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Leder
Snart i gang igen
Rigtig mange af os havde nok både troet og håbet på
en meget bredere åbning af Danmark ved indgangen
til marts måned og foråret, men sådan skulle det
altså ikke være. De nye mutationer fra henholdsvis
England og Sydafrika kom i vejen.
Da Jules Verne skrev historien om Jorden rundt på
80 dage, kunne han helt sikkert ikke forudsige, at en
virus kunne smitte hele vores jordklode på ganske få
uger. Lidt pudsigt er det i øvrigt, at corona har fået
os alle til næsten helt at glemme at snakke om vejret.
Det var kun i den korte vinter, at opmærksomheden
blev rettet mod sne og frost. Jeg ved ikke helt hvad
andre mener om det, men jeg synes, at det var helt
rart med nogle dage med frost og sne og det var i
hvert fald en fornøjelse at opleve børnene løbe på
skøjter og ski og se dem suse ned ad bakkerne på
slæderne.
Selv om jeg efterhånden er kommet op i årene, skulle
jeg da også lige prøve en tur på sådan en slæde af
plastik. Og hvad skete der? Under sneen var der
en frosset muldvarpestue og sammenstødet med
den kunne slæden ikke lige holde til. Det fik mig til
at tænke tilbage på de gamle solide kælke, som vi
havde i min barndom. De var tungere at trække op
ad bakkerne igen, men de kunne holde til næsten
hvad som helst. Nå, men man var jo dårligt nok nået
ned ad bakken, før tøvejret satte ind og de flotte
snemænd rundt omkring blev til små sølle hvide
dynger med øjne, næse og mund. Lidt trist og så
alligevel ikke. For nu kunne vi jo mærke, at foråret
så småt var på vej.
Vintergækker og krokus, erantis og flere andre tidlige
blomster kom som ved et trylleslag myldrende op
af jorden og der kom også meget mere fuglefløjt
i luften. Selv om der endnu går en tid før bøgen
springer ud og alting grønnes, er forårets komme
og de længere og lysere dage med til at bringe de
fleste i godt humør.
Her i Lokalbladet VI-TO har vi været glade for at
kunne fortælle om både kommende og allerede afholdte arrangementer i vores nærområde, men i de
sidste mange måneder, har der ikke været ret meget
at berette om.
Hen over foråret og den første sommermåned vil
langt de fleste af os efter planen have modtaget et
par stik som vaccination mod covid-19. Såfremt vi
ikke forinden har taget afsked med alle de trælse
restriktioner, kan vi da håbe på, at kombinationen
af vaccine og sommer vil betyde, at vi snart kan
komme i gang igen.
Der ligger forhåbentlig mange gode arrangementer og venter. Der er foreninger, som mangler at få
afholdt deres generalforsamling og der er mange,
som har udsat deres fødselsdagsfest.
Christian, lederskribent

Havbakken
Aktivitetsklubben
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
Tirsdag kl. 9.00 i Tornby Forsamlingshus,
Gl. Landevej 25, Tornby
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær
Du behøver ikke komme præcis kl. 9.00, for at være
med i aktiviteterne, du er velkommen til at droppe
ind i løbet af formiddagen, både for at være aktiv,
men også for det sociale samvær.

Onsdag
Læsekreds på skolen én gang om måneden.
Kontakt Bente Christensen tlf. 9897 7790
Al aktivitet er lukket ned
På grund af Corona er al aktivitet lukket ned.
Når vi starter op igen afholdes generalforsamling.
Hold øje med:
Infotavlen i Brugsen
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk
og på HAS’s hjemmeside
der vil vi give besked, når vi igen må mødes.
Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben er en del af Frivillighedens Huse
under Hjørring Kommune, tovholder Gurli Kirkedal er
deres kontaktperson 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 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 afleveres i den
gamle spisestue på Havbakken, så skal vi nok finde
det. Ellers kan man kontakte Signe på 3028 7420.
Strikkedamerne

Tornby og omegns Seniorer
Datoer
Vi sætter hermed datoer på de ting som vi afholder
og dem som vi må aflyse. Vi vil bruge at sende en
mail eller en sms til jer.
Planen har været at vi skulle holde generalforsamling
den 24. marts, og en film og foredrag ved Søren
Erving den 28. april. Der er indtil videre lidt usikkert.
Den 26. maj holder vi forårsfest kl. 17.30 i Fun Park.
Den 16. juni er der sommerudflugt (bustur).
Vi prøver at sende medlemskort ud til nogen af jer
på mail.
Vores håb er, at vi alle er blevet vaccineret, og kan
mødes igen. Med håbet om at vi snart kan mødes,
de bedste hilsner fra bestyrelsen.
Knud

ÅBEN HVER DAG

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

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

T ornby

gl . skole

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted
kan du opleve
hvordan leret
bliver til:
RELIEFFER,
RAKU,
SKULPTURER,
UNIKA og
BRUGSKUNST.
Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

k e r a m i k væ r k s T e d
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Redaktionen
Årsregnskab 2020

Status, 31. dec. 2020

Indtægter:
Foreninger/institutioner		kr.
19.037,50
Kirkerne			 45.000,00
Indb. fra private husstande		 22.615,00
Annoncer			 29.850,00
Rente 			 0,00
Indtægter i alt			 kr.
116.502,50
			=============

Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank
kr.
41.191,31
Til gode for annonce
1.875,00
Aktiver i alt
kr.
43.066,31
			=============

Udgifter:
Produktion af VI-TO		 kr.
93.340,00
Porto, husstandsomdeling		 14.038,28
Administration			2.042,50
Rente			 kr.
20,39
Udgifter i alt:			 kr.
109.441,17
			=============
Samlet
Indtægter
kr. 116.502,50
Udgifter			
moms:
Indgående
kr. 21.476,00
Udgående			
Overskud 			
Balance
kr. 137.978,50
==========		
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kr.

