingsmedlem Karsten 
Lauritzsen til vores fællesspisning i foråret. Heldig-
vis har den travle politikker fundet en anden dato 
til os i sin kalender. Men af hensyn til hans øvrige 
aftaler bliver det ikke som vanligt den tredje onsdag 
i måneden, men den 4. onsdag.

Karsten Lauritzen vil fortælle om sin vej ind i politik 
og om at være minister i Danmark. Det bliver ikke 
et politisk foredrag, men lidt sjovt og alvorligt fra 
”Borgen”. Karsten Lauritzen har privat tilknytning 
til Tornby, men om der kommer historier herfra er 
uvist. Der er mulighed for at stille spørgsmål, som vi 
får et svar på, hvis han finder det passende.

Der vil denne aften være en unik mulighed for at se 
bestyrelsen iført Tornby Beboerforenings nye for-
klæder.

Lillian Jespersen

Spændende ny viden til alle
Tornby Beboerforening arbejder på at blive værter 
for en række spændende foredrag. 

Serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab udby-
des af Aarhus Universitet i samarbejde med Carls-
bergfondet og en lang række værter landet over. 
Forelæsere er oftest forskere – primært fra Aarhus 
Universitet, men også andre universiteter og forsk-
ningsinstitutioner i Danmark og udlandet – som 
fortæller om de nyeste opdagelser og erkendelser 
inden for primært naturvidenskab og sundhedsvi-
denskab.

Niveauet er højt, og som deltager bliver man udfor-
dret, men man kan få udbytte af alle foredrag – uan-
set hvilke faglige forudsætninger man har. 

Der er mere end 150 biografer, biblioteker, kultur-
huse, folkeuniversiteter og skoler i Danmark, Færø-
erne, Grønland og Sydslesvig som er værter for at 
livestreame foredragene. Det synes vi også Tornby 
skal være en del af. De enkelte foredrag bliver an-
nonceret på informationsskærmene i Brugsen og 
hallen.

Jacob Rye Kobber
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Stier i Tornby
Til trods for Corona forhindringer bevæger vi os 
heldigvis hele tiden fremad i dette projekt. Som tid-
ligere skrevet her i VI-TO så er stiprojektet en di-
rekte udspringer af potentialeplanen ”Tornby i Grøn 
bevægelse” som blev vedtaget og præsenteret i 
foråret 2019. Du kan se planen på www.Tornby.info.

Formelt ledes stiprojektet af Tornby Beboerfor-
ening, hvorimod det praktiske – og store planlæg-
ningsarbejde udføres af ”stigruppen” med Bent 
Skjoldborg som tovholder.

Vi arbejder på at etablere et firkløver af stier i Torn-
by; Dyssestien, Kirkestien, Bjergstien og Skude-
stien. Dyssestien og Kirkestien har fokus lige nu og 
det endelige trace er stort set på plads for disse. 
Derudover arbejder gruppen for tiden på at fast-
lægge traceen for Bjergstien.

Alle stier vil blive anlagt som trampestier, det vil 
sige at det kun er mængden af trafik på stien der 
vil påvirke stiens synlighed i landskabet. Dog vil der 
for at sikre markering af stien blive opsat genken-
delige anvisningspæle i et naturligt materiale.

Alle stierne vil blive anlagt efter skriftlig accept fra 
de berørte lodsejere, og vi kan allerede nu konsta-
tere at ideen om stierne er blevet meget positivt 
modtaget af alle berørte lodsejere. Lodsejerne er 
alle sikret ved et skriftlig aftale, hvori der fremgår 
at man til enhver tid kan opsige aftalen. Stort tak 
til alle lodsejere, skal der lyde fra beboerforeningen 
for opbakningen.

Vi sigter mod at vi kan indvie en måske to stier i for-
året 2021. Dette efterår og vinter skal bruges til at 
få de sidste formaliteter på plads, samt skabe det 
økonomiske grundlag for stiernes etablering. Der 
kan i en vis udstrækning blive tale om noget frivillig 
arbejde med anlægsarbejdet, her håber vi på noget 

lokal opbakning fra dig, ligesom at Tornby Arbejds-
laug vil komme på banen i den sammenhæng.

Sluttelig vi beboerforeningen sende en stor tak til 
stigruppen for det store arbejde de allerede har lagt 
i projektet, det kan vi alle i Tornby kun være tak-
nemmelige over. Vi tror på at stierne vil være endnu 
et aktiv for byen, og at de vil være medvirkende 
til at vi kommer til at opleve vores by fra helt nye 
vinkler. 

Peter B. Kristensen

Svampesafari
Svampesafari i Tornby Klitplantage, søndag den 6. 
september 2020.

Har du lyst til at blive klogere på, hvilke spisesvam-
pe vi kan finde i naturen – og måske også hvilke der 
er giftige og bør undgås, så har du nu muligheden 
for at komme på tur med en kyndig svampekender, 
Naturvejleder Jakob Kofoed Nielsen. 

Vi mødes ved P-pladsen for enden af Russerbak-
kevej kl. 10.30. Efter en kort intro på ca. 15 min. 
bevæger vi os rundt i skoven på jagt efter årstidens 
svampe. Turen afsluttes med en fælles gennem-
gang af de fundne svampe i naturrummet ved den 
gamle plantørbolig.

Medbring kniv og kurv (plastikposer er ikke veleg-
net til svampe).

Deltagergebyr på 50 kr. pr. person afregnes inden 
turens start til Jakob enten kontant eller med mo-
bilepay.

Max. 30 deltagere. Tilmelding gerne pr. sms til Ka-
ren Heilesen, tlf. 22908864 og husk også at give 
besked ved afbud, således at der kan fyldes op fra 
eventuel venteliste.

Karen Heilesen

Karl Johan svampe.Skovbund med lamelsvampe.

http://www.tornby.info/
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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

En dejlig by
Vi valgte Tornby fordi vi synes det er en dejlig by, og 
fordi vi så er tættere på vores børn som også bor i 
lokalområdet siger Lis og Bjarne Jensen.

Parret har boet i Åbyen i cirka 40 år, men valgte at 
bruge deres tredje alder her i Tornby. Lis arbejder 
dog stadig, og kører dagligt ind til Scanbelt hvor 
hun har arbejdet i mange år.
Beboerforeningen byder velkommen, og takker for 
at de valgte Tornby.

Pendlerne
Jeg bliver mødt med store smil og barnelatter da 
døren bliver åbnet på det skønne landsted tæt på 
Tornby. Det er tydeligt at mærke, at der er dømt 
kvalitetstid i den lille familie.

Vi har i 15 år boet i en fjerde sals lejlighed i Aalborg 
og nyder til fulde al den plads vi har fået herude i 
vores nye hjem siger Marie og Claus samstemmen-
de. At de to små Ludvig og Agnes, er tilpasset de 
nye omgivelser, mærkes med al tydelighed, når de 
med stolthed viser de friskplukkede jordbær frem 
fra egen have.

Vi møder en utrolig imødekommenhed når vi fær-
des i byen og i børnehaven hvor begge børnene 
går, det er så dejligt at mærke at vi er velkomne.

Både Claus og Marie er pendlere, Claus kører dag-
ligt sydpå hvor han arbejder i en landbrugs maskin-
virksomhed som produktspecialist. Marie stikker 
også sin bil i sydlig retning. Nærmere bestemt Vod-
skov, hvor hun arbejder, som lærer i en specialen-
hed i Hammer Bakker.

Beboerforeningen byder velkommen, og takker for 
i valgte Tornby.

