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Sidste nummer havde konfirmanderne på forsiden. 
Her på det sidste er Nordjylland kommet på for-
siden. Det er en lidt anden historie. Vi har mange 
mink i Nordjylland og også i vores to sogne. Der 
er nu noget der tyder på, at disse mink udvikler en 
virus af en anden type, som kan være med til at 
sætte bekæmpelsen af covid 19 over styr. Derfor 
er det besluttet, at alle landets mink skal slås ned. 

Det har faktisk bragt Nordjylland og Danmark ud 
i den vide verden. Jeg læser Washington post og 
der var en artikel om danske mink – verdens største 
producent af skind. 

Det er et hårdt slag for området, at tingene skulle 
udvikle sig i den retning. Vi har i redaktionen stor 
medfølelse for disse farmere, deres familier og 
medarbejdere over tabet. Man har gjort rigtig me-
get for at undgå, at det skulle udvikle sig på denne 
måde og der sker det, som ikke måtte ske. Virus 
muterer og situationen ændrer sig drastisk. 

Vi må stå bag dem og støtte op om dem, fordi de-
res tab forhåbentlig er med til at sikre folkesund-
heden fremover på dette punkt.
 
Coronaen er blevet et dyrt bekendtskab og alle har 
gjort noget for at undgå at det skulle bliver værre. 
Det er ikke lykkedes helt, men i forhold til andre 
steder har vi klaret os nogenlunde. Mange har dog 
betalt en høj pris, som er svær at råde bod for.

Vi må fremover tænke over hvilke ting vi foretager 
os, så vi alle er med til at bygge op igen efter de 
mange, der har måttet lide væsentlige afsavn og 
tab. 

Om ikke så længe er det jul. Jeg tror vi alle håber 
på, at juletiden bliver mindre restriktiv. Den bliver 
nok ikke normal, men forhåbentlig nok til, at vi kan 
få et pusterum og lade vores tanker gå et andet 
sted hen. Et sted hvor der er omsorg, eftertanke 
og kærlighed. Forhåbentlig kan alle få et besøg af 
nogen de holder af, få noget tid sammen med men-
nesker de sætter pris på. Jeg håber, der bliver tid 
til at få ladet op – så vi kan klare os igennem en tid, 
der ikke ser så nem ud.

Til slut skal der lyde 
en hjertelig hilsen til 
jer alle. En glædelig jul 
og et rigtig godt nytår. 
Håbet er stadig noget 
jeg har og mit håb er, 
at vi i nytåret finder nye 
måder at gøre ting på, 
som samlet giver os 
mod og lyst til at leve et 
liv med flest glæder og 
gode oplevelser til alle 
omkring os.

Jørgen
– den håbefulde

http://www.lokalbladet-vito.dk
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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

Corona info
Alle aktiviteter er lukket ned på grund af Corona. 
Følg med på de sociale medier og relevante hjem-
mesider omkring, hvor vi er.

Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben er en del 
af Frivillighedens Huse under 
Hjørring Kommune, tovholder 
Gurli Kirkedal er deres kon-
taktperson til kommunen. Hun 
kan træffes på gurli.kirkedal@
hjoerring.dk, tlf. 4122 5531.

Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring 
Kommune.Se opslag på HAS kanal på jeres tv og 
opslag på infoskærmen i Brugsen og Tornby Hal-
len.

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

Aktivitetsklubben

Redaktionen

Vores elskede blad
Vores blad er gået ind i det 25. år. Det har været 
mange dejlige år. En fornøjelse at lave et blad, som 
bliver læst af rigtig mange og derefter gemt – for 
man smider ikke bare bladet ud. 

Det med de mange år betyder også at nogle af os 
er ved at blive gamle. Her tænker jeg mest på mig 
selv, som næst yngste på holdet. 
Jeg holder rigtig meget af at lave bladet og glæ-
der mig de fleste gange til at lave det, men også til 
at blive færdig. Jeg laver flere ting, som jeg også 
gerne vil gøre godt. Derfor skal jeg prioritere og det 
er jeg ved at gøre her. Jeg har taget en beslutning, 
som går på, at når jeg har lavet blad nummer 150 
færdigt, så skal jeg ikke være ansvarlig for bladet. 
Jeg vil gerne bidrage, men jeg skal ikke være sidste 
mand.

Bladet her er nummer 146 så jeg tænker at jubilæ-
umsnummeret bliver mit sidste. Hvad så, tænker I? 
Ja, hvad så. Helt ærligt så skal der tænkes på, at 
der skal være nogle til at tage over og forny, eller 
holde fast i det blad vi har. Vi har nemlig et blad, 
som bliver ved med at slå sine folder, og som jeg 
ikke har hørt nogen er trætte af endnu. Vi har et 
blad, som bliver læst med interesse og som bliver 
brugt til at bringe historier ud til alle i sognene. Bla-
det er derfor efter min mening levende og en god 
størrelse. 

Jeg ville gerne at jeg kunne blive ved, men kan 
mærke, at det kan jeg ikke. Jeg vil gerne have at 
det ender godt, så derfor tænker jeg at nu er det 
det. Bolden er spillet videre og hvis nogen tænker 
at det kunne være interessant, at arbejde med det 
lille lokale blad – så sig endelig til. 

Jeg vil glæde mig over, at der bliver taget over og 
det er jeg sikker på, at vores to sogne også vil være.

Jørgen 
– ham fra lederen

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.

Havbakken
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Halloween i Vidstrup
(U)-hyggen bredte sig i Vidstrup lørdag den 31. ok-
tober sidst på eftermiddagen i forbindelse med hal-
loween. 