109.441,17

kr.
22.805,00
kr.
5.732,33
kr.
137.978,50
=============

Passiver:
Egenkapital primo
kr.
33.338,98
+ Overskud 2020
5.732,33
Egenkapital ultimo
kr.
39.071,31
Skyldig moms 2. halvår 2020
3.995,00
Passiver i alt
kr.
43.066,31
			=============
Tilgodehavende på kr. 1.875,00 er indgået 4. januar
2021.
Tornby, den 20. januar 2021
Christian Byrdal

Et stort skulderklap, tak!
Efter tre år i træk med underskud, var det en stor
lettelse at 2020 endte ud med et flot overskud på
kr. 5.732,33.

Efter et par år med forholdsvis store underskud var
der forsigtigt budgetteret med et underskud på lidt
mere end en tusse. Der er ”kun” fire indtægtskilder
i VI-TO, så der er ikke mange håndtag at dreje på,
hvis man ønsker at øge indtægterne.
Det største bidrag kommer fra kirkerne, som de
seneste år har bidraget med kr. 45.000,00 hvert år
som betaling for at kirkebladet indgår som midtersider i VI-TO.
Den næststørste indtægt kommer fra vores gode
og trofaste annoncører, hvoraf flere har været med
helt fra bladets start i 1996. Og nye er kommet til,
når nogle har sagt stop. 1000 tak for det. Vi kan kun
opfordre til at støtte op om vores annoncører, der jo
altså støtter vores lokalblad.
Indtil 2020 var det årlige kontingent fra de foreninger
og institutioner, der bruger VI-TO som kontaktblad,
bladets tredjestørste indtægtskilde, men vores råb
om økonomisk hjælp fik de frivillige private indbetalinger til at vokse til hele kr. 22.615,00. Det er overvældende flot og vi tillader os at betragte støtten
som et stort klap på skulderen og et bevis på, at
folk i Vidstrup og Tornby gerne ser Lokalbladet VITO fortsætte i papirudgave en tid endnu.
Selv om Lokalbladet VI-TO i princippet omdeles
gratis til alle husstande i Vidstrup og Tornby, vil det
desværre ikke være økonomisk muligt at fortsætte
udgivelsen uden de frivillige indbetalinger fra borgerne og derfor tillader vi os endnu engang at lægge
et indbetalingskort i bladet med opfordring til at
støtte. Alle beløb er velkomne.

Regnskabet for 2020 kan læses på side 4.
Eventuelle spørgsmål til regnskabet er man velkommen til at stille til undertegnede på:
mail: fambyrdal@has.dk eller mobil 2247 6485
Christian Byrdal

Vil du være med?
Vær med til at lave VI-TO
I skrivende stund sidder vi fire personer i redaktionen af vores kære blad. Tre af os har været med fra
bladets start i 1996 og derfor er der brug for nye
kræfter. Vi søger folk, der brænder for at udvikle og
videreføre VI-TO. Er du interesseret, så er du velkommen at kontakte os. Du kan ringe og høre nærmere
eller skrive til os pr. mail:
Hans Nikolaisen
tlf. 4027 7641 eller hansnikolajsen@mail.dk
Christian Byrdal
tlf. 9897 7433 eller fambyrdal@has.dk
Jørgen Kiel
tlf. 2532 1725 eller jki@aatg.dk
Sara Dommerby Toft
tlf. 5167 0666 eller sdt@km.dk

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at
bladets konto i Danske Bank er lukket, da den ikke
længere er nødvendig og kun betød øgede gebyrer.
Ønsker man at overføre støtte til VI-TO direkte via
en bankoverførsel i netbanken, kan det kun ske til
bladets konto 9067 1535615302 i Spar Nord Bank.
Efter et år med lidt corona-knaster på vejen og dermed færre arrangementer at omtale, er der endnu
engang grund til at takke Jonna og Per Martensen
for et rigtig godt samarbejde, så Lokalbladet VI-TO
alligevel er kommet på gaden efter planen.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, Martin Riis,
Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard

To naturprojekter
søsættes i foråret
Det ene projekt vedrører legepladsen i Vidstrup, hvor
børnene fremover må dele området med tusindvis
af andre små væsner. Legepladsen skal fremover
være Vild med vilje. Der plantes krydderurter og
insektvenlige blomster. Disse vilde tiltag skulle gerne
tiltrække flere insekter, biller, fugle – og børn!
Vi håber, at vi sammen med en skoleklasse fra Tornby
kan lave et fint sommerfugleprojekt på legepladsen
her i foråret.
Det andet projekt løber af stablen søndag den 30.
maj, hvor der holdes et naturarrangement i Vidstrup.
Arrangementet afholdes i samarbejde med spejderne, Danmarks Naturfredningsforening og foreningen
Vild med vilje. Dagen byder på:
• Mulighed for at lære at slå med le, hvor også
gode lokale kræfter vil demonstrere brugen af
det gamle redskab
• Spændende aktiviteter for børnene, blandt andet
bio-blitz
• Indvielse af sommerfuglehaven
Begge projekter er støttet med midler fra Friluftsrådet
og Vidstrup Borgerforening.
Der vil senere komme flere informationer vedrørende
arrangementet søndag den 30. maj i dagspressen,
på Vidstrup-by.dk og i Tornby og Vidstrups facebook grupper.
Grønne ildsjæle og
Vidstrup Borgerforening