Lis og Bjarne Jensen.

Marie og Claus med de to små Ludvig og Agnes.
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Sct. Hans
En kær tradition gik vi glip af i år. Vi er snart vant 
til at ting vi længes efter ikke finder sted. For tre 
år siden havde vi i Vidstrup et fint bål. Jeg kan se 
af mine andre billeder at der er folk med paraplyer, 
der står rundt om bålet. Når jeg tænker tilbage så 
er det ofte at der har været en vis bekymring for 
om vejret nu artede sig nogenlunde ordentligt, så vi 
kunne gennemføre. 

Det har sommetider blæst temmelig meget og så 
skal man lige tænke sig om. Har der været tørke 
eller er vi for tæt på bygninger eller andet, der kan 
gå ild i.

Det har flere gange været meget vådt og regnfuldt, 
så det var træls at være til stede. En gang stod der 
fem centimeter vand om bålet, men det lykkedes 
mig endelig at få brændt bålet ned, men da var folk 
gået hjem.

Her i år var vejret perfekt. Varmt og ikke ret meget 
vind. Nu måtte man bare ikke forsamles ret mange 
og de skulle sidde ned og så videre. Corona-pan-
demien spøgte og spøger stadig i vores liv og hver-
dag. Så det officielle bål var aflyst.
Derfor etablerede vi selv vores bål, for det hører til. 
Vi skal have heksene sendt til Bloksbjerg og det 
foregår med bål. Vi kunne spise ude den aften, hvil-
ket også var usædvanligt og så med et lille fint bål, 
som stille brændte og sendte flammer og hekse op 
ad. 

Der er noget særligt ved bål. Det er selvfølgelig 
også derfor jeg skriver om det. Sct. Hans og et bål 

giver mig noget ro i sjælen eller en oplevelse, som 
hører til i året og årstiden. Det skal bare ske – ellers 
mangler der noget.

Andre havde det også sådan, for naboen kom over 
og så var der et glas mere og et bål mere vi skulle 
kigge på. Det var dejligt, at sidde omkring bålet og 
få tænkt nogle gode tanker, hygget og nydt solen 
på vej ned og varmen fra bålet. Rødvinen gjorde nu 
også godt.

Nu havde der været Sct. Hans og livet kan gå vide-
re. Næste dag var hverdag og der var arbejde med 
afstand, hensyn, omtanke og afspritning.

Jørgen Kiel, bålentusiast

Lille bål hos Jørgen.

Bål på legepladsen i Vidstrup.

Jysk IT-Tech
Ulvkærvej 6 • 9850 Hirtshals • Tlf. 60 94 22 36

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service
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Præstens klumme
For nylig var jeg i Skagen for at se Anna Ancher-
udstillingen. Jeg holder meget af Anna Anchers bil-
leder, og så og genså hendes billeder med glæde, 
men særlig én afdeling i udstillingen overraskede 
mig, nemlig den, der rummede det, som man kal-
der for hendes religiøse motiver.

Vi forbinder ofte Anna Anchers malerier med skil-
dringer af det nære liv, Helga i den blå stue, eller 
Annas gamle mor, der sidder med sin bibel, omgi-
vet af de lysmættede farver, som er Anna Anchers 
kendetegn. Hun kunne fange lyset i farverne, så 
farverne bliver gennemlyste og lyset samtidig helt 
stofligt i hendes malerier. Alene det udtryk, som 
Anna Anchers billeder har, fører mig ind i et rum, 
hvor transcendensen, livets åndelige dimension, 
anerkendes – ja er selve billedets anliggende. Det 
åndelige rum i Anna Anchers billeder er samtidig 
det mest nære, intime. Åndeligheden findes lige 
midt i vores levede liv. Der, hvor folk glemmer sig 
selv og bindes sammen med deres tilværelse, i ar-
bejdet, i andagten over en bibeltekst og altså også i 
fællesskabet omkring troen, til dåb, altergang, bryl-
lup og begravelse, som det nu viser sig, er en hel 
motivkreds hos Anna Ancher.

Da jeg kom hjem, var der noget der skurrede. I ud-
stillingens katalog kunne jeg læse, at de religiøse 
motiver hos Anna Ancher længe har vakt undren 
både hos kunsthistorikere og et bredere publikum, 
og at man på trods af flere forsøg på at nærme sig 
de af hendes værker, der skildrer religiøse situatio-
ner og kirkelige handlinger, ofte har stået tilbage 
med flere spørgsmål end svar. Men nu er der trods 
alt givet rum og anerkendelse af, at det såkaldt re-
ligiøse, også er en del af hendes motivvalg og hori-
sont i det hele taget.

På udstillingen var det også blevet fremhævet, at 
der fandtes et overraskende alsidigt indhold på 
bogreolerne i det nyligt åbnede Ancherske hjem, 
som Helga Ancher overtog efter forældrenes død, 
og boede i indtil sin død i 1964. Først inden for de 
sidste år, har man gennemgået og undersøgt alle 
husets gemmer, som i høj grad ser ud til at have 
været bevaret fra den tid, hvor Michael og Anna 
stadig levede. I bogreolen findes bibelen side om 
side med Charles Darwin og Brandes, Pontoppi-
dan, J.P. Jacobsen, som kom med det moderne 
gennembruds religionskritiske strømninger stod 
side om side med spirituel litteratur, der rimer dår-
ligt med den ateistiske livsforståelse, som Brandes 
stod for.

Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
 August
31 2.   8. s.e. Trinitatis  10.30
32 9.   9. s.e. Trinitatis 10.30 
33 16. 10. s.e. Trinitatis  10.30
34 23. 11. s.e. Trinitatis   9.00 LW
35 29. lørdag 11.00*
 30. 12. s.e. Trinitatis  10.30
 September
36 6. 13. s.e. Trinitatis 10.30
37 13. 14. s.e. Trinitatis  10.30
38 20. 15. s.e. Trinitatis 10.30
39 24. torsdag 17.00**
 27. 16. s.e. Trinitatis  19.30***
 Oktober
40  4. 17. s.e. Trinitatis 10.30
41 11. 18. s.e. Trinitatis  10.30

*  Konfirmation – og muligvis også kl. 9.00
**  Høstgudstjeneste for børnefamilier med spejderne 
 – efterfølgende spisning i spejderhuset. 
***  Høstgudstjeneste for de voksne med deltagelse af Hirtshals Spillemandslaug.
LW Liselotte Wiemer
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Den overraskelse og undren, som alt dette vækker, 
satte til gengæld tanker i gang hos mig. 

Tanker der begynder i en af de mest indflydelsesri-
ge strømninger, vi har haft de sidste trehundrede år, 
nemlig oplysningstiden. Den har på godt og ondt 
formet den verden, vi bevæger os rundt i i dag.

Et af oplysningstidens vigtigste kendetegn er, at 
den styrker det selvstændige menneske, individet. 
Menneskene måles ikke længere på deres fælles-
skaber, men på deres personlige ståsted og over-
bevisning. Et andet træk, som oplysningstiden har 
bragt med sig er den videnskabelige tilgang til ver-
den. Den har bragt os så usigeligt meget godt. Vi 
går kritisk undersøgende til alt omkring os. Det har 
gjort en ende på en masse skadelig overtro, som 
har holdt folk fast i skam og frygt. Fx tror jeg de 
fleste i dag ser på sygdomme som en biologisk 
proces i kroppen, der kan kureres med medicin, og 
ikke som højere magters straf over syndige men-
neskers liv, eller onde hekses værk.