Flere steder i byen oplyste græskarhoveder mørke-
steder. Alle, såvel børn som voksne, og som turde 
komme i nærheden af disse lysende hoveder, blev 
belønnet med gode små indpakkede overraskelser. 
Og opbakningen til dette arrangement var overvæl-
dende. 

En stor tak til alle deltagende og især en stor tak 
til Susanne, Vidstrup Parallelvej og Hanne fra Bag 
Volden for dette gode initiativ, som blev sponseret 
af Vidstrup Borgerforening.

Kurt Jørgensen

Hvad ævler han om?
Vi er så heldige at bo i Vidstrup. Her bor Moster Rie 
også. Hun kan være en stor hjælp, når vi, som vi har 
en del æbler.

For mange år siden plantede vi to æbletræer og de 
har været flinke ved os. De fleste år er de faktisk 
med til at gøre, at æbler er en del af vores hverdag 
i efteråret. Det er to forskellige typer, så de modnes 
ikke samtidigt. Æbler blomstrer i foråret og vi kan 
være uheldige at nattefrosten ødelægger mulighe-
derne for at æblerne bliver til noget. Det skete med 
de bedste blommer jeg har. Der var ti tilbage og det 
var ikke så sjovt. Æblerne havde også fået lidt, men 
der var stadig mange tilbage heldigvis.

Desværre holder æbler sig ikke evigt, så når vi har 
nok æbler til flere måneder, kniber det med at de 
kan holde sig. Der er så flere muligheder, der kan 
benyttes. Spis så mange du kan og nyd dem. Næ-
ste mulighed er at lave æblegrød og så putte det i 
fryseren. Det er også en fin mulighed.

Den sidste mulighed er at moste dem og det er her 
Rie kommer ind i billedet.

Man kan juice dem med en husholdningsmaskine. 
Den kan også juice andre frugter og grønsager. 
Men den er ikke egnet til større mængder af frugt. 

En god kollega forærede mig en lidt større frugt-
presse, som kan tage disse lidt større mængder 
frugt, som jeg har. Det lyder så flot, men de to træer 
kan sagtens lave 20-40 kg frugt på et godt år. Jeg 
skal så selv rive frugterne og presse dem. Denne 
presse fungerede fint og jeg fik varmebehandlet de 
ni liter frugtsaft, som jeg fik ud af det. Jeg havde 
puttet en portion vindruer i og så mine æbler med 
frugtkød, der er farvet rødt. Det gav en super dejlig 

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, Martin Riis, 

Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A  · Hirtshals · Tlf. 9894 1878 
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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frisk, sød og dejlig smagfuld drik, der snart fik ben 
at gå på. 

Den næste portion frugt blev vi enige om, skulle 
presses nede i det gamle frysehus, hvor altså Mo-
ster Rie bor.

Der var gang i den, da jeg troppede op med mine 
æbler. Der var gang i et par hundrede kilo æbler, og 
saften løb ud af pressen, samtidig med at raspe-
ren lavede æblerne til en grov mos, som saften kan 
presses ud af.

Mads, Bo og Kurt havde gang i æblerne, da jeg 
kom. Det havde lige regnet, men det var det heldig-
vis blevet færdig med, da jeg kom. 

Jeg havde om morgenen vasket og renset de æb-
ler, jeg skulle have mostet. Det var første trin i at 
lave most. Æblerne skal være rene, og uden stød 
eller råd. Jeg er heller ikke vild med orm i min juice, 
så dem havde jeg været efter. 

Næste trin er at raspe æblerne. Det skal være netop 
så fint at æblesaften kan presses ud af æblemas-
sen. Det er netop tredje trin. I kan se Kurt stå ved 
pressen. Den presser æblerne ved hjælp af trykket 
fra vandhanen. Så er det med at have noget at have 
saften i, for den løber ud af pressen og ud igennem 
en tud. I en fuld portion i pressen kan der laves 15 – 
20 liter saft, så den store gryde skal frem.

Her stod jeg så med mine fem liter æblesaft, som 
mine æbler var blevet forvandlet til.

Sidste trin er enten at drikke sin saft i løbet af kort 
tid, lægge den i fryseren eller pasteurisere den. 
Jeg valgte det sidste. Og så havde jeg min seks til 
syv flasker smagfuldt æblejuice, hjemmedyrket og 
hjemmepresset. Nice.

Jørgen Kiel

Kurt gør klar til næste presning af frugt.
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Julen er aflyst …
Nej, så slemt er det heldigvis ikke. Men der bliver 
ingen fællespisning med julemad, julemusik og for-
nøjeligt julesamvær i år. Jeg behøver nok ikke at 
forklare hvorfor. Vi vender tilbage, når vi mener, at 
det igen er forsvarligt at samles.

Lillian Jespersen

Cykelstier
Cykelstierne igennem Tornby
Beboerforeningen har modtaget en henvendelse 
angående den ringe tilstand på cykelstierne igen-
nem byen. Store huller og manglende sten gør at 
cyklister vælger at forlade cykelstien og benytte kø-
rebanen til stor fare for sig selv og andre trafikanter. 
Problemet er kendt i byen – og det bliver kun værre.

Vi har i Beboerforeningen valgt, at vi i første om-
gang vil opfordre til at de, der føler sig generede 
enten på den ene eller på den anden måde, opfor-
dres til selv at melde problemet ad officielle kanaler 
igennem Hjørring Kommunes ”Giv os et praj”. 
Vi har erfaring for, at der kan reageres meget hurtigt 
på en henvendelse. Vores bestyrelsesmedlem, Pe-
ter, meldte en meget skarp og farlig kant ved broen 
til Nejst og allerede dagen efter var det udbedret. 
Se, det var fornemt.