Vidstrup Naturplejegruppe
Vidstrup Borgerforening etablerer i foråret 2021 en
naturplejegruppe, som har til formål at vedligeholde

de grønne fællesområder i Vidstrup og omegn. Gruppen organiseres under Vidstrup Borgerforening,
planlægger selv sine opgaver og baseres på frivillig
arbejdsindsats.
Baggrunden for oprettelsen af denne naturplejegruppe er dels, at vi allerede har gode kræfter, der
arbejder i æblelunden, på legepladsen, på spejdermarken og på fælleden og dels, at der er nye
spændende naturprojekter i støbeskeen.
Formålet med etablering af denne naturplejegruppe
er, at bevare en ”grøn tråd” for alle vore områder og
projekter, således at vores lokale naturområder er i
tråd med Hjørring Kommunes naturpolitik.
Som eksempel kan nævnes at 6-8 mennesker i dag
mødes i æblelunden en gang om ugen, aftaler hvad
man nu synes der trænger og bidrager med det,
man nu hver især magter. Vi har som regel medbragt
kaffe, og der bliver snakket og hygget.
Andre har påtaget sig en selvvalgt opgave, som
eksempelvis at slå græs ved legepladsen, tømme
skraldespande eller rive ved indgangen til spejdermarken. Disse opgaver udføres, når det passer ind
i ens eget program.
Der er flere områder, der kan trænge til en hjælpende
hånd og alle bidrag, store som små, har betydning.
Vi ser gruppen som en mulig styrkelse af det sociale
fællesskab og tænker, at både dem der arbejder
selv og dem der vælger at arbejde sammen, har
mulighed for at mødes en gang imellem til en kop
kaffe og et rundstykke.
Kig forbi æblelunden en onsdag eftermiddag og
hør om naturplejegruppens arbejde og hvordan du
kan bidrage.
Vidstrup Borgerforening

Rådgivning
Salg
Installation
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
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Service

Carsten Jensen

Jysk IT-Tech
Ulvkærvej 6 • 9850 Hirtshals • Tlf. 60 94 22 36
www.jyit.dk • mail@jyit.dk

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
Beboerforeningens generalforsamling skal jævnfør
vedtægterne afholdes i januar kvartal. Grundet Corona restriktionerne udsættes generalforsamlingen
indtil videre.
Sidste års generalforsamling blev afholdt i oktober
2020, under stor forsigtighed med afstand, mundbind
og håndsprit. Lad os håbe vi kan holde en mere
normal generalforsamling i løbet af sommeren. Der
er så meget vi gerne vil orientere om, og drøfte med
jer medlemmer. Drømmen kunne være en velbesøgt
generalforsamling med socialt samvær, stegt flæsk
og persillesovs. Vi må afvente og se hvad der bliver
muligt.
Torben Christensen

Foredrag i sognegården
I skrivende stund har vi ikke en dato for åbningen
af det indendørs kulturliv. Kun at det tidligst bliver
efter påske.
Aarhus Universitet er i gang med at undersøge mulighederne for at udskyde de planlagte foredrag til
senere på semesteret. For ikke at måtte aflyse flere
gange venter vi med at offentliggøre de enkelte foredrag, til vi er sikre på, at vi igen må samles.

Billede 1

Følg med i næste nummer af bladet, på Facebook
og på informationstavlen i Brugsen og i hallen.
Jacob Rye Kobber

Mergelgravning
I begyndelsen af december var Ejnar Vestergaard
og jeg på rekognoscering i plantagens sydøsthjørne.
Formålet var i forbindelse med projektet med stier i
og omkring Tornby at finde spor efter efter den tipvognsbane, der transporterede mergel fra den store
mergelgrav i Købsted ud til det meste af Nordvestvendsyssel. I 1929 kørte det første mergeltog ud fra
Østergaard. Da arbejdet var på sit højeste, arbejdede
ca. 40 mand med mergelgravning og transport. Selskabet lukkede og slukkede endeligt i 1947.
På billede 1 kan man se, hvordan man har gravet
skinnerne lidt ned for at gøre skråningen ned til Nejstgaardsbækken (eller Mejeribækken eller Thorbækken
– kært barn har mange navne) mindre stejl. Undertiden måtte man benytte mere end ét lokomotiv for
at forcere bakkerne.
På billede 2 ser man en lille dæmning af ca. 1 meters højde, som skulle føre sporet over bækken til
marken nord for.
Bent Skjoldborg