Men den kritiske vinkel har også ført en dyb frem-
medgørelse med sig. For det er ikke kun sygdom-
me, der gøres til forskningsobjekter, det er alle dele 
af vores tilværelse, som vi skal distancere os til og 

gøre til genstand for undersøgelse. Selv vores sjæ-
leliv, vores tro, vores håb og vores kærlighedsliv bli-
ver nu endevendt og efterprøvet, så intet længere 
er givet. I vores tid, er der ikke mange, der ser på 
deres liv og tilværelse, deres familie og arbejde, 
som noget, de har fået skænket, som et samlet 
hele, som man må være tro overfor, selvom det kan 
have store omkostninger. Alt i tilværelsen bliver skilt 
ud fra det enkelte menneske, delt op i kategorier 
og gjort til genstand, til objekt for undersøgelse og 
mulig forandring. I denne bevægelse er man be-
gyndt at kalde folk for nation, elskov for sex, og ord 
som tro er blevet skiftet ud med religion.

Fælles for det hele er, at man ikke har hjertet med, 
når der er tale om det nationale, om sex eller re-
ligion. Man er splittet ud i både at være den, der 
handler og den der iagttager. Godt hjulpet på vej af 
vores mobil, som vi kan iscenesætte livet med, ved 
det evige flow af billeder, vi deler, bliver vi nu vores 
eget forskningsobjekt nummer et.

Og der er en stor omkostning ved det, for når man 
bliver stående i den undersøgende position over for 
sig selv, og bliver ved med at granske om man nu 
mener det, man er i færd med, er der ikke plads til 
at gøre tingene helhjertet. Hverken når det gælder 

Anna Ancher, En begravelse, 1891. SMK. Foto: Anders Sune Berg. 
Begravelsen foregik ofte fra hjemmet, hvor den afdøde lå indtil man bar kisten til kirkegården og foretog jord-
fæstelsen der. Her mærkes nærværet, fællesskabet i sammen at sige fadervor, fortroligheden med ritualet, der 
trøster og giver kræfter til at leve videre uden den afdøde.
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sex eller religion, kan man tale om, at man har hjer-
tet med, for man er stadig distanceret til det man 
gør, hvis man hele tiden skal bedømme sig selv i 
handlingen. Man har ikke fået noget ståsted givet, 
men må hele tiden indtage sine ståsteder selv. Vi 
dyrker sex i stedet for at elske, for elskov kræver 
at vi af hjertet overgiver os til vores elskede, og af-
skærer os selv muligheden for at gå videre til den 
næste partner, når det forhold man er i, ikke læn-
gere giver en det, man er på jagt efter. Og når vi 
forholder os til kirken og kristentroen som religion, 
ser vi på troen som noget man skal have noget ud 
af, før det giver mening. Religionen kræver den en-
keltes afgørelse, men kristentroen er fællesskab, 
der gives os. Et rum, vi kan træde ind i. Et rum med 
urgamle ritualer, der får os til at glemme os selv og 
sætter os i en sammenhæng, hvor vi kan overgive 
os Gud og til hinanden – helhjertet. I troen skal vi 
ikke stå og måle vores temperatur, og mærke efter 
om vi føler det helt rigtige, for her er det hele givet 
os på forhånd og vi kan lade os bære af ritualerne, 
uden at tage hensyn til om vi lige den dag er over-
beviste eller ej.

Tilbage til den mangfoldige bogreol. Sådan en ken-
der jeg nemlig fra mit barndomshjem. Jeg er vokset 
op i et hjem, en præstegård oven i købet, hvor de 
selvsamme spændinger blev forenet, både i bog-
reolen og i verdensbilledet, hvor man godt kan tro 
på en skabende Gud uden samtidig at have pro-
blemer med de naturvidenskabelige teorier om ver-
dens tilblivelse. Big Bang teorien og evolutionslæ-
ren kan godt forenes med en tro på skabermagten 
og en glæde over det gamle testamentes livskloge 
skabelsesmyter. Og en af mine yndlingsromaner er 
Niels Lyhne af J.P. Jacobsen, der netop havde ar-
bejdstitlen ateisten, fordi den handler om et men-
neske, der af al magt gennem hele sit liv fastholder 
gudløshedens nøgterne og nådesløse standpunkt, 
der afviser al håb og tro og på den måde både af-

slører den klistrede 
religiøsitets hykleri 
og samtidig viser 
den fortvivlelse, 
som ateisten må 
leve i. Og jeg føler 
mig ofte mere for-
bundet til tvivlerne 
end de overbevi-
ste, når jeg læser 
romaner eller ser 
gode film.

Og på den måde 
har jeg aldrig haft 
et problem med at 
være troende og 
samtidig en del af det moderne samfund, vi lever 
i. Jeg har været på Roskildefestival og i kirke inden 
for samme uge. Jeg har gode venner, der ikke tæn-
ker ligesom mig, og jeg har både bibelen og Darwin 
med mig og i øvrigt alle de andre tænkere, som har 
forholdt sig kritisk til den tro, som jeg selv er en del 
af. Og jeg er glad for, at leve i en tro, der indop-
tager og arbejder med den kritik, den møder. For 
troen skal hele tiden udfordres. Der ligger nemlig 
det i troen, at vi mennesker ikke kan få greb om 
den. Når man prøver at gøre troen til sin egen, så 
misbruger man den og gør den til et brækjern for 
at få klemt sine egne private holdninger ind i troen. 
Troen er meget større end det, og den er ikke vo-
res egen. Troen er levende og den er skænket til os 
som en gave fra den magt, der har givet os livet, 
lyset og kærligheden. Og vi skal ikke bruge den til 
noget, men vi får lov at træde ind i dens rum, et rum 
som omslutter os med håb, trøst, fred og en dybere 
kærlighed end noget menneske kan bunde i.

Når vi beskæftiger os med mennesker, vil vi gerne 
finde et fællesskab med dem. Vi vil gerne have, at 
de ser verden lige som os selv, og tror (eller ikke 
tror) lige som os selv. Måske er det derfor denne 
undren og overraskelse opstår hos de folk, der dyk-
ker ned i Anna Anchers liv. Nogen mennesker har 
svært ved at forestille sig, at hun har en tro selv, når 
hun samtidig er den del af den moderne verden. 
Nogen synes det er bemærkelsesværdigt at kunne 
færdes ubesværet mellem kirkens gudstjeneste og 
intellektuelle diskussioner med samtidens fritæn-
kere. Men det kan jo bare være, at Anna Ancher 
kunne begge dele, fordi hun havde hjertet med sig 
i det hun foretog sig. Det er i hvert fald det, jeg selv 
kan få øje på i hendes billeder, der netop skildrer 
det rum af nærvær, hvor man glemmer sig selv.

Når alting åbner 
– langsomt
Igennem hele den lange nedlukning af landet, som 
vi oplevede efter 11. marts, har der været stor ak-
tivitet på internettet. Også kirken flyttede ind på 
de elektroniske medier. Mange uploadede videoer 
med deres prædikener, streamede gudstjenester, 
med musik og sang og tilbud som sjælesorg på 
nettet (www.sjaelesorg.nu/) oplevede stor søgning. 
Her i Tornby oprettedes en side på vores hjemme-
side: præstens BLOG, hvor hver søndags prædiken 
kom på, så man kunne sidde derhjemme og læse 

Anna Ancher, I høstens tid, 1901. Fuglsang Kunst-
museum. Foto: Ole Akhøj 
Høstmotivet har reference til bibelen, hvor Vorherre 
sår sin sæd (i os mennesker) og kommer tilbage for 
at høste frugten af sit arbejde. På den måde forbin-
des høst med dommedag, eller med Gudsrigets ud-
bredelse på jorden. Dette billede hang ikke sammen 
med de religiøse billeder, men Anna Ancher, som 
både kendte sin bibel og kunsthistorie, vidste godt 
at motivet rummede en kristelig dimension.