Sådan gør du: Gå ind på Hjørring Kommunes hjem-
meside og søg ”Giv os et praj”. Derefter følger du 
vejledningen, som er en af de lettere tilgængelige. 
Hvis du ikke selv kan få det til at fungere, så har 
du sikkert en nabo, der kan hjælpe. Ellers kan du 
henvende dig til undertegnede.

Lillian Jespersen

Generalforsamling
Beboerforeningen holdt den 21. oktober sin ge-
neralforsamling, der var udsat fra foråret. Sidste 
år deltog der cirka 70 medlemmer i foreningens 
generalforsamling, og bestyrelsen havde derfor i 
år valgt dels at sløjfe spisningen, dels at opfordre 
til, at der kun deltog én person fra hver husstand. 
Alt sammen naturligvis for at kunne efterleve myn-
dighedernes restriktioner og anbefalinger, således 
generalforsamlingen kunne afvikles Corona-sikkert.

Bestyrelsens beretning er efterfølgende sendt til de 
af foreningens medlemmer vi har adresse på. Andre 
interesserede kan få beretningen ved enten at skri-
ve til foreningen på tornby.beboerforening@gmail.
com eller ved at kontakte Torben Christensen på tlf. 
4037 6011. Beretningen er gjort ekstra fyldestgø-
rende, netop for at kunne sendes til medlemmer og 
andre interesserede som derved får mulighed for at 
følge foreningens mange aktiviteter.

Fra generalforsamlingen kan nævnes:
Af bestyrelsens beretning fremgik, at det mandat 
foreningen havde fået af Hjørring kommunes byråd, 
til at ide-udvikle grunden hvor Havbakken nu er be-
liggende, er udfyldt. Det vil sige, at der er fremsendt 
et oplæg til byrådet, og at dette oplæg nu indgår 
i arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for om-
rådet. Oplægget er udarbejdet af Arkitektfirmaet 
Hovaldt. Det blev også oplyst, at der er interesse 
for projektet blandt mulige investorer, og at de før-
ste af disse har tilkendegivet at man under de rette 
forudsætninger ønsker at gennemføre projektet. 
Det fremsendte oplæg blev vist og gennemgået, og 
bestyrelsen fik opbakning til at arbejde videre med 
projektet.

Siden sidste generalforsamling har Sofie, Christine 
og Steen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Sofie 
og Christine har begge født, og Steen har ønsket at 
trække sig af private årsager. Torben Christensen 
takkede alle tre for det arbejde der gennem tiden er 
lagt i foreningen. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Lillian Jespersen, (Lil-
lian har hidtil været suppleant), Louise Møller Chri-
stensen og Jacob Rye Kobber. Desuden blev Karen 
Heilesen valgt som ny suppleant. Derudover var der 
genvalg til Morten Steffensen og Lars Høgh. Besty-
relsen er dermed igen fuldtallig.

Desuden blev vedtægterne ændret, primært for at 
tydeliggøre blandt andet ansvarsforhold. De revi-
derede vedtægter findes på foreningens hjemme-
side, eller kan fås ved henvendelse til foreningen på 
ovennævnte mailadresse.

Alt i alt en hyggelig, men noget anderledes general-
forsamling, hvad ovenstående billede tydeligt viser.

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, tlf. 4037 6011 

Kasserer Morten Steffensen tlf. 3068 2593 - sekretær Louise Møller Christensen tlf. 2328 1993 
Jacob Rye Kobber tlf. 5373 1220 - Karen Heilesen tlf. 2290 8864 - Lars Høgh tlf. 2810 0487 

Lillian Jespersen tlf: 4041 4632 - Peter Kristensen tlf. 2933 8210

Generalforsamling på coronavis i forsamlingshuset.

mailto:tornby.beboerforening@gmail.com
mailto:tornby.beboerforening@gmail.com
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup
November
48  29. nov. 1. s. i advent 10.30
December
49  6. dec. 2. s. i advent 10.30* 14.00
50  13. dec. 3. s. i advent   9.00 LW
51  20. dec. 4. s. i advent 10.30
52  24. dec. Juleaftensgudstjeneste  10.30**
  24. dec. Juleaften for voksne  14.00** 15.30**
  25. dec. Juledag  10.30***   9.00***
  26. dec. 2. juledag 10.30
  27. dec. Julesøndag 10.30  
Januar
53  1. jan.  Nytårsdag 14.30 LW 
  3. jan.  H3K   9.00 PS
1  10. jan 1. s.e. H3K   10.30
2  17. jan 2. s.e.H3K 10.30**** 
3  24. jan sidste s.e. H3K     9.00 LW
4  7. feb Seksagesima 10.30

LW Liselotte Wiemer
PS Poul Steenbæk
* Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne afholdes i år i Tornby kirke
** Juleaftensgudstjeneste for børn og barnlige sjæle
 Da vi ikke regner med en fuldstændig ophævelse af coronareglerne og kirkerne  
 derfor slet ikke har plads til så mange, som vanligt, holder vi i år den store jule 
 aftensgudstjeneste i Tornby Hallen. Til gengæld vil juleaftensgudstjenesterne i  
 Tornby og Vidstrup kirke være mere henvendt til de voksne.
***  Der er kun altergang kl. 10.30
****  Da vi regner med at Tornby kirke lukker fra begyndelsen af januar, fordi vi skal  
 have installeret nyt varme, vil vi i denne periode holde gudstjenesterne i Tornby  
 ovre i sognegårdens store sal.