Billede 2
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Russerne kommer?
Den opmærksomme skovgæst har måske bemærket,
at der i vinterens løb er blevet sat en større indhegning op ved enden af Russerbakkevej.
Hvis nogen skulle have overfløjet området med en
drone eller en Sukhoi Su-24 vil de have kunnet konstatere, at nogen har kreeret en kampvogn med
kanonen rettet til skud mod øst. Det er dog ikke Det
Danske Forsvar, der har været på spil, men derimod
Naturstyrelsen der er gået til kamp for naturen.
Naturstyrelsen har ønsket at samle en del af ”De
Elleve Agre”, Horsemarken og en smule skov i form
af den gamle planteskole ved Russerbakkehus. Projektet er et led i udvikling af naturværdierne og et
ønske om at få flere blomster og insekter og samtidigt bekæmpe invasive arter.
Inden for området er der blandt andet et lille rigkær,
som er en naturtype, der består af mose og eng med
vandmættet jord. Som navnet fortæller, er et rigkær
netop særligt rigt på forskellige blomsterarter.
Aktuelt er området i en ringe tilstand og arter, der
tidligere har været at finde, er enten borte eller i tilbagegang. Indtil for få år siden kunne man finde flere
orkidéarter, mens det stadigt er muligt at se SumpHullæbe, Vinget perikon, og Slangetungebregne.
Den gamle planteskole har været ”børnehave” for
træer til skoven, men er nu helt tilgroet. Til nogen
overraskelse kan man nyde et enkelt ”Abetræ”, der
ganske vist ikke er hjemmehørende i vores skove,
men på den anden side ikke kan betragtes som en
invasiv art, da det næppe vil brede sig.
Forhåbentligt får det lov til at blive stående. Kvæget
vil i hvert fald ikke komme det nært. Og det giver et
lille smil at se det, sådan helt udenfor vanlige rammer.
Ved etableringen af indhegningen er der taget hensyn
både til MTB-ruten og til lejrpladsen.
Arealet har været udbudt til afgræsning med kvæg,
idet heste er fravalgte af hensyn til MTB-ruten, der
forløber gennem området.
Indhegningen er i skrivende stund næsten færdig,
blot mangler etablering af færiste, så brugere af skoven ikke nødvendigvis skal kravle eller springe over
hegnet. Det er dog tilladt af færdes i indhegningen
med respekt for de dyr, der går der.

Stanges Auto
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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

Der er kommet et bud på en forpagtningsaftale for
området, så allerede i dette forår kan vi forvente, at
der sker noget. Så er det blot at følge projektet og
se udviklingen. Området vil blive besigtiget af Naturstyrelsen én gang årligt og der bliver evalueret ved
revision af forpagtningsaftalen, senest efter fem år.
Kilde: Biolog Bjarke Huus Jensen, Naturstyrelsen
Vendsyssel. Naturmål for Russerbakkevej syd, Tornby
Klitplantage.
Lillian Jespersen

Ansigtet udadtil
Et af grebene i Tornby’s potentialeplan har overskriften ”Ansigtet udadtil”. Hvad ligger der bag dette lidt
pudsige udtryk? Jo, indeholdt i dette udtryk ligger
der et mål om at højne indtrykket når du kører gennem byen. Idékataloget ”Tornby – Ansigtet udadtil”
indeholder konkrete plan- og idéforslag til at skabe
et sammenhængende og stemningsfuldt grønt miljø
langs Hovedvejen gennem Tornby.
Idékataloget er færdigbearbejdet, og bestyrelsen er
meget tilfreds med resultatet. Det giver os et godt
fundament for det videre arbejde, og det skal i den
sammenhæng bemærkes, at der er et stykke vej
inden vi når i mål.
Lige nu er bestyrelsen ved at skabe et overblik over
økonomien, og næste skridt vil så være at skaffe
midler til projektets gennemførelse.

Bestyrelsen tror på at projektet vil opfylde de oprindelige ønsker som blev udtrykt i potentialeplanen,
så må vi se om vi bliver i stand til at udfylde alle de
rammer der nu er sat i det nye Idékatalog.

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

Der skal ikke herske tvivl om at det er et stort projekt,
som kræver opbakning, både fra borgerne i Tornby,
og de fonde ved hvem vi rækker ud efter økonomisk.

Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig tilbage
til beboerforeningen på tlf. 2933 8210.

Vi ville gerne præsentere idékataloget, men som
så meget andet så sætter den ”kære” Corona også
forhindring for det.
Ting tager tid, og tålmodighed er en dyd.
Peter Kristensen

Stierne i Tornby
I fik sidste nyt omkring stierne i sidste nummer af
VI-TO. Status var at traceen er fastlagt og alle tilladelser fra lodsejere er i hus, og næste skridt var
at skabe den nødvendige økonomi til projektets
gennemførelse.

Maiken og Sebastian
Så er der flyttet et ungt par ind på Gl. Landevej.
Maiken Kristensen og Sebastian Palsgård har valgt
Tornby som deres nye hjemby.
Sebastian kommer fra Læsø og Maiken er fra Hjørring. De har flyttet deres indbo til det fine ny istandsatte hus. De trives i deres nye hjem, der er så dejligt
stille og roligt, og så er der helt mørkt når det er nat,
siger de begge samstemmende.

