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Vi er tre i redaktionen, der har meget at sige tak for. 
Vi har været med til at lave, holde fast i og sikre at 
VI-TO er kommet ud regelmæssigt igennem 25 år. 
Vi har lavet 150 blade med det blad, du sidder og 
læser lige nu.

Jeg synes, det 
er værd at dvæ-
le lidt ved. Det 
første nummer 
af VI-TO har Ib 
Kjærulf på for-
siden, hvor han 
klipper snoren 
til den nye cy-
kelsti imellem 
Tornby og Vid-
strup. En bro 
imellem to sog-
ne som, hvis 
man kigger lidt 
længere tilbage, 
kiggede på hin-
anden med en 
skepsis, som 
ikke altid var 
sund. Et symbol på, at vi kunne komme hinanden 
ved. Vi kunne cykle uden at skulle ud på den farlige 
færd at cykle på hovedvejen imellem de to sogne. 

Symbolet er blevet videreført i bladet, som er beg-
ge sognes blad. Det indeholder mangt og meget – 
tykt og tyndt fra begge sogne. Jeg vil påstå, at det 
har vakt glæde hos alle. Det har bragt os tættere.

Vi har brug for bladet, og vi har brug for hinanden. 
Da coronavirus kom ind over banen, blev vi faktisk 
lidt bekymrede, for når alle aktiviteter lukkede ned 
– hvor var vi så med bladet, hvor ville vi havne med 
fællesskabet. Det viste sig, at der var stof nok at 
snakke om, der var brug for bladet og fællesska-
bet. Vi har holdt ved og, tænker jeg, været med til 
at vise flaget for noget som ikke kunne undværes. 
Måske er vi gået styrket ud af krisen. Pandemien 
i Danmark er ved at klinge af uden dog at være 
aflyst. VI-TO er blevet styrket med større engage-
ment og større økonomisk støtte end nogensinde 
fra alle jer læsere og bidragydere.

VI-TO har i 25 år været trofast, og det skylder vi 
også jer. Bladet er ikke blevet meget ældre end je-
res indlæg. Det er nogen af os i redaktionen deri-
mod. Vi er ikke for gamle, men vil alligevel gerne, at 
jeres støtte også betyder, at nogle ude i verden vil 
være med til at lave dette blad, fordi det fortjener at 
blive ved i mange år endnu. 

Læs og vær glad! - pas godt på jer selv!  
God sommer!

En af dem på forsiden
Jørgen Kiel

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

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

Generalforsamling
Tirsdag den 17. august kl. 14.00 i Tornby For-
samlingshus. 
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

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 infoskærmen 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 Blå kors og trøjer til Mødre-
hjælpen. Kontaktperson er Signe på 3028 7420. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

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.

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



4

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

Generalforsamling
Efter en coronapause afholdes der igen generalfor-
samling i Vidstrup Forsamlingshus, og det er tors-

dag den 12. august 2021 i forsamlingshuset kl. 
19.00. Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

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

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

Høstfest
I Tornby Forsamlingshus 22. september kl. 17.30. 
Spisning og kaffe. Underholdning og høsttale.

Tilmelding senest den 15. september til Alice på tlf. 
3090 3405 eller Knud på 3098 2406 eller tornbyse-
niorklub@gmail.com.

Knud Abrahamsen

Tornby og omegns Seniorer
Bestyrelsen: Formand Erik Jacobsen tlf. 2175 8814 - næstformand Henning Nielsen tlf. 2014 2080 

kasserer og sekretær Knud Abrahamsen tlf. 3098 2406 - Annie Nielsen tlf. 9897 7080 - Alice Jensen tlf. 3090 3405

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

næstformand Charlotte Voetmann 2277 4654, sekretær Dorte Kettel Thomsen 2325 8282, 
Kurt Bærentsen, Svend Ravn og Erik Jacobsen.

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

Suppleanter: Hanne Kirketerp og  Birgitte Reiter. Revisor Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Generalforsamling
Generalforsamling i Støtteforeningen Tornby Fri-
plejehjem afholdes i i Tornby Hallen, tirsdag den 
10. august 2021, kl. 19. 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5.
Ole Rimmen 

Bestyrelsesformand
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En form for sølvbryllup
I de sidste fire år har jeg haft den ære og glæde 
at arbejde sammen med disse tre – om ikke unge, 
så ungdommelige – herrer omkring udgivelsen af 
vores gode blad. De har hver især trukket deres del 
af det læs, der skal til, for at vi år efter år har kunnet 
læse i VI-TO, hvad der rører sig i vores lille plet på 
jorden. Og nu har deres samarbejde varet i 25 år. 
Det er nærmest en form for sølvbryllup, vi fejrer. Det 
er nemlig ikke noget almindeligt hold, de tre udgør; 
jeg tror i grunden, de kan være uenige om det me-
ste bortset fra, at de brænder for VI-TO. Derfor har 
vores redaktionsmøder aldrig været kedelige, men 
heldigvis også foregået med både glimt i øjet og 
plads til forskelligheder. Vi har vendt adskillige og 
meget varierende emner undervejs og ikke mindst 
delt gode anekdoter og historier om stort og småt.

Men selvom de tre er nok så ungdommelige, så er 
tiden ved at være moden til, at nye kræfter tager 
over. Derfor vil jeg for nu benytte lejligheden til at 
takke for alt det arbejde, der er blevet lagt i VI-TO 
gennem tiden. 

Og selvom jeg ved, at I ikke slipper tøjlerne lige 
med det samme, så skal I vide, at det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer alle tre!

Sara Dommerby Toft 

Et kvart århundrede!
For en lille generation siden startede vi bladet VI-
TO. Der var nogle ildsjæle, der startede, og jeg kom 
med meget hurtigt. Jeg havde lidt forstand på it, og 
det blandede jeg mig med, og det har jeg så gjort 
i 25 år. 

Der er mange gode oplevelser og hyggelige stun-
der, vi har haft med redaktionsmøder, som vi har 
holdt. Vi har holdt fast i møderne for at mødes og 
holde gejsten. Det er lykkedes, og vi laver stadig 
blad. 

Jeg begynder at trække mig ud af det, fordi jeg sy-
nes, at jeg har gjort noget for det område, jeg bor 
i, og at jeg kan tillade mig at sige, at det var så det.

Det er bare ikke så enkelt, eller også er det. Vi er 
nødt til at forny eller supplere eller stoppe, mens 
legen er god. Vi kunne se ud i, at en af os flyttede 
eller faldt bort. Hvad så?? Det har vi også snakket 
om, men løsningen ligger ikke lige for. 

Derfor er det nødvendigt, at nogen rykker tættere 
på og tager over. Jeg stiller mig til rådighed med 
vejledning og information om, hvad der skal til, og 
hvordan vi gør. Jeg vil gerne fortælle det til flere, 
og det kan da godt være, at det at lave blad kan og 
skal gøres anderledes. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak 
for alle bidragene i årenes løb. Vi og jeg har fået 
mange positive tilbagemeldinger og skulderklap. 
Har vi manglet lidt, har vi rost os selv og er kommet 
videre. Der er ros til begge sogne for at bidrage, 
for vores blad er nok noget vi laver, men det kom-
mer ikke af ingenting. Bladene er lavet, fordi der er 
indlæg, der er aktiviteter og lyst til, at vi skal have 
et blad. 

De sidste par år har vist, at flere og flere bidrager 
kontant til, at det kan lade sig gøre at lave et blad.

Det er da fantastisk, at det kan lade sig gøre. Det 
skal det blive ved med. Jeg vil stadig skrive, hvis 
jeg har noget at skrive om, jeg vil også stadig tage 
et billede, hvis det er nødvendigt, men jeg vil gerne 
have lov til at finde pusten igen. 

Så tak til jer alle, fordi jeg måtte være med. Tak 
til alle, fordi I har læst det, jeg har skrevet. Tak for 
denne gang.