Anna Anchers salmebog.

http://www.sjaelesorg.nu/
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den. Der er kommet så mange positive tilbagemel-
dinger, at ordningen fortsætter.
Men undervejs kunne vi også mærke hvor stor 
betydning det har, at mødes ansigt til ansigt. Kri-
sti Himmelfarts dag kunne vi endelig åbne kirken 
igen efter coronanedlukningen. Selvom døren blev 
åbnet på vid gab, var der stadig adgangsbegræns-
ning og forholdsregler blandt andet i forbindelse 
med altergangen, som nu sker med stor forsigtig-
hed og handsker på. Men den sker – og der har væ-
ret stor glæde og opmærksomhed på at tage vare 
på hinanden, og kirkerne har været fyldt til randen 
hver gang – men heldigvis har vi ind til nu ikke væ-
ret nødt til at afvise folk i døren. Til gengæld var 
vi desværre nødt til at aflyse friluftsgudstjenesten, 
da forsamlingsforbuddet besynderligt nok stadig 
stod ved magt også til udendørsgudstjenester. Så 
vi holdt 2. pinsedag i kirken – og kan nu kun sige: 
”Næste år i skoven!”.

Også konfirmandundervisningen kom i gang igen, 
efter at vi havde været igennem et par måneder 
med såkaldt fjernundervisning. Vi kan kun konklu-
dere at det er bedst at mødes ansigt til ansigt. Det 
har været fire hyggelige og forhåbentlig også lære-
rige eftermiddage i sognegården. Blandt andet fik 
vi lavet en lille altertavle sammensat af malerier, fra 
hver af konfirmanderne. 

Sara Dommerby Toft

Konfirmation
Også i forbindelse med næste års konfirmander har 
coronaen været i vejen. Vi skulle have mødtes til en 
indskrivningsgudstjeneste 7. juni, men måtte aflyse. 
Nu kan vi først komme til at ses efter sommerferien. 
Inden da kan man tilmelde sit barn til undervisnin-
gen via et link på vores hjemmeside (https://www.
tornby-vidstrup-sogne.dk/) og man kan henvende 
sig til præsten med spørgsmål (sdt@km.dk). Vi 
forventer at begynde undervisningen i september, 
hvor alle er velkomne. Jeg glæder mig meget til at 
møde det nye hold konfirmander.

Konfirmation i 2021 er Bededag den 30. april.
Sara Dommerby Toft

Minikonfirmander 
Vi er desværre i den situation, at vi har været nødt 
til at udskyde minikonfirmanderne. Vi opstarter et 
hold med minikonfirmander i efteråret for 4. klas-
serne, og glæder os meget til det.

For at være sikre på, at vores udmeldinger holder 
stik, venter vi til efter sommerferien med at invitere. 
Så hold øje med opslag og sedler i børnenes skole-
tasker, når efteråret nærmer sig.

Sara Dommerby Toft

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentlige, hvorfor me-
nighedsrådet opfordrer alle interesserede til at 
komme og overvære møderne i Tornby-Vidstrup 
sognegård. 
Møderne afholdes normalt fra kl. 19.00 - 21.00. 

Kommende menighedsrådsmøde er planlagt af-
holdt: Tirsdag den 11. august kl. 19.00.

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde 
forud for menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 18. august kl. 19.30 i sognegården.
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.

Der har tidligere været annonceret orienterings-
møder, men de er blevet aflyst på grund af corona. 
Men nu skulle coronaen have lagt sig så meget, 
at vi kan holde orienteringsmøde tirsdag den 18. 
august. På mødet vil der blive orienteret om menig-
hedsrådets arbejde i de forløbne snart 4 år og kom-
mende opgaver for det nye menighedsråd. Men 
her opfordres alle til at komme med ideer, ønsker 

Med genoplukningen er det også blevet muligt at 
holde bryllup i kirken igen. Her er et billede af den 
smukke buket fra det første bryllup, som blev holdt 
i Tornby efter genoplukningen af kirken.

Konfirmandundervisning udenfor. Vi fik lavet en lille 
altertavle med konfirmandernes malerier.

https://www.tornby-vidstrup-sogne.dk/
https://www.tornby-vidstrup-sogne.dk/
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og visioner for hvad et kommende menighedsråd 
kan arbejde med. Og meget gerne hvordan du selv 
tænker, at du kunne være med til at påvirke udvik-
lingen i Tornby og Vidstrup. Mød derfor op – vi har 
også brug for dig!

Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 
19.30 i sognegården.
Valg til menighedsråd er blevet søgt forenklet. Fra 
den 1. januar 2020 trådte en ny valgform i kraft, 
hvilket indebærer, at det kommende menighedsråd 
vælges på et møde den 15. september 2020. Mø-
det kaldes ”valgforsamlingen”, og det er den offi-
cielle dato for menighedsrådsvalget. 

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en 
plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, 
og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sog-
nets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstil-
lede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut efter valgfor-
samlingen. Fra den 15. september og frem til og 
med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at 
opstille yderligere lister. Hvis det er tilfældet, vil et 
eventuelt afstemningsvalg blive afholdt tirsdag den 
17. november.

Nøj… det’ for børn
Babysalmesang: Torsdage, kl. 10.00 - 11.15:
Fra torsdag den 27. august og ca. 12 torsdage i 
efteråret.

Lørdag, den 5. september kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang

Tirsdag, den 8. september: 
Kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehave. 
Alle førskolebørn – også hjemmegående – er altid 
velkomne disse dage.

Tirsdag, den 22. september: 
Kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehave.

Lørdag, den 3. oktober  kl. 10.00 - 11.15: 
Tumlingesang

Tirsdag, den 6. oktober: 
Kl. 9.30: Dagplejere/vuggestue. 
Kl. 10.30: Børnehave.

Der kan komme ekstra tilbud. 
Følg Tornby Vidstrup kirkers facebook.

Tilmelding til Hanne Winge Sørensen tlf.:2484 9892, 
e-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

Høstgudstjenester
Høstgudstjeneste – for både små og store
Atter i år fejrer vi høstgudstjeneste med manér.
Først i Vidstrup kirke torsdag den 24. september 
kl. 17.00. Vi mødes i kirken og holder en lille og 
festlig høstgudstjeneste, med sang og en prædiken 
i børnehøjde. Her deltager spejderne og efterføl-
gende tager vi over i spejderhuset og fester videre. 
Der er fællesspisning, og hvis man gerne vil spise 
med, man skal tilmelde sig hos Dorthe: 2234 2562. 
Det koster 15 kr. Alle er velkomne.

Søndag den 27. kl. 19.30 i Tornby kirke holder vi 
så den klassiske høstgudstjeneste, for voksne med 
musik og sang og ord til eftertanke. I år er vi heldige 
at have Hirtshals Spillemandslaug med. Kom til en 
festlig og stemningsfuld takkegudstjeneste. Alle er 
velkomne.

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.