Her i 2021 koncentrerer vi os om Kirkestien, den har
et samlet anlægsbudget på ca. 60.000 kr. Vi har fået
tilsagn på de første 25.000 kr. så glasset er næsten
halvt fuldt. Forventningen er stor til de resterende
ansøgninger vi har sendt, så mon ikke vi når det
økonomiske mål. Håbet er stadig at vi kan indvie
Kirkestien sidst på året i 2021.
Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle der
har bidraget til projektet indtil nu, både stigruppen
og de lodsejere som har åbnet for færdsel på deres
ejendom.
Tornbystierne skulle gerne blive et fælles aktiv, for
alle her i Tornby.

Velkommen til Tornby
Tornby Beboerforening byder velkommen til nye
borgere i Tornby. Vi er rigtig glade for alle de, der
vælger Tornby som deres fremtidige hjem.
Beboerforeningen og byens erhvervsliv udtrykker
denne glæde med velkomstpakken, som bliver givet.
Vi håber, alle vil drage nytte af den.

Maiken Kristensen og Sebastian Palsgård, nye på
Gl. Landevej.
Sebastian kører som fragtmand i Vendsyssel, så han
kender hver en krog af vores landsdel.
Maiken arbejder i en møbelbutik i Hjørring, så hun
er frisk på et godt råd om indretning.
Vi er glade for i valgt Tornby, så meget velkommen
til jer begge.

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

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

- Kvalitet til tiden -
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Kirkebladet
Da der hele tiden ændres i restriktioner angående gudstjenester, er denne plan vejledende. I skrivende stund
må der være 14 i Vidstrup og 18 i Tornby. Er der ikke plads, vil der være mulighed for at bede præsten om en
anden gudstjeneste efterfølgende. Det er også muligt at holde altergang i hjemmet, eller blot en lille hjemmegudstjeneste med bibellæsning, fadervor og velsignelse. Se på kirkens hjemmeside om de aktuelle forhold
– eller ring til præsten: 5167 0666.

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato
Navn
Tornby
April
13
1. Skærtorsdag
19.30
2. Langfredag		
4. Påskedag
10.30
14
5. 2. Påskedag
10.30
11. 1. søndag efter påske
10.30
15
18. 2. søndag efter påske
9.00 LW
16
25. 3. søndag efter påske		
17
30. Bededag
10.30*
Maj
2. 4. søndag efter påske
10.30
18
9. 5. søndag efter påske		
19
13. Kr. Himmelfartsdag
10.30 BH
16. 6. søndag efter påske
9.00 BH
20
23. Pinse
10.30
21
24. 2. pinsedag
11.00**
22
30. Trinitatis
10.30
Juni
23
6. 1. søndag i trinitatis		
24
13. 2. søndag i trinitatis
10.30***

Vidstrup
10.30
9.00

10.30

10.30
9.00

10.30

OBS: Gudstjenester, der skulle være afholdt i Tornby kirke flyttes
til Sognegården pga varmeprojekt i kirken, fra efter påske til august.
LW
BH
*
**
***

Liselotte Wiemer
Bjarne Hougaard
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft
Konfirmation er udsat til den 21. august. Mere om det senere.
Her er det vores håb, at vi holder pinsegudstjeneste i skoven i samarbejde med Horne/
Asdal. Hold øje med opslag, når tiden nærmer sig.
Indskrivningsgudstjeneste for alle de unge mennesker, der skal konfirmeres i Tornby
eller Vidstrup i 2022.

Arrangementer i foråret
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Som følge af corona, har vi ikke turde sætte noget i kalenderen, hverken for voksne eller børn. Til
gengæld har vi haft få og små arrangementer, som det nu kunne lade sig gøre, her i coronatiden. I
efteråret holdt vi Corona-kaffe, hvor vi mødtes kl. 10.00 hver tirsdag formiddag til en kop kaffe krydret
med oplæsning af en munter historie og dejlig musik i sognegårdens sal. Det kunne vi desværre ikke
fortsætte med, da forsamlingsbegrænsningen skærpedes. I stedet holdt vi små korte musikgudstjenester, hvor der blev læst op af den nye oversættelse af bibelen til hverdags-dansk, forskellige digte
og sange fra den rige danske lyrik, og ind i mellem spillet musik på orglet, der passede til årstiden.
Efter påske ved vi endnu ikke, hvordan verden ser ud, så intet er planlagt, men hold øje med opslag
på nettet, Brugsens opslagstavle og udhængsskabene foran vores kirker.
Sara Dommerby Toft