Jørgen Kiel

Redaktionen

  

Billedtekst til de tre på forsiden - fra venstre ses: 
Christian Byrdal, Jørgen Kiel og Hans Nikolaisen. 
De sidste 25 år har de arbejdet sammen i modgang 
og medgang – det er nærmest et sølvbryllup, de 
fejrer i år.
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En dejlig dag
i naturens tegn i Vidstrup!
Søndag den 30. maj blev legepladsen i Vidstrup er-
klæret ”Vild med vilje”. Det var børn fra 2.T på Torn-
by skole, der havde hjulpet med at lave legeplad-
sens indgang meget sommerfugletiltrækkende!

Børnene havde tegnet insekter på store sten som 
nu ligger ved indgangen, og de havde malet flotte 
sommerfugle, som hænger i træerne og lokker an-
dre sommerfugle til.

På indvielsesdagen blev der lavet en bioblitz med 
børnefamilier, og der blev lavet over 100 natur-
observationer i form af insekter, biller, planter m.v. 

Der vil blive opsat en planche, så de besøgende 
kan se hvilke arter, der blandt andet kan findes i 
Vidstrup, og et Vild med Vilje skilt er opsat!

Samme dag var der en demonstration i leslåning, 
hvor flere forsøgte sig med teknikken. Der var god 
hjælp at hente hos naturvejleder Jakob Kofoed og 
lokale kræfter blandt andet Tage Christensen og 
Hans Rasch.

Det er Friluftsrådet, der har støttet dette naturar-
rangement, og Vidstrup Borgerforening har bakket 
op om initiativtagerne.

Hanne Jørgensen

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

Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard

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 

Å
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keramik værks Ted

Demonstration i leslåning af naturvejleder Jakob 
Kofoed og lokale kræfter, her ses Tage Christensen 
og Hans Rasch.Børn fra 2.T på Tornby skole hjælper til.
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Sct. Hans fest i Vidstrup
Arrangementet startede kl. 19 med børneaktivi-
teter. I tråd med tidligere aktiviteter inden for na-
turpleje var der arrangeret børnenaturbingo, som 
udløste små præmier, desuden var der et børnebål, 
hvor der blev grillet kiks og skumfiduser.

Aftenens taler var Sara Dommerby Toft, vores lo-
kale præst. Hun holdt en god og underholdende 
tale, hvor hun kom ind på fortidens og nutidens 
hekse, der ikke havde noget med hinanden at gøre. 
Vi brænder heksen af som symbol på al ondskab 
og ser frem mod lysere tider efter denne svære co-
ronatid. Herefter blev bålet tændt, og hun sluttede 
med at smide sit mundbind ind i flammerne. Her-
efter sang både børn og voksne med på Midsom-
mervisen, alt imens heksen med mundbind futtede 
af. Desværre havde heksens figur ændret sig ved 
opsætningen. Maven var skredet ned, hvilket bevir-
kede, at hun havde fået hvepsetalje og lår i skoene.

Vores indtryk af aftenens forløb var, at folk nød at 
være sammen igen. Der var en rigtig god stemning, 
og snakken gik livligt. Man hyggede sig med drik-
kevarer fra Borgerforeningens minibar, og børnene 
nød deres juice og præmier fra ”naturbingo” og 
gumlede løs på de grillede skumfiduser.

Borgerforeningen vil gerne takke Vidstrupborgerne 
for den store opbakning, hvor både nye og ”gamle” 
Vidstrupborgere fik lejlighed til at hilse på hinan-
den. Borgerforeningen siger velkommen til de nye. 
 
Cirka 80 personer valgte at deltage i Sct. Hans fe-
sten i det grønne på sportspladsen i Vidstrup.

Hedvig Brix 

Aftenens taler var Sara Dommerby Toft, vores loka-
le præst. Hun holdt en god og underholdende tale, 
hvor hun kom ind på fortidens og nutidens hekse, 
der ikke havde noget med hinanden at gøre. 

Cirka 80 personer valgte at deltage i Sct. Hans festen i det grønne på sportspladsen i Vidstrup.
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Generalforsamling
Et nyt nummer af VI-TO er nu kommet i dine hæn-
der, og desværre må jeg også denne gang und-
skylde for en fejl, jeg har begået. Som sekretær i 
Tornby-Vidstrup Sognearkiv fik jeg sat forkert dato 
på vores generalforsamling på Vidstrup Borgerfor-
enings hjemmeside. Det beklager jeg meget. Und-
skyld!

Omtalen af generalforsamlingen kan læses herun-
der.

Torsdag, den 17. juni 2021 kl. 19.00 i stalden på 
Tornby gl. Købmandsgård blev generalforsamlin-
gen endelig gennemført. Vi valgte stalden, fordi der 
er mere plads, og da vi fastsatte datoen, kendte vi 
ikke de sidste lettelser af restriktioner, og vi vidste 
heller ikke, at Danmark skulle spille EM-landskamp 
mod Belgien på denne aften. Det betød deltagelse 
af kun tre medlemmer ud over bestyrelsen, så der 
var både kaffe og kringle nok.

Karen Jensen bød velkommen, og derefter sang vi 
de første to vers og de to sidste vers af ”Jeg elsker 
de grønne lunde”.

Birthe Jensen, Vidstrup blev igen i år valgt til di-
rigent, og hun gav straks ordet til Karen, som af-
lagde en kort, men fyldestgørende beretning. Kort, 
fordi der på grund af corona ikke var nogle arran-
gementer at fortælle om. Arkivet havde dog været 
åbent nogle få gange, og der kom også mail med 

spørgsmål – især omkring slægtsforskning. Og så 
arbejdes der stadig flittigt med at få arkivets arki-
valier/billeder registreret på Arkibas.dk.

Karen nævnte også lige, at der er indkøbt nyt com-
puterudstyr med blandt andet en ekstra skærm, 
så besøgende lettere kan følge med i vores søg-
ninger på nettet. Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.

Herefter fik kasserer Tage Christensen ordet, og 
han oplæste regnskabet for 2020. Det udviste et 
underskud på kr. 2.945,00. En væsentlig årsag til 
underskuddet var, at der i 2020 kun indkom kr. 
1.620,00 i medlemskontingent mod normalt mel-
lem kr. 8.-9.000,00. Så forhåbentlig kommer det til 
at se bedre ud, når der bliver mere normale tider 
igen. Sognearkivets økonomi er dog stadig ganske 
fin, og regnskabet blev godkendt.

På valg var Karen Jensen, Hanne Kirketerp, Gun-
hild Godsk og Christian Byrdal, og alle modtog 
genvalg.

Også begge suppleanter, Bodil Lund og Mona Jen-
sen, blev genvalgt, og begge revisorer Birthe Jen-
sen og Norman Horne Olesen, fortsætter også.

Under eventuelt takkede Birthe Jensen bestyrel-
sen for et godt stykke arbejde og for at holde ”hju-
lene i gang” på trods af omstændighederne med 
corona-pandemien.

Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727 – 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 Karen M. Jensen tlf. 9897 7161. Arkivet har åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.
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Under kaffen blev der hyggesnakket, og straks 
derefter fortalte Karen Jensen og Christian Byrdal 
om tilblivelsen af plejehjemmet Havbakken, som jo 
nu er lukket og på vej til at blive revet ned.

Da Tornby-Vidstrup Centralskole stod klar til brug 
i sommeren 1962, ønskede det daværende sogne-
råd at bygge et alderdomshjem beregnet for Vid-
strup og Tornbys ældre borgere. Der kom dog til at 
gå nogle år, før der lå en plan klar.

Fra Havbakken, der oprindelig var 32 m høj, kunne 
man se havet, men op gennem 20’erne voksede 
plantagen op og tog udsynet. Gennem mange år 
blev der udvundet sand, og det endte med, at bak-
ken blev et hul, som blev brugt som losseplads. 
Den blev lukket i 1963, og ved en retskendelse i 
1967 blev området gjort til kommunal ejendom. 