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Vi henter og bringer.
Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Indre Mission

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

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

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

Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals

Kontaktperson:
Jørgen Clasen
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
E- 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: hegelund0702@gmail.com

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

mailto:jens.olesen@mail.tele.dk
mailto:joergenclasen@hotmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:hegelund0702@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby IF’s Håndboldudvalg
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . 2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . 2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . .  2087 9900
Anders Thomsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2244 8178
Bettina Sigsgaard . . . . . . . . . . .  2856 6569
Johnny Neergaard . . . . . . . . . . . 4040 9822
Anita Dissing . . . . . . . . . . . . . . 2281 0102
Charlotte Vadsager.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4040 7724
Ann Olsen . . . . . . . . . . . . . . . 6154 2975
Mikkel Møller Nielsen  . . . . . . . . . 2785 4506
Se også: www.tornbyif.dk - 
Facebook: Tornby IF Håndbold

Kåringer i Håndbold
Da vi i håndboldafdelingen ikke kunne afholde den 
årlige ungdomsafslutning, valgte vi at vise alle de 
sædvanlige kåringerne på Facebook. Men da ikke 
alle følger vores Facebook side, kommer de også 
her i VI-TO. Det er de enkelte holds trænere, der har 
stået for kåringerne.
Vi håber, at I vil nyde både at se og læse lidt om alle 
de dygtige og søde spillere vi har i klubben. Vi har 
mange, mange flere end dem I har læser om her, 
som selvfølgelig også gør en kæmpe forskel. For 
håndbold er som bekendt en holdsport, hvor alle 
har en stor betydning for at holdet lykkes. 

U-9 Drenge
Udviklingen i både håndbold kunnen og antallet af 
spillere har i år været fantastisk hos U-9´erne. Re-
sultatet har været, at vi i denne sæson har haft tre 
U-9 hold.

Marius Haugen Koldkjær ”Årets spiller” på U-9 
drenge går til en spiller, som ikke har misset en træ-
ning og er meget målrettet i sit spil. Han yder sit 
yderste til alle kampe og er stærk både i angreb og 
forsvar.

William Vestergaard Dinesen ”Årets udvikling” på 
U-9 drenge går til en spiller, som har flyttet sig utro-

lig meget denne sæson både til træning og kamp. 
Han er koncentreret og gået fra at være meget til-
bageholdende til at turde mere uge for uge. Derud-
over er han en super god kammerat.

U-9 Piger B
Frida ”Årets udvikling” på U-9 pige B, går til en spil-
ler, som bare er blevet stærkere og stærkere igen-
nem hele sæsonen. Hun har udviklet sig fra aldrig 
at have rørt en håndbold til at udvikle blandt andet 
en stor boldsikkerhed.

Mathilde Rosengren ”Årets fighter” på U-9 pige B, 
går til en spiller som knokler i alle kampe og til alle 
træninger. Hun er stærk i forsvaret og når hun kom-
mer i fart, kan ingen stoppe hende i angrebet.
Alma Justesen Boll ”Årets udvikling” på U-9 pige C, 
går til en spiller, som altid er glad og møder parat til 
træning. Hun har trænet hårdt med sin boldsikker-

hed, bevægelse med og uden bold med stor suc-
ces. Vi har set en fantastisk udvikling igennem hele 
sæsonen.

Julia Niemann Nielsen ”Årets spiller” på U-9 pige 
C, går til en spiller som er blevet meget stærk i sit 
håndboldspil. Hun er altid klar og har udviklet et 
fantastisk skud og ikke bange for at gå på mål og 
gå forrest når det bliver hårdt.

Stort tillykke til alle U-9 spillerne med de fornemme 
priser. Vi glæder os til at se alle spillerne igen, når 
den nye sæson starter. 

Tornby Idrætsforening

TIF-Håndbold

http://www.tornbyif.dk
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Desuden en stor tak til det voksende trænerteam 
bag U-9 spillerne: Trine Ketilsson, Rolf Ketilsson og 
ungetrænerne Sarah, Eric, Nicolaj og Emil.

U-11 piger
Marie Kragh Eriksen ”Årets udvikling”. 
Marie begyndte første gang til håndbold i denne 
sæson, hun har fra dag ét givet sig 100% til hver 
eneste træning. Marie er som person loyal, sød, 
smilende og en rigtig god holdkammerat. På hånd-
boldbanen viste hun hurtig, at modstanderen ikke 
bare får lov til at løbe forbi hende. Marie er blevet 
en rigtig god forsvarsspiller, og er ikke bange for at 
få lidt bank af modstanderen. Vi tror på, at hvis hun 
fortsætter med den vilje, som hun viser til træning 
og kamp, så vil hun udvikle sig endnu mere de næ-
ste par år!

Liva Marie Gammelgaard Larsen ”Årets fighter”.
Til Tornby Cup 2019 opdagede vi hurtig, at Liva 
er en rigtig fighter på håndboldbanen. Vi var foran 
med en enkelt i de sidste sekunder af kampen. Liva 
valgte at ofre alt ved, at lade en modstander løbe 
direkte ind i hende i høj fart, hvor Liva faldt i gulvet 
og mistede vejret. Der blev angrebsfejl og Liva var 
med til at give sejren til Tornby. Liva har vist i hele 
sæsonen, at hun er en fighter. Det gælder både i 
forsvaret og angrebet. Hun har især taget et stort 
ansvar i forsvaret, men det er så fedt, som træner at 
se, at hun også kan tage ansvaret i angrebet, hvor 
hun er ikke bange for at køre igennem. Udover, at 
hun er en fantastisk håndboldspiller, så er hun en 
rigtig god holdkammerat! Liva hjælper meget gerne 
med at forklare og vise sine andre holdkammerater, 
hvordan de enkelte øvelser er, hvis der er nogen 
der ikke forstår det. Vi ser altid Liva med et smil, og 
samtidig er hun en pige, der tør sige sin mening.

Tillykke til U-11 pigerne med deres kåringer og tak 
til trænerne Mette Gade, Emma Christensen og Sa-
rah Tanallari for de flotte ord og deres indsats i hele 
sæsonen.

U-11 drenge
Her vil vi gerne præsentere jer for et sæt super seje 
U-11 drenge. Og hvis du synes de ligner hinanden, 
så har du ret... de er nemlig tvillinger.

Mathias Tranholm Løth ”Årets kammerat” har et 
godt blik for at se andre børn omkring sig, han er 
en omsorgsfuld, ærlig og en sød ven. Alle børn er 
altid trygge ved Mathias og derfor er han naturligvis 
årets kammerat. 

Andreas Tranholm Løth ”Årets udvikling” Da sæ-
sonen gik i gang, var han egentlig, vores helt for-
trinlige, superdygtige målmand. Men da vi nåede 
til ombrydningen, var Andreas kørt lidt surt i mål-
mandspillet og ville prøve noget andet. Efter et par 
usikre kampe fandt han sig hurtigt helt til rette på 
de nye pladser ude på banen. Andreas har et hårdt 
skud, gå-på-mod og et super blik for spillet.

Endnu to seje og arbejdsivrige U-11 drenge, har 
fået et par yderst fornemme priser og flotte ord 
med på vejen.

Nicolaj Thomsen ”Årets spiller” Nicolaj er en dyg-
tig håndboldspiller og på trods af sin unge alder, 
mestrer han allerede nu mange af spillets fineste 
finesser. Nicolaj kan lave stående skud, hopskud, 
hopskud med kringle, afslutning med skruebold, 
han er hurtig på fødderne og meget lærenem, når 
det kommer til fintespillet. Han spiller helst en ven-
streback, men kan spille overalt. Han har arbejdet 
meget med sit assist spil det seneste år, hvilket gør, 
at han er blevet en meget bredere funderet hånd-
boldspiller. 