Arrangementer i november og december
Hver tirsdag kl. 10.00-12.00 i sognegården: Corona-kaffe

Søndag den 29. november kl. 16.00 i Vidstrup kirke: Adventskoncert

Søndag den 6. december kl. 10.30 i Tornby kirke: Familiegudstjeneste

Søndag den 13. december kl. 16.00 i Tornby kirke: Adventskoncert

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Da vi lever i usikre tider, har vi valgt at sætte alle de planlagte arrangementer og 
gudstjenester i bladet i håb om, at de kan afholdes. Hvis tingene ændrer sig sender 
vi aflysninger ud på kirkens hjemmeside, facebook og opslagstavlen. Man er også 

altid velkommen til at ringe og forhøre sig, hvis man er i tvivl om noget.
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Præstens klumme
Første søndag i advent er kirkens nytår; her begyn-
der kirkeåret. 1. januar kommer så kalenderårets 
nye begyndelse, og vi gør status over året, der er 
gået, samt året, der skal komme. Og jeg tror, der er 
mange, der trænger til en ny begyndelse.

2020 har været det mærkeligste – og for rigtig man-
ge mennesker: det mest hårde år i mands minde. 
Der er ingen tvivl om, at den altoverskyggende be-
givenhed i året, der er ved at rinde ud er, at den 
første pandemi i 100 år har svøbt sig om hele klo-
den. Det har påvirket os på rigtig mange måder. 
Fra forårets isolation og ængstelse, over somme-
rens kortvarige ”corona-pause”, hvor smittetallene 
dalede og gjorde det muligt for os at genåbne lan-
dets institutioner, holde sommerferie (for manges 
vedkommende med ændrede rejseplaner, der fik 
glæden over vores smukke fædreland til at blusse 
op overalt), og også gjorde det muligt at få de ud-
skudte familiefester – ikke mindst konfirmationerne 
– afholdt.

Og nu buldrer det så løs igen. Jeg skriver dette 
i slutningen af oktober, hvor vi nu skal til at 
vænne os til at gå med mundbind, og i øv-
rigt vænne os til tanken om, at det kommer 
til at tage mange måneder, hvis ikke år, før 
verden er sig selv igen.

Og mundbindet, maskeringen, har al-
lerede fremkaldt nogle tanker og re-
fleksioner hos mig. Jeg har netop haft 
konfirmander forbi med mundbind for 
første gang. Vi må heldigvis tage dem af, 
når vi sidder stille eller er udenfor. Em-
net jeg havde oppe at vende med kon-
firmanderne var død og begravelse. Det 
er et alvorligt emne, og vi begyndte inde i 
kirken, med at gennemgå begravelsesritua-
let, derefter gik vi på kirkegårdsvandring. Da 
vi netop var kommet ud af kirken – stadig iført 
mundbind- stoppede vi op ved fællesgraven, og 
jeg stillede et spørgsmål til de unge mennesker. Og 
så opdagede jeg, at det var som at undervise med 
bind for øjnene, for jeg kunne slet ikke aflæse deres 
sindsstemning, som de stod der med halvdelen af 
ansigtet skjult i et mundbind. 

Ansigtet er forunderligt. Der er så meget sprog, så 
mange usynlige ord og signaler, der bliver sagt med 
vores mimik. Da vi stod udenfor, kunne jeg heldig-
vis bede konfirmanderne om at fjerne mundbindet, 
så vi kunne tale ordentligt sammen, og så gik det 
hele igen. Samtalen blev åben og man kunne me-
get bedre se, hvordan folk havde det, mens vi talte 
om livet og døden. Men tænk hvor stor en virkning 
det har at maskere sig. Den, der er maskeret, ved vi 
ikke helt, hvor vi har, for vi kan ikke aflæse hans el-
ler hendes ansigt. Maskeringen fører til usikkerhed, 
måske endda utryghed, for der kan skjule sig noget 
under masken, som vi ikke har chance for at kende 
til, men som vi fornemmer kan være afgørende for 
relationen til det menneske, vi står overfor.

Det fik mig til at tænke over det forhold, vi har til 
Gud og det guddommelige. For det hører med til 
alle gængse tanker om det guddommelige, at Gud 

er en skjult magt, en usynlig magt … en maskeret 
magt. I nogle trosretninger er der ligefrem forbud 
mod at afbillede Gud, for Gud er så hellig og magt-
fuld, at man ikke kan indfange det guddommelige 
i et billede, og alene forsøget på at afsløre Guds 
væsen ved at lave sig et billede af Gud, er en kræn-
kelse. I det gamle testamente hører vi også om, 
hvordan ingen kan se Guds ansigt uden at skulle 
dø, for så voldsom er Guds magt og hellighed.

Det gør vores forhold til det guddommelige til et 
meget utrygt forhold. Man kan aldrig vide sig helt 
sikker på én, der ikke giver sig selv til kende. Det 
gamle testamente handler dog ikke kun om en 
Gud, der ikke vil give sig til kende – nærmest tvært-
imod. For Gud i det gamle testamente er ofte en 
meget synlig Gud, som viser sig fx i en brændende 
tornebusk eller giver sig tilkende ved at tale til folk. 
Og selv om det er forbudt at lave konkrete billeder 
af Gud i det gamle testamente, findes der alligevel 
mange billeder af Gud, blot sproglige billeder. Gud 
beskrives som alt fra en brølende løve til en beskyt-
tende hønemor, der gemmer sine kyllinger under 
vingen. Og selvom Guds vrede i det gamle testa-

mente både er skrækindjagende og nogle gan-
ge synes helt urimelig målt med vores øjne, 

så er det allermest gennemgående træk ved 
Gud her, at Gud er trofast. Hvor menne-
skene gang på gang svigter Gud, svarer 
Gud ved at holde fast og aldrig svigte sit 
løfte. Løftet er, at Gud selv vil komme til 
os ved at sende sin egen søn.