Da man søgte amtet om lov til at bygge alderdoms-
hjem på grunden, blev svaret et nej, fordi planen 
var, at de ældre borgere skulle blive i deres private 
boliger og have hjemmehjælp i stedet. Men der var 
mere behov for at få bygget et plejehjem til den 
kommende Hirtshals Storkommune.

I 1966 lå den første tegning klar, og året efter blev 
der nedsat et plejehjemsudvalg med daværende 
sognerådsformand Christian Jensen i spidsen.
I årene efter blev der opkøbt mere jord. Dels til en 
bolig til bestyreren og dels til parkeringsplads og 
til omlægning af Købstedvej til dens nuværende 
forløb. 

I 1970 blev der afholdt licitation efter tegninger, der 
gav plads til 24 patientstuer og seks personalevæ-
relser med mulighed for udvidelser, så der kunne 
blive plads til 41 patienter. Hver bolig var på 24 m2.
Plejehjemmet skulle opføres i to etaper, og den 
samlede pris blev anslået til 8,6 mill.

Primo juni 1970 gik byggeriet i gang, og der blev 
afholdt rejsegilde 3. februar 1971. Havbakken blev 
taget i brug primo december 1971, mens den of-
ficielle indvielse først fandt sted den 2. juni 1972.
Senere blev Havbakken både ombygget og udvi-
det med blandt andet en særlig demensafdeling.

Ny formand
På det konstituerende bestyrelsesmøde ønskede 
Karen Jensen, efter 20 år som formand, at blive af-
løst, og i stedet blev Hanne Kirketerp ny formand.

Der er grund til at takke Karen for en helt igennem 
engageret og dygtig indsats som formand, og hel-
digvis fortsætter Karen i bestyrelsen som menigt 
medlem.

Sognearkivets bestyrelse ser herefter således ud:
Formand: Hanne Kirketerp; Næstformand: Gun-
hild Godsk; Kasserer Tage Christensen; Sekretær: 
Christian Byrdal; Karen Jensen, Bodil Frost og 
Chrestina Dahl.

Kontingent for 2021
Igen i år har vi opgivet at fremstille den årlige folder 
med aktiviteter, da det endnu er meget usikkert, 
hvad der kan gennemføres.

Sidste år var der alligevel en del, der indbetalte 
kontingent til støtte for arkivet. Kontingentet for 
2021 er stadig kun kr. 50,00 per person, og der kan 
indbetales på arkivets konto 9190 1530000601. 
Husk navn! På forhånd tak.

Er arkivet åbent igen?
Heldigvis ja! Tornby-Vidstrup Sognearkiv kan nu 
igen besøges hver onsdag mellem kl. 15.00 og 
17.00 eller efter aftale med et medlem af bestyrel-
sen.

Christian, sekretær 
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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

Generalforsamling
i Tornby Beboerforening
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
i Tornby Beboerforening (jævnfør foreningens ved-
tægter). Generalforsamlingen afholdes:
Tirsdag den 21. september kl. 18.30 / 19.30 
i Tornby Forsamlingshus.

Vi tror og håber, der er så meget styr på Corona- 
situationen til den tid, at vi kan starte med fælles-
spisning kl. 18.30 og herefter afholde selve gene-
ralforsamlingen kl. 19.30. Nærmere herom senere.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag:Forslag, der ønskes behand-

let, skal være formanden i hænde senest otte 
dage før generalforsamlingens afholdelse

6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Pbv. Torben Christensen

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 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 tilbage til 
beboerforeningen – tlf. 2933 8210. 

Stiprojektet i Tornby
Kirkestiens etablering nærmer sig... Tornby Ar-
bejdslaug knokler for at komme i mål med Kirke-
stien. Hver tirsdag arbejdes der med det tunge grej 
ude på Hovedvejen.

Kirkestien er jo den første af i alt fire stier, som be-
boerforeningen har planlagt. Kirkestien har, som 
de andre tre, sin start ved Brugsen. Herfra går det i 
vestlig retning ud mod Købsted: Stien bøjer af ved 
Hønsebakkerne, for derefter i østlig retning at for-
løbe gennem plantagen, og atter ende ved Tornby 
Brugs. Stiens samlede længde er i alt 6,5 km. Der 
vil undervejs blive opsat informationstavler, som 
fortæller historier om området.

Vi håber, at Kirkestien kan indvies i løbet af efter-
året. Herom senere. Følg med på Facebook og in-
formationstavlen i Brugsen.

De næste to stier er på tegnebrættet. Vi tager fat 
på anlægget af Dyssestien, når Kirkestien er afslut-
tet. Herefter følger Bjergstien, som lige nu er løse-
ligt skitseret. Stigruppen starter snarest op med at 
fastlægge forløbet.

Sluttelig skal der igen lyde en stor tak til alle de 
frivillige, der bidrager til projektets gennemførelse.  
Uden jer ville vi aldrig nå i mål – så endnu en gang 
tak!

Vi er i beboerforeningen sikre på, at stierne vil åbne 
mulighed for at se vores dejlige by fra nye vinkler 
- glæd jer.

Peter Kristensen

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
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Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

Arbejdslauget har frisk taget opgaven med at sammentømre ni låger og tre broer til Kirkestien. ”Det er en 
meget kraftig kvalitet…”, ”…og det forgår ikke i vores tid” siger de alle samstemmende.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Se på kirkens hjemmeside om de aktuelle forhold – eller ring til præsten: 5167 0666.
Uge Dato Navn Tornby sognegård Vidstrup kirke
August
30 1. 9. søndag i trinitatis 10.30 
31 8. 10. søndag i trinitatis  10.30
32 15. 11. søndag i trinitatis 10.30 
33  21. Lørdag 11.00*
 22. 12. søndag i trinitatis  10.30 
34 29. 13. søndag i trinitatis 9.00 LW 
NB!   Tornby kirke Vidstrup kirke
September
35 4.   Lørdag  10.30*
35 5. 14. søndag i trinitatis 10.30**  
36 12. 15. søndag i trinitatis   10.30
37 19. 16. søndag i trinitatis 9.00 LW 
38 26. 17. søndag i trinitatis 10.30*** 
 30.   17.00****
Oktober
39 3. 18. søndag i trinitatis  10.30*****
40 10. 19. søndag i trinitatis 10.30 
41 17. 20. søndag i trinitatis  10.30
42 24. 21. søndag i trinitatis 9.30 LW

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

LW = Liselotte Wiemer  Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

*  Konfirmation (samt kl. 9.00, hvis vi er nødt til at dele holdet pga corona)
**  Vi fejrer genåbningen af Tornby Kirke – og indvier en planche, som er lavet i 

samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum, om Frelsergraven. Der vil blive 
serveret et lille glas i våbenhuset.

***  Indskrivningsgudstjeneste for nye konfirmander
**** Høstgudstjeneste i Æblelunden i samarbejde med spejderne og Vidstrup Borger-

forening. 
*****  Den klassiske høstgudstjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor.

Arrangementer i september og oktober
5. september 10.30: Genåbning og reception i Tornby Kirke – samt introduktion til 
planche om Frelsergraven
Fra 16. september: Kirkecafé i sognegården hver torsdag 10.00 - 12.00 
16. september kl. 19.30 i sognegården: Første foredrag i en række af tre: 
Tro – Håb – Kærlighed ved Sara Dommerby Toft.
5. oktober kl. 19.00 i sognegården: Live-stream af naturvidenskabeligt foredrag i 
samarbejde med Beboerforeningen.
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Præstens klumme
I Simon Kvamms satireserie, Guru, der blev sendt 
på DR i foråret, lyder der et særligt mantra: du fø-
des alene, du dør alene, du er alene. Inden for den 
selvhjælps- og coaching-kultur, som serien skil-
drer, bliver dette set som noget positivt. At være 
alene er udgangspunktet for at kunne udfolde sig 
selv.