Præstens klumme
I den græske skuespil-tradition, der går helt tilbage
til 500-tallet f.Kr., deler man skuespillene op i to
kategorier: tragedier og komedier. En tragedie er en
historie, der (som det ligger i ordet) ender tragisk. En
komedie er ofte en sjov, satirisk historie, men helt
klassisk, er det væsentligste træk ved en komedie,
at den skal ende godt. Det er altså ikke fordi en komedie kun skal være sjov og ikke må være uhyggelig
og gruopvækkende undervejs, det eneste, der skal
til, for at vi kalder en historie for en komedie, er, at
den ender godt.
Når skuespillerne den gang skulle opføre et skuespil
foregik det med noget større virkemidler, end vi er
vant til på vores små intime scener. Skuespil var store
tilløbsstykker, og man byggede kæmpe udendørs
amfiteatre, hvor der var plads til flere hundrede tilskuere. Man havde en arkitektur, der var så udviklet,
at det var muligt at konstruere scenerne, så den der
stod på scenen, kunne høres fra hvilken som helst
plads. Men for at folk kunne kende teaterstykkets
forskellige personer fra hinanden, måtte de bære
masker. Og her findes en sjov sammenhæng i vores sprog. ”Persona” er nemlig det latinske ord for
maske. En person er altså en opdigtet identitet, som
skuespilleren tager på uden på sit sande ansigt, før
han træder ind på scenen. I dag taler vi om, hvilken
personlighed, vi hver især har, og på det sidste er det
blevet meget oppe i tiden at tale om for-personer,
i stedet for det klassiske ord formand (et ord, som
af mange opfattes som kønsdiskriminerende, men
som man også kan forstå ud fra det faktum, at mand
i denne sammenhæng blot er synonym med menneske, og altså er en betegnelse, der dækker både
mænd og kvinder – og folk, der ligger midt imellem,
eller er helt udenfor, når det gælder kønsidentitet).
Personligt er jeg ikke glad for ordet person. Det
minder mig altid om, at vi konstruerer vores identitet.
Hvor jeg egentlig allerhelst ville glemme mig selv og
leve for mine medmennesker, kan jeg ikke lade være
med at arbejde med min person, tænke over min
personlighed, overveje, hvad der skiller sig særligt
ud ved lige netop mig, og hvordan jeg skal udtrykke
det særlige gennem det tøj, jeg tager på, den mad,
jeg spiser, eller undlader at spise, gennem hvad, jeg
poster på facebook og alt muligt andet. Personligt har jeg det sådan, at al den fokus på min egen
og andres personlighed, får mig til at føle mig som
en del af én stor konstruktion eller måske ligefrem
teaterstykke, hvor alt er falsk og forstillet, hvor jeg
kun møder den maske, mine medmennesker og jeg
selv har iført os, før vi gik hjemmefra og ind på den
scene, hvor vores livs historier opføres som skuespil.
Det er et år siden, at coronaen lukkede hele verden
ned, og for et halvt års tid siden, blev det pludselig
normalt at maskere sig. Men ikke engang det maskerede ansigt kan skjule folks personlighed, for
der gik ikke længe før man kunne erhverve sig dyre
modemasker fra Nike og Lacosta, man kunne også
kende de miljøbevidste, med hjemmesyede masker
i forskelligt lækkert stof, og på nettet kan man købe
masker med alverdens billeder og budskaber. Det
mest absurde, jeg har stødt på er en maske med
teksten ”I refuse to wear a mask”. Jeg selv tilhører
det fortravlede og kiksede segment, der hele vejen
har haft ambitioner om at sy eller købe min egen

På Capitolmuseet i Rom findes en mosaik fra 2. årh.
e. Kr. Den forestiller de to masker, komediens glade
maske og tragediens lidende maske.
maske, men aldrig har fået det gjort, så jeg må rende
rundt med de trælse blå engangsmasker, der er
begyndt at ligge og flyde i hver anden rendesten.
Nogen har allerede forudset, at arkæologerne om
1000 år vil bruge ”maske-laget” som en helt præcis
tidsbestemmelse, når de graver ned igennem jorden
for at finde resterne fra vores tid.
Der er mange ting og tendenser, vi vil kunne huske
fra corona-tiden. Ret tidligt i coronaens historie, blev
en bestemt sætning også til et mantra for mange.
En sætning, der ligesom masken har reference til
teaterscenen. ”Ethvert dødsfald med corona er en
tragedie”, lød det. Det statement tænkte jeg en del
over. For hvad adskiller corona-dødsfald fra andre
dødsfald. Man kan dø af andre sygdomme eller i
en bilulykke. Man kan også dø af alderdom, mæt af
dage, som vi kalder det. Men af de godt 2000 coronadødsfald, der har været, har der efter statistikken
været rigtig mange af dem, der døde, som under alle
omstændigheder ikke ville have levet længere, netop
fordi de var gamle og mætte af dage. Så hvis man
siger at ethvert dødsfald med corona er en tragedie,
betyder det samtidig at alle dødsfald en tragedie,
uanset hvornår og hvordan folk dør.
Men når vi siger sådan, så må det også betyde, at
vi ser alle menneskers livshistorie som en tragedie.
I ordets oprindelige forstand. Det eneste, vi kan sige
med sikkerhed om et menneskes liv er nemlig, at
det en dag vil være forbi. Vi skal alle dø, og på den
måde udlever vi hver især i vores egen lille tragedie,
uanset hvor glade, vi er undervejs i vores liv.
Om lidt er det påske. I påskens fortællinger findes
også det store drama. Her er alle elementer, der skal
til i en god historie: liv og død, grænseløs kærlighed
og afgrundsdyb angst, svigt, forstillelse og falske
kys. Men påskens fortælling er ikke en tragedie. Den
ender nemlig med Kristi opstandelse. Den ender
med en grænsesprængende fortælling om, at Guds
kærlighed er stærkere end døden. Den ender med
noget at tro og noget at håbe på. Den ender godt.
Nu kunne jeg slutte mit indlæg af med bare at pege
på det: uden påskens historie, der vender tragedien
til komedie, er et hvert menneskes historie en tragedie. Men så enkelt er det ikke. For det er så svært at
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få de to historier til at hænge sammen: Vores egen
livshistorie og historien om Guds kærlighed. Men
så enkelt er det ikke. For det er så svært at få de to
historier til at hænge sammen: Vores egen livshistorie
og historien om Guds kærlighed, der er stærkere
end den død, der har en krog i os alle sammen. For
alle vores erfaringer fortæller os, at det virkelig er
døden, der er den eneste magt, som alt andet må
bukke under for. De mennesker vi mister, kan ikke
vende tilbage og være hos os i levende live, uanset
hvor meget vi tror og håber. Vi lever på den måde
alle sammen inden for rammerne af en tragedie; vi
ved, at uanset hvad vi gør, så vil vi miste alt.
Alle de tanker kan også overmande mig – også
selvom jeg er præst og dagligt arbejder netop med
påskens store fortælling. Når det er værst, er det
som om erfaringerne af og med døden lægger sig
som et panser omkring mig, og gør det helt umuligt hverken at tro eller håbe. Men heldigvis sker
det sjældent. Det er nemlig som om, at Vorherre
lader sit lys sive ind igennem de små sprækker, der
trods alt er i mit panser. Jeg tror det sker for os alle
sammen, at vi har små lindrende håbserfaringer.
Små budskaber fra den magt, der er stærkere end
døden: En solstråle, der bryder igennem og rammer
os, når vi føler os allermest sårbare. En lille grøn
spire, der bryder gennem den sorte muld og med
sit liv genfortæller påskens beretning om en magt,
der er stærkere end gravens mørke og død. Eller
en sætning, et digt, en melodi, der fylder os med
glæde og livsmod, fordi den lader os se vores liv
i et andet perspektiv. Det sidste skete for mig, da
jeg stødte på en enkelt sætning i en af de teologiske bøger, jeg for nylig har haft i hånden: ”kødets
opstandelse betyder livshistoriens opstandelse ind
i Guds evighed.” Når man taler sådan om, at det er
vores livshistorie, der skal opstå, så får talen om
opstandelsen et helt nyt perspektiv. Så får det mig
til at håbe på Guds evighed som det sted hvor alle
de svigt og al den smerte, jeg har oplevet i mit liv –
alt det onde, jeg har påført andre – vil blive rettet ud
og helet. Der hvor al løgn og falskhed bliver vendt
til sandhed. Og jeg kommer til at tænke på netop
det, man siger om, hvad der sker for os i dødens
øjeblik: da falder alle masker og vi skal stå ansigt
til ansigt med Gud. Vores liv skal stå frem som det,
det er, uden forstillelse og skuespil, set og dømt af
den kærlighed, der er så stærk, at den overvinder
alt, selv døden. Når jeg hører om, hvordan min livshistorie skal genopstå i Guds evighed, så spirer en
tro og et håb frem hos mig om, at mit livs tragedie,
skal vendes til en komedie, altså til en fortælling, der
ender godt, fordi det hele ender hos Gud.
Glædelig påske - Sara Dommerby Toft