Villads Yder ”Årets fighter” Villads er en super dyg-
tig håndboldspiller. Han har hurtige fødder og et 
godt blik for spillet. Til trods for at Villads er en af 
de yngste spillere på holdet, besidder han en stærk 
psyke, der gør, at han bliver ved med at kæmpe, og 
holde humøret højt, selvom det ser sort ud. Villads’s 
fightervilje og hans store talent skal nok bringe ham 
langt i sin håndboldudvikling. Vi ønsker Villads til-
lykke med titlen som ”årets fighter”.

Stort tillykke til alle U-11 drengene med deres priser 
og t-shirts, der helt sikkert skal luftes en hel masse.
Samtidig også en stor tak deres dygtige trænere 
Pia S. Kjelgaard, Nanna Fosdal og Emma Ketilsson
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U-13 piger
Her kommer kåringerne fra vores to seje U-13 pi-
gehold.

Rebecca Stoklund ”Årets udvikling” Der kan slet 
ikke være nogen tvivl om, hvorfor Rebecca skal 
være ”Årets udvikling”! Da hun startede til hånd-
bold, fandt hun det udfordrende at skulle tage tre 
skridt og hoppe på sit tredje skridt. Som ugerne gik 
foldende hun sig mere og mere ud. Hun lærte som 

en rigtig håndboldspiller blandt andet kaste/gribe 
teknikken og hun havde altid ”ja hatten” på, når hun 
kom til træning. Rebecca har bidraget meget til fæl-
lesskabet og det bliver en fornøjelse, at have hende 
med på holdet næste sæson også.

Lærke Kornum ”Årets holdånd”. Lærke er spilleren 
som skal have ”årets holdånd”, fordi hun ganske 
enkelt sætter alle andre foran hende selv, selvom 
hun selv også gør det godt. Der er ikke tal på, hvor 
mange gange hun har givet hendes plads væk til 
andre spillere, fordi hun var lidt nervøs. Men selvom 
Lærke sidder på bænken eller hun spiller på banen, 
så er hun altid den første til at bakke op om sine 
holdkammerater. Det er en fornøjelse!

Rebekka Lang ”Årets kammerat” Rebekka skal 
vinde årets kammerat, blandt andet fordi hun altid 
er i snakke-humør (lidt for meget nogle gange). Vi 
kan mærke, at alle pigerne føler sig velkommen i 
hendes nærvær. Rebekka er god til at samle alle pi-
gerne til en fælles aktivitet hver uge, og hun er rigtig 
god til at gå forrest og vise vejen for hendes hold.

Maria Gade ”Årets udvikling” Vi kunne ikke nøjes 
med én ”årets udvikling”, da vi føler, at de alle har 
udviklet sig helt vildt i løbet af denne sæson. Vi kan 
ikke komme uden om Maria. Hun har simpelthen 
udviklet sig helt vildt. Maria er ikke bange for at 

spille en uvant plads og spille pladsen til perfektion.
Maria er spilleren som gør lige præcis hvad man 
beder hende om, og så er det en fornøjelse som 
træner, at kigge på hvor meget Maria har udviklet 
sig i hendes forsvarsspil. Det er superflot klaret.

Vi i klubben ønsker alle U-13 pigerne tillykke med 
deres priser og benytter samtidig muligheden for 
at sige stor tak til deres trænere Thomas Olesen, 
Mathias Lauritsen og Andrea Guldbrand.

U-13 drenge
Nu er turen kommet til U-13 drengene, der har to 
kåringer.

Frederik Dissing ”Årets spiller”. Han er en fanta-
stisk kammerat overfor alle. Han har været der til 
samtlige træninger. Han gør et forsøg på alt, hvad 
man beder ham om og udfører det til UG. Han siger 
aldrig ”Det kan jeg ikke”. Frederik er normalt streg-
spiller, men er klar til at spille alle pladser, hvis han 
bliver bedt om det. Samtidig er han også rigtig god 
til at spille de andre pladser. Han er en kæmpe figh-
ter og lader sig ikke slå ud af kæmpe udfordringer. 
Han er et monster i forsvaret og samtidig også den 
spiller, der dirigerer de andre.

Meron Msgna ”Årets bomber”. Meron er årets top-
scorer. Han er dog ikke altid så glad for at skyde så 
meget på mål - men beder man ham om at skyde 
endnu mere, så gør han det også. Han kan skyde 
og score fra alle positioner og tager også ansvaret 
i pressede situationer. Meron er samtidig holdets 
fjollerik og holder meget af, altid at skulle drille træ-
nerne inden både træning og kamp.

Klubben ønsker begge U-13 spillere tillykke med 
priserne og stor tak til deres træner Charlotte Vads-
ager og Jacob Steen Jensen.

U-15 piger
Nanna Kjelgaard Fosdal ”Årets spiller” 1. holdet 
Stine Jepsen ”Årets spiller” 2. holdet
Julie Christensen ”Årets Udvikling”
Silke Pedersen ”Årets bodybuilder”
Stort tillykke til alle U-15 pigerne.

Når det er sagt, så står der et helt hold af 21 spil-
lere bag de her piger her som alle har bidraget til, 
at vi har haft en fantastisk sæson både socialt og 
sportsligt. Vores to hold som spillede i B-Rækken 
har opnået to flotte andenpladser og spillerne har 
virkelig udviklet sig, samt været fantastiske både 
på og uden for banen.
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Vores 1. hold kvalificerede sig til 2. division i første 
runde i Frederikshavn tilbage i september, og her er 
det blevet til en tredjeplads før jul, hvor det kun var 
målforskellen der gjorde at vi ikke rykkede op i 1. 
division og efter jul, blev det til en andenplads. Ud-
over det har vi fået skabt noget helt særligt socialt, 
nemlig et fedt fællesskab hvor der er plads til alle. 
Vi glæder os til næste år, hvor vi igen får to hold - 
Der plads til alle.

Årets spiller på 1. holdet:
Det ikke nogen hemmelighed at den her pris, har 
været ufattelig svær at uddele og der har været 
mange om buddet. Vi er så heldige at vi i Tornby i år 
har en flok super seje piger, som virkelig har taget 
alle udfordringer op, de er blevet stillet op imod.
Årets spiller i år er en spiller der ikke alene er en af 
de yngste på holdet, men også en af de stærkeste.
Nanna Kjelgaard er årets spiller på 1. holdet. For 
et år siden da vi første gang mødte pigerne var der 
ingen tvivl om, at Nanna var en dygtig spiller, men 
manglede selvtillid og gå på mod. I løbet af året har 
vi i trænerteamet stillet store krav til Nanna, som 
hun gang på gang har vist, at hun kan håndtere. 
Nanna har i løbet af sæsonen udviklet sig meget, 
og i takt med selvtilliden er blevet større, har vi nu 
alle sammen set prøver på det store potentiale, 
hun besidder. Nanna er en hårdt skydende venstre 
back, med et godt fodskifte og et giftigt stående 
skud, men mest imponerende har været hendes 
forsvarsspil, hvor hun både kan dække i midten og 
på backen, og én af træneren kan personligt skrive 
under på, at hun gør ondt at løbe ind i. Nanna har 
i løbet af året vist en fed vilje, disciplin og lyst til at 
udvikle sig. Det har været en fornøjelse at arbejde 
med hende, og vi glæder os til at fortsætte samar-
bejdet næste år.