Simon Kvamm spiller rollen som seriens hoved-
person: en ung fyr ved navn Andreas Mertz, der 
vender hjem til sin fødeby, Silkeborg, for at slå sig 
op som en såkaldt lifecoach. Andreas Mertz har 
selv en coach, spillet af Frederik Cilius, der på klin-
gende sønderjysk gennemfører en række pinefulde 
sessions, hvor mantraet bliver banket ind i hovedet 
på Andreas Mertz: Du fødes alene, du dør alene, 
du er alene – gå selv. Med andre ord er det den 
rene egoisme, der er grundsubstansen i Andreas 
Mertz’ livsfilosofi. Vi er alene, vi må gå selv.

Og Andreas Mertz går selv. Igennem seks afsnit 
følger vi ham i hans kamp for at gå selv. Scene for 
scene udfoldes det, hvordan man kan blive til det 
enestående menneske, som Andreas Mertz stræ-
ber efter at selv at blive og at fremkalde hos sine 
følgere. Og Andreas Mertz udfolder samtidig, hvor-
dan dette enestående menneske skal kappe alle 
bånd for at kunne blive en succes. Først båndet til 
virkeligheden, for Perception Is Reality (erkendelse 
er virkelighed), som det første afsnit hedder – altså 
det er vores fortolkning af verden og ikke verden 
selv, der er virkelig. På en grufuld måde bliver det 
blandt andet illustreret ved at Andreas omfortolker 
sin egen fortid som hensynsløs mobber til en god 
kammerat af den jævnaldrende Jan, der bliver be-
gravet i første afsnit.

Dernæst bliver båndene kappet til ens egen histo-
rie. Det sker på en pinagtig måde, da Andreas Mertz 
nye selvhjælpsbog skal udkomme. Bogen hedder 
selvfølgelig ”Gå selv”, men Andreas’ forlægger er 
kommet til at kalde ham for Anders Mertz i stedet 
for Andreas Mertz på bogens omslag. For at spare 
penge og slippe for at trykke en ny portion bøger 
får forlæggeren overbevist Andreas om, at Anders 
Mertz lyder meget mere slagkraftigt. Og ud af det 
blå ændrer Andreas sit navn til Anders.

Sidst, men ikke mindst, skal båndene kappes til 
alle de relationer, der forhindrer én i den mest hen-
synsløse selvudfoldelse. For du fødes alene, du 
dør alene, du er alene – gå selv, som han får folk til 
at råbe, mens han lige så stille mister sig selv, sit 
navn, sin historie, og ovenikøbet presser sin nær-
meste ven til at forlade kone og børn, fordi de står 
i vejen for selvudfoldelsen. Selv relationen til andre 
er nu bygget på forråelse, ensomhed og egoisme, 
og tankevækkende nok møder vi ikke et eneste fa-
miliemedlem til Andreas, selv om han flytter tilbage 
til sin fødeby.

Sideløbende med hele handlingen bliver vi indviet i, 
hvordan Andreas Mertz i sit eget forløb hos sin life-
coach har gennemgået forskellige ritualer. Blandt 
andet genfødslen, hvor han kravler tilbage i en stor 
fødekanal af plastik for at kunne genføde sig selv 
(!) som et enestående menneske, der netop kan gå 

selv. Men da Andreas i sit eget program skal illu-
strere for sine kursister, hvordan det skal foregå, 
går han i panik og får et angstanfald inde midt i den 
blå plastikfødekanal.

Og ser man efter, så er det netop ikke styrke og 
overskud, men angst og bundløs usikkerhed, der 
driver Andreas Mertz frem. Ikke på et eneste tids-
punkt i serien ser man Andreas Mertz opfyldt af 
ægte glæde. Han deler ikke sit smil med andre. Til 
gengæld har han hos sin egen coach lært, hvordan 
man tager et smil fra folk, man går forbi, som om 
smilet er noget, man kan få i metermål, og som det 
gælder om at hamstre glæde af, så de andre ikke 
tager den store del af kagen for næsen af en.

Det forfærdelige er, at selv om der er tale om satire, 
og fremstillingen af coach-kulturen på den måde er 
sat på spidsen, så er der så meget, som man uden 
videre kan genkende fra de budskaber og den form 
for terapi og selvhjælp, som coaching-kulturen fyl-
der vores samfund med. Ikke længe efter at jeg 
havde set serien, fik jeg øje på et budskab eller en 
form for motto, der netop var skrevet af en kvinde, 
der har sit eget coaching-firma og lever af at hjæl-
pe andre. Kvinden har i øvrigt ændret sit fødenavn 
adskillelige gang. Budskabet lød sådan her: What 
can I do to earn the sunset? – altså: hvad kan jeg 
gøre for at fortjene solnedgangen? Ligesom An-
dreas Mertz’ coach havde bildt ham ind, at glæde 
er noget, vi skal tage fra hinanden, så bilder denne 
kvinde sig ind, at man kan fortjene solnedgangen. 

Men tænk engang: Både glæden og solnedgan-
gen er gratis. Både glæden og livet er gaver, vi får 
skænket, uanset om vi sætter pris på det eller ej, 
og begge dele vokser, hvis I deler med hinanden.

Serien Guru har for alvor fået mig til at lægge mær-
ke til, hvor livsødelæggende meget af den selv-
hjælpskultur og lommefilosofi, som vi omgiver os 
med, er. Det kan meget vel være, at der findes livs-
kloge og dygtige coaches, men coaching-kulturen 
har sit udspring i finansverdenen, hvor alting gæl-
der om at tjene penge og at optimere sit liv så me-
get som muligt. Alt (og alle) bliver derfor set som 
en vare eller endnu værre, alt og alle bliver gjort til 
objekter, der enten kan gøre noget godt for dig eller 
som det gælder om at komme af med. Og det, som 
er det vigtigste, er vores eget ego. Det hele gælder 
om selvudfoldelse og selvudvikling. Eller sagt med 
lidt mindre fine ord: det hele gælder om ren og rå 
egoisme.

Som præst får jeg til gengæld også øje på en an-
den ting: alt det, som Guru skildrer, er indbegrebet 
af, hvad vi kalder for synd i den kristne tradition. 
Det er lige før, at man kan sige, at Andreas Mertz 
motto er det diametralt modsatte af, hvad kristen-
troen fortæller os. På en temmelig uhyggelig måde 
er Andreas Mertz’ livsfilosofi et negativt spejlbil-
lede af kristentroen. Alt hvad der er godt, bliver set 
som ondt, alt hvad der er ondt, bliver set som godt. 
Selv genfødselsritualet er en uhyggelig spejlven-
ding af den kristne dåb. For i dåben genfødes vi 
også. Her er det bare ikke os selv, vi bliver født af, 
men kærligheden selv – Gud selv – og den genfød-
sel river os ikke løs fra alle relationer, men binder os 
sammen med Gud og vore medmennesker. Men 
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netop det: at være bundet i kærlighed, det er det, 
der befrier os fra angsten og ensomheden.

For vi er ikke alene. Vi fødes ikke alene. Gud er hos 
os allerede, mens vi vokser i vores moders liv, og 
mens vi lever, er Vorherre hos os. Ja selv når vi dør 
og omsluttes af gravens mørke, så er Gud hos os. 
Et af de smukkeste steder jeg kender, hvor netop 
denne tro kommer til udtryk, er salme 139 fra det 
gamle testamente:

Herre, du ransager mig og kender mig.

Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.

Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.

Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig,«
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.

Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!

Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.

Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!

Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig

Vi er ikke alene. Det kan vi ikke bevise, men vi kan 
til gengæld mærke, hvor stærk en kraft kærlighe-
den er i vores liv. Den kærlighed, som vi tror på, er 
Gud selv. Dybt i alle mennesker ligger en trang til 
at glemme sig selv og binde sig til et andet men-

neske. Det er det modsatte af, hvad Andreas Mertz 
lærer sine kursister – og det er samtidig kuren mod 
den angst og ensomhed, der driver Andreas Mertz, 
for gribes vi af troen på, at vi er omfattet af Guds 
kærlighed, og overgiver vi os til vores medmen-
nesker i den samme kærlighed, så fyldes vores liv 
af glæde, og vi kan nyde solnedgangen helt uden 
tanke på, om vi nu har gjort os fortjent til den – 
oven i købet kan vi måske tage ned til stranden og 
nydsolnedgangen sammen.

Sara Dommerby Toft

Barnedåb
Nu kan vi endelig døbe vores børn i 
søndagsgudstjenesten igen
Lige siden kristentroen kom til Danmark, har vi døbt 
vores små børn som en del af den gudstjeneste, vi 
fejrer i kirken hver søndag. For i gudstjenesten dér 
mødes folk fra hele sognet. Både høj og lav, ung og 
gammel, rig og fattig samles i kirken i det fælles-
skab, hvor troen, håbet og kærligheden er det bæ-
rende. I gamle dage var det også her, man kunne 
vise sit barn frem for folk fra ens landsby, her, hvor 
folk kunne ønske tillykke og tage imod den lille ny – 
både som en del af kirken og en del af sognets fæl-
lesskab. Derfor rejser vi os også op i begyndelsen 
af gudstjenesten, når forældrene bærer den lille ind 
i kirken: for at tage ordentligt imod det lille barn.

I over et år har vi ikke haft plads til særligt mange i 
kirken på grund af corona. Derfor har vi været nødt 
til at døbe de små udenfor søndagsgudstjenesten. 
Det har været små hyggelige begivenheder, men 
fra 1. oktober bliver det atter muligt at komme til 
en klassisk søndagsgudstjeneste og få sine børn 
døbt, som vi altid har gjort – det er vi mange, der 
glæder os til. Samtidig vil vi holde fast i muligheden 
for at holde dåb om lørdagen, men kun én gang i 
kvartalet (dato aftales efter ønske og efter først-til-
mølle-princippet). Ring og hør nærmere hos præ-
sten.

Nøj’… det’ for børn
Torsdag, den 26. august kl. 10.30-11.30: Baby-
salmesang. Herefter hver torsdag frem til decem-
ber.

Lørdag, den 4. september kl. 10.00-11.00: Tum-
lingesang. For de cirka 10 måneder til cirka fire år 
gamle - også for andre, der vil være med på de 
smås præmisser. 
Der er tumlingesang 1. lørdag hver måned undta-
gen i sommermånederne.

Børnearrangementerne er i Tornby Kirke med min-
dre andet oplyses. Velkommen!

Tilmelding nødvendig til Hanne på mobil 2484 9892
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Konfirmander 2021
Der er konfirmandforældremøde for 2021-holdet 
onsdag den 11. august kl. 19.00 i sognegården i 
Tornby.

De konfirmander, der skal konfirmeres i Tornby kir-
ke mødes den 19. august kl. 16.30 i sognegården 
for at øve selve konfirmationen (det tager højst en 
time)

Konfirmation i Tornby 2021 finder sted lørdag den 
21. august kl. 11.00 (samt kl. 9.00, hvis vi er nødt til 
at dele holdet). Dertil er der en enkelt konfirmation i 
Vidstrup lørdag den 4. september 2021.

Konfirmand 2022
Indskrivning udskudt til efteråret
Den 13. juni skulle vi have haft indskrivning af næ-
ste års konfirmander, men dels er der i mellemtiden 
blevet lukket for Tornby Kirke på grund af instal-
lering af varme, dels ser restriktionerne ikke ud til 
at være ophævet så meget, at vi kan være der alle 
sammen, så vi må vente til efteråret med at mødes.
 
NB! Har du spørgsmål vedrørende konfirmation, 
både i 2021 og i 2022, så kontakt mig: Sara Dom-
merby Toft, tlf. 5167 0666 - mail: sdt@km.dk.

Konfirmation i Tornby 2022 finder sted bededag 
den 13. maj 2022.

Fyraften
Musik og fællessang
En af de ting, som coronatiden førte med sig var, at 
vi ikke kunne synge sammen i kirken. I stedet holdt 
vi nogle musikandagter med oplæsning og god 
musik. Det blev til nogle dejlige små stunder, hvor 
man kunne sidde og finde fred på hver sin plads i 
kirkerummet.

Nu må vi synge igen, så nu kan vi mødes om både 
at lytte og at synge. Kom til fyraftensmusik og 
-fællessang hver anden torsdag kl. 15.30-16.00 i 
Tornby kirke. Indtil videre har vi planlagt følgende 
datoer: den 9. september, den 23. september og 
den 7. oktober.

Tornby-Vidstrup 
Kirkekor
Tornby-Vidstrup Kirkekor øver hver torsdag efter-
middag i vinterhalvåret fra høst til pinse. 

Efterårets sæson begynder torsdag den 26. 
august i sognegården.

Vi samles hver torsdag kl. 16.00, drikker kaffe og 
vender verdenssituationen, inden vi kl. 16.30-18.00 
varmer stemmerne op og synger af karsken bælg.

I løbet af året deltager koret til forskellige arrange-
menter og særlige Gudstjenester. Lige fra Julekon-
cert over sangaftener til den smukke pinsegudstje-
neste 2. pinsedag i det fri. 

En gang årligt holder koret sin fødselsdagsfest, 
hvor vi spiser sammen, og der ofte er mange og 
meget muntre indslag.

Vil man gerne synge med i koret, kan man kontakte 
korets formand, Birgit Tybjerg: 2861 3803, eller 
korleder, Thomas Abildgaard: 2796 8197.

Foredrag
Tro – Håb – Kærlighed
Tre foredrag om livets store spørgsmål
Uanset hvad man tror på, og om man tror overho-
vedet, så påvirker den kristne tro- og tankeverden 
os her til lands. Kristendommen har været vores 
fælles tro i over 1000 år. Det stærke ved kristen-
troen er, at den ikke er bundet op på en bestemt 
kultur eller et bestemt politisk system. Kristendom-
men har heller ikke bestemte regler for, hvordan vi 
skal leve. Der er kun det ene bud: du er elsket af 
Gud – du skal elske din næste. Og så er det op til 
os alle sammen hver især at finde ud af, hvordan.

Trods det meget enkle bud rummer kristendom-
men og kirkens historie uendeligt meget. Mange 
gode historier og farverige fortællinger, mange 
dybe tanker, mange voldsomme begivenheder. Der 
er bønner, ritualer, traditioner, sange, musik, bille-
der – nyt og gammelt at tage fat i. Og det er altid 
op til os – dig og mig – at finde frem til det vigtigste 
og bære det med videre i historien, så det gode 
budskab om troen, håbet og kærligheden stadig 
kan forme os som mennesker og samfund.

I en foredragsrække på tre vil jeg give mit eget bud 
på, hvad kristendommen er og kan sige os i en tid, 
hvor både videnskab og internet er med til at sætte 

Tornby-Vidstrup kirkekor

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

mailto:5167%200666/sdt@km.dk
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rammerne for, hvordan vi opfatter verden. Kom til 
tre aftener med stof til eftertanke og mulighed for 
samtale efter kaffen.

Det vil foregå i sognegården i Tornby tre torsdage 
19.30 i efteråret: Den 16. september, den 14. ok-
tober og den 4. november. Fri entré – alle er vel-
komne! 