Adventstiden handler netop om dette. 
Det, vi venter på til advent, er at Gud 
skal give sig selv til kende. Til jul Gud vil 
afsløre sig, vise os sit sande ansigt. Og 

man mærker en vis ængstelse, for hvis 
Gud er den magt, der har skabt hele ver-

den, er det de voldsomste kræfter, der vil 
blive sluppet løs, når Gud tager masken af, 

og viser os, hvem han virkelig er.

Julenat kommer afsløringen: 
Gud viser sit ansigt i et lille magtesløst spædbarn. 
En lille skrøbelig og udsat skabning, der nærmest 
bliver født som et landsstrygerbarn, for der var ikke 
plads på herberget. Kun i stalden findes der plads 
til den Gud, vi nu kan se ansigt til ansigt. Og Guds 
ansigt, Guds åsyn, det er spædbarnets ansigt. Helt 
nyt, fint og åbent. Når vi ser Guds åsyn i det ny-
fødte barns ansigt, bliver det tydeligt, at Guds magt 
også er fornyelsens magt. Guds magt er alle nye 
begyndelsers magt. Gud er den, der kan gøre alting 
nyt. 

Ikke kun forandret, som nu i denne juletid, hvor vi 
skal forsøge at holde fast i de gamle traditioner 
trods nye og trælse restriktioner om at holde af-
stand og hverken forsamles, synge sammen, feste 
sammen eller besøge hinanden. Gennem alle de 
ting, der sætter skel imellem os, gennem alle de re-
striktioner, der holder os på afstand af hinanden og 
begrænser os, stråler et lys, der kan overvinde alle 
skel og gøre alting nyt: Kærlighedens og nådens 
lys, der gør det muligt at mærke et nærvær trods 
fysisk afstand, et lys, der vækker glæde, fortrøst-
ning og håb i vores trætte og vinterkolde hjerter. 
Så kan vi ikke andet i denne mærkelige juletid, så 
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kan vi i det mindste tænde et julelys og takke for, at 
Gud har taget masken af, og med Jesus vist os, at 
hans sande væsen er den kærlighed, der kan gøre 
alting nyt.

Glædelig jul
Sara Dommerby Toft

Nøj..det’ for børn
Der er i skrivende stund mange Corona restriktio-
ner, der også betyder ændringer ved børnearran-
gementer. Følg derfor Tornby-Vidstrup kirkers face-
book, hvor der løbende vil blive slået tilbud op.

Dog et er muligt:
Babysalmesang torsdage kl.10.45-12.00 i Tornby 
kirke. Babyerne blive heldigvis liggende, hvor de 
bliver lagt.
Vi planlægger at fortsætte også efter jul med mak-
simum ti baby’er og mor eller far.

Tilmelding meget nødvendig til Hanne: 2484 9892.

Kirkebil
Vi har skiftet taxaselskab og vil fremover bruge 
 GODIS taxa som kirkebil – tlf. 9894 1789.

Årets altertavle
Vær med til at lave årets altertavle 
Der er brug for en smuk altertavle, for vi skal holde 
jul i Tornby Hallen i år. Det er lige noget for Tornbys 
kreative børn. Altertavlen kommer til at bestå af en 
mosaik af billeder, som børnene hver især farve-
lægger og dekorerer. 
Fra den 1. december kan man bestille og afhente 
en pose med altertavle-billede i våbenhusene i hhv. 
Tornby og Vidstrup kirker. Så kan man hygge sig 
med at male billederne derhjemme i de første uger 
af december. Billederne skal afleveres til mig i vå-
benhusene (husk at send en sms 5167 0666) se-
nest tirsdag den 15. december.

Sara Dommerby Toft

Det sker i kirken 
Corona-kaffe hver tirsdag 
kl. 10.00-12.00 i Sognegården
I denne underlige tid, hvor det 
frarådes at vi mødes hjemme hos 
hinanden, byder jeg hver tirsdag 
formiddag på en kop kaffe/te i 
sognegården kl. 10.00-12.00. 
Undervejs læser jeg en munter historie fra den dan-
ske litteratur. Vi overholder alle afstandskrav og 
corona-regler. Alle er velkomne! 

Sara Dommerby Toft

Søndag den 29. november kl. 16.00 i Vidstrup 
kirke: Adventskoncert ved organist Freddy Sam-
sing – en halv times advent- og julemusik spillet på 
orgel. En gratis mulighed for et musikalsk ophold 
midt i en travl tid med tid til ro og eftertanke i det 
gamle kirkerum. 

Søndag den 6. december kl. 10.30 i Tornby kirke: 
Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne.
Kom til en skøn familie-gudstjeneste for børn og 
barnlige sjæle i Tornby kirke. Da corona-regler ikke 
er til at forudsige mere end et par dage frem, vil vi 
ikke love andet, end at vi mødes i kirken til en jule-
gudstjeneste under de givne forhold – med masser 
af julehygge og nærvær, trods mundbind, sprit og 
afstand.

Søndag den 13. december kl. 16.00 i Tornby kir-
ke: Adventskoncert ved Thomas Abildgaard – en 
halv times advent- og julemusik spillet på orgel. En 
gratis mulighed for et musikalsk ophold midt i en 
travl tid med tid til ro og eftertanke i det gamle kir-
kerum. 