Årets spiller på 2. holdet.
Prisen som årets spiller på 2. holdet går i år til en 
spiller, som har imponeret os rigtig meget med hen-
des træningsdisciplin og vilje til hele tiden at ville 
udvikle sig. Hun har været rigtig god at have med 
både på banen, men særdeles også uden for ba-
nen, hvor hun altid sprudler af godt humør. Det er 
en spiller som giver sig 100 % til fysisk træning, 
træning og kamp. Derudover giver hun alt for at 
hjælpe holdet når og hvor, der er brug for det.
Prisen som årets spiller på 2. holdet går derfor til 
Stine Jepsen. Endnu en af vores hurtige venstre flø-
je. Hendes styrke er klart hendes store gåpåmod, 
hvor hun hele tiden gør sit allerbedste for at hjælpe 
holdet til sejr, uanset hvilken plads hun spiller. Hun 
har udviklet sit spil til ikke kun at kunne være fløj-
spiller, men har også vist at kunne gøre sig gælden-

de i bagkæden, når der er brug for det. Vi glæder os 
til at arbejde videre med dig i næste sæson. 

Årets bodybuilder:
Årets bodybuilder kåring er en lidt sjov pris vi har la-
vet for at belønne en spiller der virkelig har gået “all 
- in” på styrketræning i år. Selvom årets bodybuil-
der i år måske ikke er den type spiller, man typisk 
forbinder med en bodybuilder, har vi i trænerteamet 
været meget enige om, at hun klart fortjener prisen. 
Årets bodybuilder er en person der virkelig har gi-
vet alt til styrketræning. Hendes indsats taler for sig 
selv, hun har nemlig som den eneste spiller deltaget 
i samtlige styrketræningspas igennem året. Derfor 
er Silke årets bodybuilder. Silke har vist en nysger-
righed for den fysiske del af træning og blevet op-
mærksom på, hvor meget hun kan flytte sig ved at 
være seriøs omkring hendes styrketræning. Selvom 
Silke ikke altid synes, det er det fedeste i verden, 
og det forstår vi godt, så er hun disciplineret i hen-
des tilgang til det og ja, hun er der hver gang. Stor 
ros til dig Silke for at gå forrest på det punkt og altid 
give den gas. Derudover er Silke også en fornøjel-
se at have på holdet, altid i godt humør og en god 
holdkammerat. Hun besidder nogle vilde tekniske 
kvaliteter, som vi en gang imellem ser, hvor vi som 
træner står og tænker “wow” hvad skete der lige 
der! Og, nårhh ja, så har Silke altid en “flabethed” 
(sagt med et smil på læben) og en kvik kommentar. 
Det har været en fornøjelse at have dig på holdet, 
og vi glæder os til at se dig på U-17 pigeholdet næ-
ste år.

Årets udvikling:
Årets udvikling i år går til en spiller, der virkelig har 
imponeret os med hendes træningsdisciplin og vilje 
til bare at ville lære. Det en spiller med stort poten-
tiale, der giver sig 100 % til hver eneste fysiske træ-
ning, håndbold træning og kamp. Årets udvikling er 
en rigtig dygtig håndboldspiller, der hele tiden byg-
ger på for at blive en bedre håndboldspiller. Derfor 
er Julie årets udvikling. Vores lynhurtige venstrefløj, 
har virkelig bygget på i løbet af sæsonen. I star-
ten af sæsonen var hendes styrke helt klart hendes 
speed i kontrafasen, men i løbet af sæsonen har 
Julie udviklet sig til at blive en superdygtig afslutter 
og kompetent forsvarsspiller. Vi glæder os til i frem-
tiden at arbejde videre sammen i næste sæson.

U-17 drenge
Så er vi kommet til vores gode U-17 drenge, som 
har flyttet sig en hel masse i år, både på og uden for 
banen. Trænerne har haft svært ved at vælge spil-
lere til deres kåringer, da alle har flyttet sig meget.
Trænerne har disse kommentarer til sæsonen:
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”Dette år med U-17 drengene har været et spæn-
dende år. Der har været en solid udvikling over hele 
linjen, både individuelt og som hold. Alle, der har 
været til træning, har med et smil på læben kæmpet 
og svedt for at udvikle sig, og blive ikke bare en 
bedre håndboldspiller, men også en bedre holdspil-
ler. Dermed sagt har årets udvikling været et rigtig 
svært valg, fordi der har været så mange gode kan-
didater. Trænerne har her valgt to kåringer, som er 
som følger:

”Årets udvikling”
I år er årets udvikling gået til Oliver Kjær. Oliver har 
udviklet sig utrolig meget udenfor banen, såvel som 
på banen. Oliver har som anden års spiller, været 
med til at påtage sig lederrollen og tage ansvar. I 
starten af sæsonen var der ingen tvivl om, at Oliver 
havde en højre arm af guds nåde og at han havde 
det overblik der skulle til for at spille flot og gen-
nemtænkt håndbold. Med andre ord var/er han en 
målmaskine. Hvis vi kigger over hele sæsonen, så 
har Oliver udviklet lederevne og påtaget sig det an-
svar, der skulle til for at samle holdet. Både på og 
udenfor banen.

Sidste kåring blandt U-17 drengene er en lidt spe-
ciel pris, som er både uddelt og modtaget med højt 
humør. God stil af alle parter.

Trænernes udtalelse:
”Spillerne har tidligere haft problemer med meget 

brok, hvilket derfor har været 
et fokuspunkt hele sæsonen. 
Det har været fantastisk at se, 
hvilken udvikling de er gået 
igennem. De er gået fra at få 
to minutters for brok i næsten 
hver kamp, til kun at have få 
situationer i løbet af hele sæ-
sonen. Dog er der altid noget 
at arbejde med, og desværre 
er der stadig gemt små prin-
sesser bag den hårde fa-
cade. Derfor går den anden 
pris til den største prinsesse 
på holdet. Det er en pris med 
mange bejlere og nogen vil 
nok endda mene, at én af 
trænerne også ville være en 
værdig vinder.

”Årets prinsesse” går til en 
spiller, som aldrig er helt til-
freds med situationen. Hvad 
enten det er træning eller 
kamp, så er der altid småting, 
som bare ikke er godt nok. 
Derudover går prisen til en 
spiller, som er meget selvsik-
ker på sit udseende og derfor 
ofte lige har liiiidt for småt tøj 
på, så musklerne kan ses af 
alle! Hvis I ikke allerede har 
gættet det, så er det selvføl-
gelig vores elskede Mikkel 
Lai, som er årets prinsesse.” 
Klubben ønsker Oliver til-
lykke med prisen ”Årets ud-
vikling”, og benytter samtidig 
muligheden til at takke hol-
dets dygtige trænere Mathias 
Lunde og Sebastian Kjær. 
Klubben ønsker selvfølgelig 
også Mikkel tillykke med den 
fornemme titel... eller bare, ti-
tel... eller... hej Mikkel.
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De her kåringer, er samtidig afslutningen på sæso-
nen 2019-2020, håber vi ses igen til august.

Sæsonen 2020-2021
Den næste sæson er lige om hjørne, følg med på 
Facebook Tornby IF Håndbold, der kommer opstart 
og træningstider.

Tornby Cup – Corona
Vi er overbeviste om at der kommer Tornby Cup til 
september, dagene er den 18. til 20.

Vi skal bruge ekstra mange medhjælpere i år, der 
vil helt sikkert komme nogle restriktioner, som vil 
kræve ekstra mange hjælpere, så sæt et stort med-
hjælper X i din kalender.

Kontakt Allan Jellesen og Birgitte Mikkelsen, og til-
meld din hjælp til en af dem, så får du lige den vagt 
du gerne vil have.