Høst på mange måder
Selvom ikke mange af os arbejder i landbruget læn-
gere, bor vi i et område, hvor der er landbrug, og 
hvor høsten er en meget vigtig ting. Både Tornby og 
Vidstrup er omkranset af marker, så selvom vi ikke 
alle sammen selv er med til at høste, så tror jeg, 
de fleste af os følger med, når høsten lige så stille 
kommer i hus i løbet af sensommeren. Vi er stadig 
et landbrugsland og høsten, og den taknemmelig-
hed der følger, betyder stadig meget. Derfor holder 
vi fast i traditionen med høstgudstjenesterne. I år 
holder vi to høstgudstjenester:

Torsdag den 30. september kl. 17.00 
i Æblelunden i Vidstrup
I mange år har vi holdt høstgudstjeneste i samar-
bejde med spejderne. Det gør vi igen i år, men nu 
sker der noget nyt: Hvis vejret tillader det, holder 
vi gudstjeneste under åben himmel i Æblelunden i 
Vidstrup (ellers rykker vi ind i kirken). Og vi gør det 
også i samarbejde med Borgerforeningen, for her 
har mange gode kræfter de sidste år arbejdet på 
at lave smukke naturområder rundt om i Vidstrup 
med fokus på miljø og biodiversitet. Som en del 
af dette skal der også høstes – med le, som man 
gjorde i gamle dage. Så hvad er mere oplagt end at 
holde en høstgudstjeneste – også i forlængelse af 
høsten i Vidstrup.

Søndag den 3. oktober 10.30 i Tornby kirke
Her holder vi den klassiske høstgudstjeneste. Ko-
ret medvirker, og vi skal synge nogle af de gode 
gamle høstsalmer. Der vil denne dag blive samlet 
ind til Møltrup Optagelseshjem. Alle er velkomne.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Efter en lang og trist periode i dvale samledes ak-
tivitetsudvalget i juni og begyndte at se frem i tiden 
med håb og forventning om nu atter at kunne sam-
les til fællessang, foredrag, kaffeslabberas og me-
get andet godt. Og der bliver meget at glæde sig til.

Ny formand i udvalget er: Anna-Mette Skovgaard 
Pedersen. Derudover sidder Iver Gaarden, præ-
sten og de to organister også i udvalget. 

Vi har talt om at indkalde folk til ad hoc opgaver (fx 
kagebagning, madlavning, stoleopstilling og andet 
til de store arrangementer). Hvis du kunne tænke 
dig at være med – enten som ad hoc-tilknyttet el-
ler som en del af det udvalg, der planlægger alle 
vores gode arrangementer, så tag kontakt til Anna-
Mette: 2945 0731.

Kirkecafeen
I efteråret holdt vi Corona-kaffe hver tirsdag for-
middag. I håbet om, at coronaen ikke længere skal 

bestemme alting, fortsætter vi med at mødes, men 
nu under overskriften: Kirkecafé.

Torsdag den 16. september åbner kirkecafeen 
kl. 10.00 - 12.00.

Frem til påske vil vi have åbent hver torsdag, hvor 
alle er velkomne. Kaffe og en bolle med smør er de 
faste ingredienser. Der vil også kunne forekomme 
underholdende indslag.

Tovholder
Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Syng og spis sammen
Torsdag den 28. oktober kl. 17.00 - 20.00.
En ting, som hjalp mange igennem corona-nedluk-
ningen, var fællessang, og nu kan vi endelig mødes 
ansigt til ansigt og synge sammen. Derfor glæder 
vi os til igen i år at markere syng-dansk-ugen med 
en aften med højskolesang og fællesspisning.

Vi mødes i Tornby kirke og synger danske sange 
og salmer. Hvis du har en sang, du synes, vi skal 
synge, og du vil motivere dit valg, så vil jeg gerne 
høre fra dig, så får vi sammensat en sangtime med 
ønskesange.

Bagefter er der fællesspisning i sognegården, i år 
skal vi have skipperlabskovs. Tilmelding er nød-
vendig, så vi ved, hvor meget mad vi skal lave. Øl 
og vand kan købes. Tilmelding til spisning er bedst 
som sms til 2945 0731

Anna-Mette Skovgaard Pedersen

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 5167 0666 eller mail: sdt@km.dk

Sara Dommerby Toft

Indre Mission

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

Ring gerne på tlf. 2294 0522, hvis du 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.

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

Sekretær og medlem af valgbestyrelse:
Carol Ann Kiel
Bag Volden 2, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk

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

Kirkeværge Vidstrup 
(ikke medlem af menighedsråd):
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
Jens.olesen@mail.tele.dk

Sogngårdsansvarlig, 
IT, Formand for aktivitetsudvalg
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Bjergfyrvej 27, 9850 Hirtshals
Tlf. 2945 0731
E-mail: annametteskovgaardpedersen@gmail.com

Kontaktperson og hjemmesideansvarlig
Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33. 9400 Nørresundby.
Tlf: 2364 8557
Email: ivergaarden@stofanet.dk

Alle i menighedsrådet er medlemmer af kirkeudval-
get og kirkegårdsudvalget.

Bygningskyndig: 
Preben Lind Thomsen

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, babysalmesang 
og børnearrangementer:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

Organist ved begge kirker og korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com 

Organist ved begge kirker:
Freddy Samsing 
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@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

Menighedsrådet:
Formand og 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

mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:carolann@joergen.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:annametteskovgaardpedersen@gmail.com
mailto:ivergaarden@stofanet.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:sdt@km.dk
mailto:dorthekjaergaard1707@gmail.com
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Åbent
Siden sidst: Forsamlingshuset er igen åbent, til pri-
vatfester og forskellige arrangementer.
 
Vores generalforsamling blev som følge af corona-
virus aflyst i marts, men vil blive afholdt torsdag 
den 2. september kl. 19.30.
 
Præmiewhisten starter mandag den 13. september 
kl. 19.30 og derefter hver mandag.
 
Swing-om-aftener og folkedans skrives der om i 
næste nummer.

 
Forsamlingshuset har modtaget hjælpepakke fra 
Hjørring kommune på 14.285 kr.
 
Forsamlingshuset er blevet kalket i flotte farver, 
Twonby Arbejdslaug har udført arbejdet.
 
Bemærk! 
Huslejen er steget fra 1.400 kr. til 1.500 kr.

På bestyrelsens vegne 
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Bent Grydbæk Jensen - Poul Drastrup
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208

Udlejning: Hverdage mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.500,- kr. Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug
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Nyt udvalg for Håndbold og Gymnastik
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
Mathias Hvims Jeppesen  . . . . . . .  2926 8878
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Referat fra Generalforsamlingen 
i Tornby IF’s Håndbold- og Gymnastikafdelinger, 
onsdag den 9. juni 2021.

Deltagere: 18 personer
Generalforsamlingen efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent:
Henning Sigsgaard blev valgt: Takker for valget, og 
bekendtgør at generalforsamlingen er rettidigt ind-
kaldt via de sociale medier og Hirtshals-Bindslev 
avis.

2. Formandens beretning:
Sæsonen 2020-21 har været meget præget af Co-
ronatiden. Vi nåede ikke at færdiggøre sæsonen 
2019-20 inden Covid-19 satte en stopper for hånd-
bolden. Så, hvis jeg ikke har fået alt med i min be-
retning, er det fordi jeg også gik på stand-by.

Jeg plejer altid at starte med at fortælle om, hvor vi 
har været til cup, vores diverse sammenkomster og 
afslutningsfester, men der er ikke noget at nævne.

Vi håbede i starten, at Covid-19 bare var en kort 
overgang! Vi gjorde klar til at starte sæsonen som 
vanligt i august. Vi kom i gang med stærke træner-
teams på de forskellige hold - nok stærkere end 
nogensinde. Tornby Cup troede vi også på.

Men vi kom ikke langt hen i august måned, før vi 
blev klar over, at Covid-19 ikke ville slippe taget. 
Tornby Cup aflyst - krise! 