Skolens juleafslutning – 22. december 2020
I år er vi nødt til at flytte skolens juleafslutning til 
Tornby Hallen. Derfor vil I ikke kunne se alle de for-
ventningsfulde børn i det traditionelle optog med 
julelygter gennem byen. Til gengæld kan hele sko-
len være med, når vi mødes i Tornby Hallen og ind-
vier den altertavle, som alle børn i Tornby og Vid-
strup kan være med til at lave (se artiklen ”Vær med 
til at lave årets altertavle”).

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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Julens gudstjenester
Da dette nummer af VI-TO har deadline den 1. no-
vember, ved vi endnu intet om, hvor skrappe coro-
na-restriktioner vi må arbejde med, når julen kom-
mer, og vi ved derfor ikke hvor mange og hvordan 
vi kan samles i kirken. Men heldigvis er der nok af 
juledage at tage af, så kan man ikke komme i kirke 
den ene dag, er der andre muligheder. Ved at læse 
på kirkens hjemmeside, opslag på facebook, og på 
Brugsens opslagstavle vil man kunne orientere sig 
om, hvordan og hvornår man kan komme i kirke i 
julen.

Bliv jule-frivillig
I år har vi brug for ekstra hænder til at holde den 
store julegudstjeneste. Hvis du kunne tænke dig at 
være med til at give en hånd, så slå på tråden: Sara 
Dommerby Toft, tlf. 5167 0666 / sdt@km.dk. Der er 
ikke bindende tilmelding i første omgang.

24. december kl. 10.30 Stor familiegudstjenste i 
Tornby Hallen med garanti for sang
I år lukker vi dørene op til en utraditionel måde at 
holde den traditionelle juleaftensgudstjeneste. Det 
foregår i Tornby Hallen, hvor der er plads til over 
200 mennesker – som samtidig må synge. Præ-
dikenen vil henvende sig særligt til børnene, da vi 
har planlagt at holde gudstjenester for de voksne 
i Tornby og Vidstrup kirker samme eftermiddag. 
Som noget helt særligt vil altertavlen være skabt af 
børn og unge fra Tornby og Vidstrup – så glæd jer 
til en uforglemmelig julegudstjenste.

Varmeanlæg i kirken
Nyt varmeanlæg i Tornby kirke – Kirken lukkes i tre 
måneder 

Der har i længere tid været problemer med det 
eksisterende varmeanlæg i Tornby kirke. Nogen 
kan måske huske, at vi har haft installeret varme-
kanoner for at kunne holde varmen i kirkerummet. 
Menighedsrådet har arbejdet med flere modeller til 
løsning af problemet. Der er nu valgt et nyt varme-
anlæg med radiatorer langs væggene samt varme-
kilder under stolestader, så varmen centreres, hvor 
folk opholder sig. Endvidere er det et lovmæssigt 
krav, at anlægget skal have kapacitet til hurtig op-

varmning/nedkøling. Anlægget forsynes fra et nyt 
naturgasfyr i graverbygningen og temperaturen re-
guleres via varmefølere tilsluttet gasfyrets elektro-
niske styring. Budgettet for installation af det nye 
varmeanlæg er cirka 1,2 mio. kr. inkl. moms. 

Menighedsrådet har valgt rådgivende ingeniør Kar-
sten Peters, Bindslev samt arkitektfirmaet ARKI 
NORD A/S v/ Jørgen Toft Jensen, Frederikshavn 
til at løse opgaven med projektering og tilsyn med 
gennemførelse af installationen. 

Her ud over har en række øvrige sagkyndige som fx 
Den kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet 
og Aalborg Stifts varmekonsulent samt øvrige fag-
folk været involveret. 

Installationen forventes påbegyndt i januar 2021 
og forventes at vare cirka tre måneder, hvor kirken 
vil være lukket for gudstjenester og kirkelige hand-
linger, der vil være henlagt til henholdsvis Vidstrup 
kirke og sognegårdens store sal.

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.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

Indre Mission

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

mailto:sdt@km.dk
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Adresselisten
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253
Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk

Dorthe Kjærgaard Sørensen
Strandvejen 24
9850 Hirtshals
Tlf. 2234 2562
E-mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com

Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Bjergfyrvej 27
9850 Hirtshals
Tlf. 2945 0731
E-mail: annametteskovgaardpedersen@gmail.com

Peter Christensen
Skagavej 23
9850 Hirtshals
Tlf: 4057 0157
E-mail: skagavej23@gmail.com

Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33. 9400 Nørresundby.
Tlf: 2364 8557
Email: ivergaarden@stofanet.dk
Hjemmesideadresse: 
http://www.onegreatworld.com/gaarden/

Carol Ann Kiel 
Bag Volden 2, Vidstrup
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk

Susann Kondrup Kristensen 
Kærsgårdvej 7
9850 Hirtshals
Tlf. 2247 5515
E-mail: skkristensen@yahoo.com

Kirkekontor:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 9625 1100
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-13 & Torsdag kl. 16-17.

Kirkebil for begge kirker:
GODIS Taxa: Tlf. 9894 1789

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.

Tornby-Vidstrup Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals

Nyt menighedsråd fra 1. søndag i advent 2020:
Menighedsrådet havde ved VI-TO deadline endnu 
ikke konstitueret sig.

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

mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:dorthekjaergaard1707@gmail.com
mailto:annametteskovgaardpedersen@gmail.com
mailto:ivergaarden@stofanet.dk
http://www.onegreatworld.com/gaarden/
mailto:carolann@joergen.dk
mailto:skkristensen@yahoo.com
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:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby Hallen 
har vokseværk
Der har igennem lang tid været mangel på plads 
til maskiner og inventar i Tornby Hallen. Hallen har 
derfor sat gang i en mindre tilbygning på cirka 70 
kvadratmeter i gang. Der var første spadestik den 
6. maj, og her i midt i september er vi næsten fær-
dig med tilbygningen.