Varmeprojektet
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For to år siden gik varmen i Tornby kirke – lige op
til jul. Det var rigtig koldt. Vi fik lavet en midlertidig
løsning og projekteret en varmeløsning.
Det var meningen, at vi skulle have lavet varme i
kirken i det første tre måneder 2021, men Nationalmuseet havde nogle indsigelser til projektet, som vi
nu har fået indarbejdet. Så NU kan vi endelig komme
i gang. Vi regner med at håndværkerne går i gang
efter påske. Vi har fået lovning på, at de bliver færdige, så vi kan nå at åbne kirken igen til 21. august,
hvor vi har konfirmationer.

Gudstjeneste, der skulle være afholdt i Tornby kirke,
flyttes til Sognegården. Andre arrangementer flyttes
enten til Vidstrup kirke eller til Sognegården.

Tilmelding til
konfirmation 2022
søndag 13. juni kl. 9.30 - 11.30
Heldigvis er der mange ting at se frem til: efter sommerferien begynder et nyt hold unge mennesker
at gå til præst. I den anledning holder vi en stor
indskrivningsgudstjeneste d. 13. juni. Her er alle de
kommende konfirmander og deres familie inviteret til
en formiddag i sognegården, hvor man kan tilmelde
sig både undervisning og selve konfirmationen i 2022
(det er muligt at blive konfirmeret sammen med sin
gamle klasse i Tornby/Vidstrup, selvom man følger
undervisning med sin klasse i Hjørring). Så holder
jeg et lille oplæg om at gå til præst og giver en introduktion til gudstjenesten: hvornår skal man stå op?
hvordan finder man rundt i salmebogen? hvordan
og hvorfor går man til alters? selve gudstjenesten
begynder kl. 10.30 i Tornby kirke og varer ca. en time.
Sara Dommerby Toft

Brug for en at tale med
Coronatiden er træls for mange og jeg kommer gerne
forbi – eller vi kan gå en tur sammen, for at få vendt
verdenssituationen og sammen finde lys i en mørk
tid. Ring eller skriv: 5167 0666 eller sdt@km.dk
Sara Dommerby Toft

Tornby-Vidstrup
Menighedsråd
Alting trækker i langdrag i denne tid. Pga. forsamlingsbegrænsning har det ind til nu ikke været muligt
at samles til menighedsrådsmøde i 2021, derfor må
vi vente med både billeder og udspil fra det nye menighedsråd. Vi glæder os til, at vi kan komme i gang
med både arbejde og arrangementer, når coronaen
slipper sit tag i verden. I ønskes alle en god påske
– på et år hvor det heldigvis ser ud til, at vi trods alt
kan komme i kirke i påsken.
Tornby-Vidstrup Menighedsråd

Indre Mission
Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af vores
arrangementer. Ring gerne på tlf. 2294 0522 hvis du
gerne vil være med i en bibelkreds med andre, hvor
bibelen studeres nærmere.