Der var dog stadig optimisme blandt både spil-
lere og trænere, som trænede og trænede under 
de forhold, som restriktionerne nu gav tilladelse til. 
Der kom også gang i turneringen, dog med flere 
hump på vejen hen til december. Det var meget 
forskelligt, hvor mange kampe de enkelte hold nå-
ede at få spillet. Nordjylland lukkede ned to uger 

i november på grund minksituationen, og den 17. 
december lukkede alt ned. Det var så slut for den 
håndboldsæson.

Det var godt træls, nu sagt på godt nordjysk! For 
flere af vores hold havde klaret sig fantastisk godt 
i de kampe, der var spillet. U-15 pigerne stod til at 
rykke op i 1. division efter jul, noget vi ikke har prø-
vet før i klubbens historie. Desuden havde vores 
herrer i 3. division vundet alle deres kampe, og de 
viste stort potentiale til at kunne fortsætte dette.

Vi havde 16 hold tilmeldt turnering, det er mange 
hold til en klub i vores størrelse.

Stor ros til vores trænere, som lavede online træ-
ning og arrangerede løbeture med videre i de grup-
per, man lovligt måtte forsamles i. I april måtte vi 
endelig komme i hallen igen.

Lidt nåede vi da at få gennemført. 
Vi fik flere af vores unge-trænere og et par lidt æl-
dre uddannet som teen-trænere. Et fantastisk godt 
kursusforløb gennem DGI. Det er dejligt, at mange 
af vores helt unge spillere viser stor interesse for 
trænergerningen. Stor ros til deres engagement. Vi 
kom endda i avisen, da DGI ville fremhæve vores 
klub som en klub med super gode initiativer. Vi har 
planer om at videreudvikle dette kursus til efteråret 
og selvfølgelig sørge for et grundkursus igen i året 
efter. Det er rart, at vi er med til at udvikle og forme 
de næste trænertalenter internt i klubben.

Vi har næsten styr på næste sæsons trænere. Vi 
har nogle årgange, hvor vi endnu ikke ved, om der 
er spillere nok til et hold. Så der kan det være svært 
at få en træner til at sige ja endnu. Men skulle der 
dukke spillere nok op, så finder vi også en træner 
til holdet. 

Fremtiden: Jeg synes, det ser godt ud. Flere af 
vores unge flytter tilbage til byen igen, og flere af 
dem får sørme også børn. Så det må jo give af-
kast til klubben på et tidspunkt. Desuden arbejder 
hallen, hele idrætsforeningen, vuggestuen, børne-
haven og skolen sammen om et nyt projekt, hvor 
de vil inspirere alle børn til forskellige aktiviteter i 
– og omkring hallen. Forhåbentligt bliver børnene 
så glade for idræt og hallen, at de vil blive en del af 
det etablerede idrætsliv.

Vi har desuden i håndboldafdelingen et samarbej-
de med DGI vedrørende et skoleprojekt (Hænderne 
op med Diggi) om et mix af håndbold og faglighed, 
især i Dansk og Matematik på skoleskemaet.

Tornby Cup: Eftersom cuppen ikke blev til noget 
i september, blev vi af hovedforeningen bedt om 
at lave et nyt budget. Da vi ikke kunne få det op-
rindelige budget til at stemme uden tilskuddet fra 

Tornby Idrætsforening

TIF-Håndbold

http://www.tornbyif.dk
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cuppen, som jo er med til at få afdelingen til at 
hænge sammen skulle vi finde besparelser, så vi 
kunne ramme et nul. Det var umuligt, men vi har 
sparet, hvor der spares kunne. Så en rigtig stor tak 
til trænere og spillere for forståelse af, at vi ikke har 
kunnet være så rundhåndede i løbet af sæsonen. 

Vi fik heldigvis hjælp fra diverse hjælpepuljer, som 
det jo kan aflæses i regnskabet.

Vi håber, at dette års Tornby Cup bliver afholdt, 
hvis ikke med den sædvanlige opsætning, så med 
de restriktioner, der måtte være i september må-
ned. Efter planen vil cuppen blive afholdt i week-
enden 17. - 19. september. Der håber vi selvfølgelig 
på den sædvanlige gode opbakning fra byens ind-
byggere, medlemmer af idrætsforeningen og andet 
godtfolk til at stille op som hjælpere. 

Kommunen har været flinke ved foreningslivet i Co-
ronatiden og har udbetalt de tilskud, som vi plejer 
at få.

Gymnastik: 
Vi har haft gymnastikafdelingen under håndbold-
afdelingen i sæsonen 2020-21, og det fortsætter 
også næste sæson, hvis ikke der er nogle ildsjæle, 
der ønsker at træde ind i gymnastikbestyrelsen. 
Regnskabet hviler i sig selv. Jeg synes, det er gået 
godt, jeg har ikke hørt andet.

Vi har tre gymnastikhold, hvor jeg selv går på det 
ene. Her har sæsonen også været præget af Co-
rona, og her blev der også trænet udendørs, da 
dette blev muligt. Dog noget koldt i frostvejr på 
multibanen.

Stor tak skal lyde til alle vores sponsorer, håber 
I alle vil være med til fortsat at støtte afdelingen, 
også i den kommende sæson. 

Stor tak til halinspektør Martin Jepsen for godt 
samarbejde.

Tak til alle aktive - ingen sure miner vedrørende 
kontingent i Coronatiden.

Stor tak til bestyrelsen. Vi 
har fortsat haft bestyrelses-
møder i sæsonen, selvom 
vi ikke kunne mødes fysisk. 
Så vi har været så moderne, 
at vi har afholdt møder over 
Teams.

Tak til Mikkel Møller for hans 
arbejde i bestyrelsen. Mikkel 
har valgt at trække sig fra be-
styrelsen, da han ikke kunne 
få det til at passe sammen 
jobmæssigt. I hans sted ind-
træder Matthias Hvims i be-
styrelsen, da han var 1. sup-
pleant.

Vi har stadig nogle uafslutte-
de ting i forbindelse med vo-
res arbejde med målsætning, 
værdier, vision og mission for 
klubben hængende i luften, 
som vi fortsat arbejder videre 
på i bestyrelsen. 

Tak til bestyrelsen for I/vi er 
bare gode til at tage os af de 
opgaver, vi har hver især. Så 
er det nemt at være formand.

Det var det jeg kunne erindre 
fra sæsonen, så vil jeg håbe 
på en mere normal sæson 
2021-22. Tak for ordet.

Beretningen blev godkendt 
uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af de 
reviderede afdelingsregn-
skaber
Ulla fremlagde regnskaberne 
for begge afdelinger. 
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Bemærkninger: 
Gymnastik som er kommet under håndbold på 
grund af manglende selvstændig bestyrelse: Bæ-
rer sig selv.
Håndbold: Henrik Willadsen kom med følgende 
bemærkning: Det vil være en god ide at lade træ-
nerne få løn i stedet for kørselsregnskab. Skat har 
fået 1000 ekstra folk ansat til at kontrollere dette. 
Der kommer et forøget dokumentationskrav. Der 
skal være meget OBS på dette. Hovedkassereren 
er ekstra opmærksom. Skal der laves andre måder 
til dokumentation?
Diverse indtægter: hjælpepakkerne er indeholdt i 
tallet.
Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag
Forslag fra et medlem fra gymnastik, en fra rytme-
damerne: Spørger om de kan få noget af kontin-
gentet tilbage. Der er fra Hovedbestyrelsen valgt 
ikke at tilbagebetale kontingent!

5. Valg af Kasserer - genvalgt

6. Valg af udvalgsmedlemmer- alle genvalgt. 
Spørgsmål om par i bestyrelsen. Kun formand og 
kasserer må ikke danne par, ellers er det ok i følge 
vedtægterne.