Tilbygningen er blevet til takket være blandt andet 
to store sponsorater på 125.000 kr. fra Nykredits 
fond og 50.000 kr. fra Sparekassen Vendsyssels 
Fond. Tusind tak for tilskud til begge.

Herudover er der blevet lagt mange frivillige timer i 
projektet, og der skal lyde en særlig tak til ”Twonby 
arbejdslaug”, og nogle frivillige murere fra Torn-
by (Bjarne, Mikkel, og Emil), som brugte en varm 
weekend på at mure hele tilbygningen på én week-
end sammen med at par gode håndlangere i Allan 
og Normann. Munch og Emil ”Lyn” har også altid 
været klar med en hjælpende hånd når vi manglede 
lidt hjælp. 

Herudover har et par af byens håndværkere lavet 
nogle meget favorable priser til hallen, og her skal 
lyde en tak til Tømrermester Thomas Godtfredsen 
og Tømrermester Bo Nielsen, Tornby Mørtelværk 
samt Bygma, som har bidraget til tilbygningen. 
 
Det er blandt andet sådan et sammenhold, der gør 
at vi kan føje endnu et kapitel til vores allesammens 

hal, og det er sådan et sammenhold der binder 
byen sammen. 

Det kan desuden oplyses at Spar Nord Fonden har 
doneret 20.000 kr. til Tornby IF, som skal anvendes 
til køb af inventar. 

Nu ser vi så frem til at Coronaen forhåbentlig for-
svinder, så hele byen, TIF, skolen samt hallens øvri-
ge brugere kan få glæde af de ekstra kvadratmeter.

Tak for indsatsen til alle!
På Tornby Hallens vegne

Formand, Rene Jensen

Tornby Idrætsforening

Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44

www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk Jysk IT-Tech
Ulvkærvej 6 • 9850 Hirtshals • Tlf. 60 94 22 36

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service

På billedet ses Martin Jepsen modtage det synlige 
bevis på modtagelse af kr. 50.000 fra Sparekassen 
Vendsyssels fond. 

FOND
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Juleevangeliet 
Å det hænt i di daw, at sjæfen i Rom, - haj hejj 
Augustus - haj wiil ha´, at åll mejjesker de sku tæl-
les tesammels. Det war dej føst fålketælling, mens 
Kvirinius haj war sjæriff i Syrien.

Å åll mått derfor rejs te dej by, dær de oprinli kam 
frå å sæj: ”Her ær a!”- å så ble det notere.´ Åss Jo-
sef dro åp fra byen Nazaret i Gallilæa te Judæa, te 
Dawids by, som di kaller Bethlehem, - får des skyl 
at haj långt ue wår i famili kång Dawid, - får at haj 
å hajs tjærst, Maritj, som wår mæ rogn, di ku ´bli 
notere´.

Å mens di war dær, kam tien, nær Maritj huj sku´ 
foel. Å huj føet hejjes sen, dej føest, swøbt haem å 
låe haem i e´ krybb, for des skyll, at åll hotellarn di 
wår åptå´e. 
(Dej åpmærksamm læser låe 
wel mærk te´, at der stu´, at 
”huj føet hejjes sen...” – intj 
djer sen! Å waffor nu det? … 
Det ska´a saej: Får det forhål-
ler sig nemli såen, at Josef 
vist nok intj wår dej biologisk´ 
far! Haj wår papfar! Å det wil 
sæej, at haj altså kun hae 
knetsji på guul plåer).

I det saem områe war der dej 
nat noel hyrder, som låe ue på 
marki å passe på djer djyr.

Plusli sto wor Herres Ængel 
foran dem, å Herrens herlihe 
stråle får dem, å de ble baeng 
som jee i Helvede! … Men 
ænglen såe te ´em: ”I ska intj 
væer ræe! A wil fortæel jer 
eej stuer glæe, som ska wore 
for hiel folke: I da´ ær der føtt 
jær eej frelser i Davids by; haj 
ær Kristus, Herren. Å a wil ji 
jer et tegn på, at det intj ær 
løwn wa a sæier:  I ska feij æ 
bårn, som ær swøbt så´en lis-
som en lille nyføtt kineser bli-
wwer .. i eej krybb. … Å føren´ 
di wiist a´e, war der sammle 
eej himmelsk hærskare, som 
såe så møj tjønt om Gu. …. 
Å så…. Plusli brø´ de ållesam-
men uk i sång: 
”Ære wære Gu i det høwst å 
hernier på jo-oren!
Gu haj bliwwer så glåe, nær I 
holler fre´ mæ werajjer.”

Å da englen´ fårlo´dem å ræ-
est tilbae te himlen, såe hyr-
dern te wærajjer: ”Sku wi intj 
ta å skrii eij te Behtlehem å sitj 

om dær ær noe mé we, wa englen haj ha´ såe.” De 
rant åltj wa dir fæer ku håll te, å faej oss Maritj å Jo-
sef tesammels mæ dæj bette knetj, der låe i krybbi 

Da di så ee snavset ble ved siden af krybbi, udbrø´ 
di spontant i kor: ”Holy shit!” Da di hae seet knetji, 
fortalt´ de wa englen hae såe te dem om bårn´e.  Å 
åll, der hørt´ det, undra sæ øwwer, wa hyrdern såer.

Men Maritj gemt´ åll oern i hennes hjært, å tæenkt 
møj øwwer dem. Så ræest hydern´ tilbae for å se 
om di ku feij djer djyr ijjen. Men de wår tross åltj 
glåe we, at di intj wår blewen te grin, men at åltj 
sturt set war, som ænglen haj hae såe, - å di takke´ 
Gu så møej.
 