IM-Genbrug
Gl. Landevej 51

Åbningstider: Torsdag og fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Vi henter og bringer.
Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979.

Adresselisten
Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
Graverteam/kirketjener:
Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)
Tlf. 5167 0668
E-mail: tornbygraver@gmail.com
Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com
Organist ved begge kirker:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com
Freddy Samsing
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com
Korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
E- mail: abildgaardthomas@gmail.com
Sognepræst og kontaktperson
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
Menighedsrådet:
Formand, Underskriftsberettiget
Dorthe Kjærgaard Sørensen
Strandvejen 24, 9850 Hirtshals
Tlf. 2234 2562
E-mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com

Næstformand, formand for Valgbestyrelse
Peter Christensen, Skagavej 23, 9850 Hirtshals
Tlf: 4057 0157 - E-mail: skagavej23@gmail.com
Kasserer, Underskriftsberettiget
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253 - Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk
Sekretær, medlem af Valgbestyrelse
Carol Ann Kiel
Bag Volden 2, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk
Kirkeværge Tornby, medlem af Valgbestyrelse
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com
Kirkeværge Vidstrup Vakant
Sognegårdsansvarlig, IT, Aktivitetsudvalg
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Bjergfyrvej 27, 9850 Hirtshals
Tlf. 2945 0731
E-mail: annametteskovgaardpedersen@gmail.com
Kontaktperson, hjemmesideansvarlig
Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33, 9400 Nørresundby
Tlf: 2364 8557 - Email: ivergaarden@stofanet.dk
Alle i menighedsrådet er medlemmer af henholdsvis
Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Bygningskyndig: Preben Lind Thomsen
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

Når livet gør ondt

- en mulighed for anonym samtale
Hver aften mellem 20 og 02

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

Tlf: 70 120 110
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Tornby Forsamlingshus

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

Forårets arrangementer
Som følge af coronasituationen er der ingen planlagte arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

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.

Billeder efterlyses
Hen på foråret sidste år blev vi enige om, at det
kunne være fint med nogle billeder, der for vores
eftertid kan være med til at fortælle historien om
corona/covid-19.
Vi fik også selv taget nogle billeder af forskellige
situationer, men i forbindelse med flytning fra kamera
til computer, blev disse billeder desværre slettet ved
en ærgerlig fejl.

Billederne bedes sendt til Tornby-Vidstrup Sogne
arkivs mailadresse og gerne med tilladelse til at
arkivet må gemme og bruge billederne. Arkivets
mailadresse er: tvarkiv@gmail.com.
Som en lille tak for ulejligheden vil vi med bestyrelsen
som dommere finde frem til de tre bedste billeder
og belønne med en flaske vin.
Christian Byrdal

Derfor vil vi meget gerne have tilsendt billeder, der
kan være med til at belyse, hvordan vores liv har
været under epidemien. Det kan være billeder af en
tom lufthavn, en figur/person med mundbind eller
noget helt andet. Forhåbentlig har nogle af vores
læsere fantasi til at få gode billeder i kassen og vil
dele dem med os.
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Eksempel på et billede, som jeg selv har taget.

Siden sidst
Plan for VI-TO

Annoncører i VI-TO

Vi har planlagt følgende udgivelser, så I kan planlægge indlæggene så godt som muligt.

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

Blad nummer

Deadline

Udkommer

3

11. maj

2. juni

4

28. juni

28. juli

5

13. september

29. september

6

8. november

24. november

Konfirmandlisten 2021
Da alle konfirmationer i området er flyttet til august /
september, kan man stadig nå at tjekke om man er
med i konfirmandlisten.
Ved konfirmation i Hirtshals,
Emmersbæk, Horne, Asdal,
Tornby eller Vidstrup kirker er
præsterne behjælpelig med
at videregive oplysninger,
hvis man i forbindelse med til
meldingen har givet tilladelse
til offentliggørelse. Men vi opfordrer til, at alle tager kontakt
til trykkeriet, da det er forældrenes ansvar at kontrollere
oplysningerne.
Ved konfirmation i andre kirker skal man altid selv tage
kontakt til trykkeriet. Det er et
krav, at konfirmanden har bopælsadresse (folkeregisteradr.)
i området.
Oplysninger der skal bruges:
1. Navn på konfirmand
2. Bopælsadresse
3. Navn på forældre/værge
4. Kirke, dato og tidspunkt
Modtages personligt eller pr.
telefon inden 10. maj 2021.
Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 · Hirtshals
Tlf. 98 94 18 78
Omdeling den 9.-10. juni 2021
Hæftet ligger i omslaget med
reklamerne (onsdag / torsdag).
Man får det selv om der står
”Nej tak” til reklamer.
Ved udeblivelse, så kontakt:
Nordjysk Distribution, kundeservice på tlf. 9935 3434 eller
send en mail:
ndi.reklamation@nordjyske.dk
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KALENDER
Kalender

Mange arrangementer er desværre
aflyst, følg facebook og dagspressen.

lokalbladet-vito.dk

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