God sommerferie oldboys – vi ses til august
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har 
knebet lidt med min forståelse for, at de profes-
sionelle fodboldspillere for længst har fået lov til at 
indtage grønsværen, mens vi amatører har måttet 
vente. Men nu ser det ud til at lysne forude. Hvis 
ikke der sker noget drastisk, kommer TIF’s oldboys 
spillere på banen igen i uge 32. Det er i hvert fald 
den besked, vi har fået fra Vendelboerne.

Det nytter dog nok ikke meget på denne plads at 
forsøge at få spillerne til at gå lidt i træning, men 
husk nu, at det aldrig kan skade at løbe en lille tur 
i ny og næ.

For veteranernes vedkommende skal første kamp 
spilles mod HI på udebane mandag, den 3. august 
kl. 19 og for superveteranernes vedkommende skal 
den første kamp spilles onsdag, den 12. august kl. 
19 mod Bindslev på hjemmebane. Hele turnerings-
planen for begge hold kan ses på Vendelboernes 
hjemmeside www.vendelboerne.com.

Alle oldboys spillere i Tornby Idrætsforening ønskes 
hermed en rigtig god sommer.

Per Ørum Jensen og Christian Byrdal

TIF-Fodbold

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

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

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.
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Konfirmandlisten 2020
Konfirmandlisten blev omdelt i foråret og da datoer 
pga Corona, blev ændret bringer vi herunder en 
oversigt med nye datoer og navne på konfirmander 
i Tornby og Vidstrup.

Hvis konfirmandlisten er blevet væk kan man hente 
et eksemplar hos Martensens Bogtrykkeri, Nejstda-
len 1 A, Hirtshals. 

Tornby Kirke, 
lørdag den 29. august kl. 11.00
1. William Helenius Olesen, 
 Skovfyrvej 23, Tornby
 Annemette Helenius Kristensen og 
 Claus Dahl Olesen

2. Josefine Mørch Andersen, 
 Storgårdsvej 12, Tornby
 Janne Mørch Andersen og
 Jes Mørch Andersen

3. Esther Elisabeth Sigsgaard, 
 Malurtvej 4, Tornby
 Bettina Sigsgaard og Heinrich Sigsgaard

4. Noah Magnus Thomsen, 
 Gl. Landevej 44, Tornby
 Louise Marie Pedersen og
 Michael Leed Thomsen

5. Karoline Elisabeth Haugen Koldkjær, 
 Bjergfyrvej 4, Tornby
 Mette Koldkjær og Thomas Berg Haugen

6. Asbjørn Vandkjær, Købstedvej 11, Tornby
 Line Vandkjær og Lars Vandkjær

7. Kalle Møller Harboe, 
 N.A. Jensensvej 18, Tornby
 Louise Møller Christensen og Laust Harboe

8. Frederik Tideman Schou Kristensen,
 Bjergfyrvej 11, Tornby
 Karina Kristensen og 
 Karsten Tideman Schou Larsen

9. Albert Folmer Bilstrup Sørensen, 
 Stationsvej 13, Tornby
 Stine Bilstrup og Bo Skov Sørensen

10. Sylvester Simmelkjær Zielke, 
 Kristiansandsvej 23, 2. tv, Hjørring
 Trine Simmelkjær og Rasmus Zielke

Siden sidst

Konfirmandlisten 2020 
for Hirtshals og Omegn

Nye datoer

Hirtshals Kirke   
26. april kl. 10.00 » Søndag 30. august kl. 10.00

Emmersbæk Kirke 
3. maj kl. 10.00 » Lørdag 29. august kl. 10.00

Asdal Kirke 
8. maj kl. 10.30 » Lørdag 29. august kl. 12.30

Tornby Kirke 
8. maj kl. 11.00 » Lørdag 29. august kl. 11.00

Horne Kirke 
10. maj kl. 10.30 » Lørdag 29. august kl. 10.00

Sct. Olai Kirke
25. april kl. 10.00 » Lørdag 29. august kl. 10.00

2. maj kl. 10.00 » Lørdag 29. august kl. 11.30

Tårs Kirke
25. april kl. 10.30 » Lørdag 13. juni kl. 10.30

Vidstrup Kirke
2. maj » Lørdag 5. september

Sct. Catharinæ Kirke
2. maj kl. 9.00 » Lørdag 5. september kl. 9.00

2. maj kl. 11.00 » Lørdag 5. september kl. 11.00

3. maj kl. 11.00 » Søndag 6. september kl. 11.00

Martensens Bogtrykkeri · Tlf. 98941878

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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11. Cecilie Hede Mønster, 
 Hovedvejen 54 A, Tornby
 Janni Hede og Mogens Mønster

12. Jacob Hede Mønster, 
 Hovedvejen 54 A, Tornby
 Janni Hede og Mogens Mønster

13. Freja Fonseca Nielsen, 
 Hovedvejen 23, Tornby
 Lina Fonseca Christensen og Jacob Nielsen

14. Nicoline Thirup, 
 Chr. Svendsensvej 3, Tornby
 Annette Thirup og Christian Thirup

15. Iben Nordberg Hansen, 
 Købstedvej 14, Tornby
 Line Nordberg Hansen og 
 Thomas Pallesgaard Hansen

16. Andreas Kaare Bentzen,  
 Nejstgårdvej 7, Tornby
 Karina Bentzen og Karsten Bentzen

17. Lærke Kornum, 
 Rævskærvej 7, Tornby
 Tina og Kim Kornum

18. Julie Kornum, 
 Rævskærvej 7, Tornby
 Tina og Kim Kornum

19. Lauge Vogdrup Nilsson, 
 Gadevej 12, Tornby
 Marie Louise Vogdrup Nilsson og
 Christian Vogdrup Nilsson

20. Marius Krogsgaard Kørp, 
 Nordsøvej 1, Tornby
 Maja Krogsgaard og Mikkel Kørp

Vidstrup Kirke, 
lørdag den 5. september
1. Mads Yde Krog, 
 Vidstrup Parallelvej 5, Vidstrup
 Helene og Lars 

Udgivelsesplan for VI-TO
Blad nummer Deadline Udkommer

5 5. september 30. september

6 1. november 25. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
IT-konsulent Carsten Jensen
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rederiet ISAFOLD
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto 
VarmeMadsen
Vendia Kaffe

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk

 

Forebyg smitte 
i hverdagen

Vask hænder 
Hyppig og grundig 
håndvask og evt. 

hånddesinfektion, hvis 
hænderne er rene og 

tørre.

Begræns 
fysisk kontakt 

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram. Undgå især 

kontakt med personer, 
der har symptomer 

på forkølelse og/eller 
luftvejsinfektion.

Udvis god 
hosteetikette 

Host eller nys i 
engangslommetørklæde, 

alternativt i 
albuebøjningen. 

Bliv hjemme 
ved sygdom 

Oplever du 
sygdomssymptomer, bør 
du bliver hjemme, så du 
ikke udsætter andre for 

smittefare.

Vær 
opmærksom 
Særligt på steder, 
hvor der færdes 

mange mennesker, 
eksempelvis offentlige 

transportmidler.

Kilde: Sundhedsstyrelsen



August 
29. Konfirmation i TK kl. 11

September
5.  Konfirmation i VK
6. Svampesafari TB kl. 10.30
7. Præmiewhist i TF kl. 19.30
10. Generalforsamling 
 Tornby Forsamlingshus 
 i TF kl. 19.30
18.-20. Tornby Cup
23. Fællesspisning 
 med Karsten Lauritzen 
 i TF kl. 18.00

Oktober
21. Fællesspisning og 
 generalforsamling i 
 Tornby Beboerforening 
 i TF kl. 18.00

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
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