Da oet daw wår gåen, å knetji haj sku ha skåren dej 
yderst hudlap af tappi, fik haj nawne ”Jesus”: ”frel-

Siden sidst
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seren” .. som haj wår blewwen kalt af englen, før-eej 
haj blew installere´ i hajs moders maew.
Å sien deij titj har maj hwert år fejret deej lille knetj-
ses føsesda.

Glæli´ juel ålsammen!
Lars Christensen

Julestue i Den Gl. Skole
Onsdag den 16. december til mandag den 21. 
december kl. 11 til 17.

Nisse Nulle står vagt ved Julestuen i Den Gamle 
Skole Tornby.

Julestuen i år 2020, er et Covid-speciel arrange-
ment, og bliver holdt over en hel uge.

Fra onsdag den 16. til mandag den 21. december 
er keramikværkstedet og gårdspladsen åben fra kl. 
11 til kl. 17.

Julestemning og julehygge i Julestuen er hele seks 
dage i år. Nogle af aktiviteter er underdørs.

Den kæmpe keramiske juletombola med mange 
gevinster er i brændeskuret. Julenissebyens gæt-
tekonkurencen for børn er også udendørs, i carpor-
ten. Gløgg, kaffe og canducier serveres udendørs.

Keramik kopper, krus og drikkebægerne, som man 
kan købe til fordelagtig priser, er udstillede i kera-

mik værksted og i gangen, og udendørs på Tornby 
Gl. Skole. Man nyder de varme drikke udenfor.

Janice Hunter 
og Nisserne

Tornby Bjergelav
Referat af Tornby Bjergelavs generalforsamling
Torsdag den 15. oktober, med lidt over et halvt års 
forsinkelse, havde Tornby Bjergelav generalforsam-
ling med regnskabsafslutning for 2019. Generalfor-
samlingen blev afholdt på Restaurant Munch og 26 
personer var fremmødt. 

Advokat Henrik Villadsen blev valgt som dirigent 
og herefter fulgte forbjerger Runi Haraldsens beret-
ning. 

”Tornby Bjergelavs aktiviteter startede, som altid, i 
påsken med oprydning og vedligeholdelse af båd-
hal og klargøring af båd, traktor og andet materiel 
til sommerens sejladser. Sommerens Strandfest 
var endnu en stor succes og overskuddet herfra 
bidrager væsentligt til lavets økonomi. Tornby Bjer-
gelav var i 2019 arrangør af en bustur til Hanher-
red Havbåde og Thorup Strand, hvor også folk fra 
henholdsvis Uggerby og Tversted Bjærgelaug del-
tog – en festlig tur med spændende indhold. I 2019 
havde Tornby Bjergelav 73 medlemmer.”

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

Der var indkommet et forslag til en lille vedtægts-
ændring, hvor man ønskede at gå fra tre forbjer-
gere til fem. Forslaget blev grundigt vendt og drejet 
i forsamlingen, og endte med at blive vedtaget med 
stor opbakning. Snakken medførte også, at forbjer-
gerne bliver valgt for to år og ikke for henholsvist et, 
to og tre år, som i de nuværende vedtægter. Man 
får skrevet ind, at formand og kasserer er på valg 

Stanges Auto

v/ Morten Stange · Sindalvej 42 · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 47 47 · Mob. 51 37 33 08

Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk
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forskudt. Valgt til bestyrelsen blev; Runi Haraldsen, 
Emil Lyn Andersen, Niels Vadsager Nielsen, Mathi-
as Høier og Henriette Andrea Søttrup. Efterfølgen-
de har bestyrelsen konstitueret sig med Runi som 
formand og Henriette som kasserer.
Kay Haugaard og Tage Christensen blev genvalgt 
som revisorer.

Under eventuelt kom der ros til Tornby Bjergelav for 
at have budt på et lille glas vin ved en af somme-
rens sejladser. En aktivitet, som man vil gøre igen 
til næste år. 

Kontaktperson: 
Runi Haraldsen, mobil 2515 1796

Henriette Søttrup

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser. Vi følger op i 
hvert nummer, med datoer så langt vi kender dem. 
Vi vil nemlig gerne kigge et par numre eller flere 
frem her på siden sidst, så I kan planlægge indlæg-
gene så godt som muligt.

Udgivelsesplan

Blad nummer Deadline Udkommer

1 9. januar 3. februar

2 5. marts 31. marts

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

Tornby Bjergelavs generalforsamling på Restaurant Munch.

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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Hver tirsdag er der coronakaffe 
i SG kl. 10-12

Hver torsdag er der babysalmesang
i TK kl. 10.45-12.00

November 
29. Adventskoncert i VK med 
 Freddy Samsing kl. 16.

December
1. Årets altertavle påbegyndes
 TK og VK
6.  Familigudstjeneste
 i samarbejde med spejderne 
 i TK kl. 10.30
13. Adventskoncert med 
 Thomas Abildgaard i TK kl. 16
16.-21.  Julestue i Den gl. Skole
 kl. 11-17
24. Juleaftensgudstjeneste for
 børn og barnlige sjæle  
 i TH kl. 10.30
24. Juleaften for voksne
 Kl. 14.00 i TK og
 Kl. 15.30 i VK

Januar 2021
Godt nytår til alle 
 
Mange arrangementer er desværre 
aflyst, følg facebook og dagspressen.

Alle arrangement er nærmere omtalt 
inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
AHavb Aktivitetsklubben Havbakken
Købm Tornby Gamle Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TH Tornby Hallen
TK Tornby Kirke
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus
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