7. Valg af suppleanter: 
1. Suppleant.: Emil Lyn
2. Suppleant.: Simon Larsen

8. Fastsættelse af afdelingens kontingent (er):
Ingen ændringer

9. Eventuelt: 
Der kunne og blev drøftet alt muligt. 
• Allan vil gerne have et møde vedrørende afreg-

ning, dokumentationskrav, med hovedforenin-
gen, revisor og Bettina.

• Overvejelser vedrørende afslutningscup til næ-
ste år. Fortsat gerne Norge.

• Eventuelt. Jule-cup, vi er ikke afvisende.
• Husk tilmelding til Tornby Cup
• Stor ros til bestyrelsen, men vi skal lære træ-

nerne at rydde op efter træning. 
• Harpiks !! - et tilbagevendende punkt.
• Sponsorarrangement ved sæson opstart.
• Gerne events-dag.
• Opslag om den enkelte sponsor, kampens 

sponsor med videre.

Afsluttende bemærkning fra Allan - tak for god ro 
og orden.

Tusind tak til både trænere og aktive fra både gym-
nastik og håndbold. Håber vi får lov til at få en aktiv 
ny sæson.

Referent, Ann K. Olesen

Sæsonen 2021-2022
Den næste sæson er lige om hjørnet, følg med på: 
Facebook, Tornby IF Håndbold
Der kommer tiderne for opstart, trænere og træ-
ningstider.

Tornby Cup – Corona
Tornby Cup 2020 måtte vi desværre aflyse, da det 
var umuligt at afvikle turneringen på forsvarlig vis 
med de restriktioner, der var. Vi havde ellers fået 
rigtig mange tilmeldinger, så der blev et større ud-
redningsarbejde med at få alle holdgebyrerne til-
bagebetalt.

Vi er overbeviste om, at der bliver Tornby Cup i 
2021, dagene er den 17. - 19. september.

Men vi ved ikke, hvordan det bliver, er alle vaccine-
ret? Må vi samles alle dem, der skal være? Må vi 
spise sammen? Må vi være sammen i busserne? 
Og sikkert en hel masse andre spørgsmål til den 
tid?

Vi skal bruge ekstra mange medhjælpere, der vil 
helt sikkert komme nogle restriktioner, som vil kræ-
ve ekstra mange hjælpere, så sæt et stort med-
hjælperkryds i din kalender til den weekend – vi får 
brug for din hjælp.

Kontakt Allan Jellesen tlf. 2047 7306 eller Birgitte 
Mikkelsen tlf. 2087 9900, og tilmeld din hjælp til en 
af dem, så får du lige den vagt, du gerne vil have.

Idræt for seniorer

Ledergruppen Idræt for seniorer
Jørgen Dalsgaard. . . . . . . . . . . . . . . . .  2167 3371
Jytte Gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4240 0554
Inger Dalsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4010 1580
Mona Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2513 2748
Henning Sigsgaard  . . . . . . . . . . . . . . .  6112 7355

Glæd dig, der kommer til at ske noget spændende 
igen efter sommerferien.

Kære alle seniorer
Vi starter aktiviteterne op igen 1. september efter 
Coronanedlukningen.
Hjørring Kommune har lavet Sommeraktiviteter for 
børn og 60+ seniorer, gæt selv hvilken gruppe du 
tilhører.
Vi har ansøgt om af være med i aktiviteterne og har 
fået bevilget et pænt beløb til opstart og aktiviteter 
for seniorer. 
Vi forsætter efter de samme principper med, at du 
bare møder op, ingen tilmelding eller afbud, og be-
taler for deltagelse og kaffe kun de gange du kom-
mer.
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Men den 1. september er det hele gratis.

Af hensyn til et lettere traktement efter træningen 
er det til den dag nødvendigt med tilmelding. Tag 
naboer og venner med, så vi kan få en god opstart, 
det trænger vi til.

Se flere oplysninger på: 
Facebook, Tornby Senioridræt 

Vi vil ændre Ældrebyrden til Ældrestyrken

Afskaf alderdommen
Husk!
”Man går ikke i stå af at blive gammel, 
man bliver gammel af at gå i stå. 
Man bliver heller ikke automatisk syg 
af at blive gammel”

Bare rolig, der er også plads til kortspil, ludo, strik-
ketøj og socialt samvær.

Henning Sigsgaard

Veteran-Fodbold

Godkendt forårssæson for veteranerne
TIF’s veteraner, der spiller i pulje A, kan se tilbage 
på en helt fin forårssæson.

Der var lidt frygt for, at det ville blive svært at stille 
et hold, men det er lykkedes fint, omend der godt 
kan bruges en mand eller to flere.

Holdet ligger på en flot 3. plads med 21 points: Det 
samme har HI på andenpladsen, mens Hirtshals 
stadig er ubesejret og har 26 points på førsteplad-
sen.

Med lidt mere held i sprøjten kunne et par af de tre 
kampe, Tornby har spillet uafgjort, godt have givet 
en sejr, men det er målene der tæller og ikke antal-
let af tilspillede chancer.

Kan man holde fast i de spillere, der har været i 
kamp i foråret, så bør holdet også sagtens kunne 
slutte i top-3.

Noget vanskeligere har det været for supervetera-
nerne, der ligger på sjettepladsen ud af otte hold.

Det er kun blevet til to sejre over henholdsvis Ilbro 
og Tårs, der da også begge ligger efter Tornby.

For superveteranernes vedkommende har det væ-
ret lidt svært at finde spillere nok. Med den coro-
nakondi de fleste har, er det nærmest nødvendigt 
med et par udskiftningsmuligheder og det har ikke 
været muligt til alle kampe. Holdet måtte endda 
melde fra til kampen mod Bindslev, der således 
vandt 3-0 uden kamp.

Der har været nogle skadede spillere, som forhå-
bentlig kan være spilleklare til efteråret.

Under disse omstændigheder kan begge holds 
indsats i foråret betragtes som godkendt.

De andre hold
Et par gange er jeg blevet spurgt, om ikke der er 
andre fodboldhold i Tornby Idrætsforening end de 
to oldboys-hold.

Hertil er svaret – Jo da!

På herresiden er der et rigtig godt serie 4 hold, som 
lige nu ligger på en andenplads med fire points op 
til Løkken på førstepladsen, så der skal måske spil-
le serie 3 i Tornby til efteråret.

Holdet har vundet otte kampe, spillet tre kampe 
uafgjort og kun tabt med 2-0 til netop Løkken.

I landspokalen nåede holdet tre kampe inden vejen 
mod Idrætsparken blev lukket med et nederlag på 
3-5 til Skagen serie 3.

På damesiden har Tornby et godt og stabilt serie 1 
hold, som ligger på tredjepladsen efter suveræne 
Brønderslev og med Nørresundby på andenplad-
sen.

Tornby har spillet otte runder og har vundet halvde-
len og tabt halvdelen.

I landspokalen slog holdet Tårs med hele 5-0 i før-
ste runde, men tabte så i runde to til Team Øst-
vendsyssel.

På ungdomssiden er der indgået et samarbejde 
med Hirtshals og Horne i TeamHHT.

Her er der tilmeldt hold i både U-17, U-16 og U-15, 
og for både U-17 og U-16 har foråret været rigtig 
fint med en førsteplads til begge holdene.

U-17 har spillet otte kampe og vundet de seks, spil-
let en kamp uafgjort og kun tabt en enkelt.

U-16 er ubesejret efter ti kampe med syv sejre og 
tre uafgjorte kampe, og holdet har seks points flere 
end Hjørring FK på andenpladsen.

Til gengæld har U15 været lidt ramt af en lille spil-
lertrup, og holdet ligger da også på en sidsteplads 
med tre point efter tre uafgjorte kampe i de 10 spil-
lede runder. 

Christian Byrdal
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Konfirmandlisten
Den blev ikke omdelt 9.-
10. juni som planlagt.
Omdeling skete først 16.-
17. juni. Den lå i omslaget 
med reklamerne.

Man fik den selv om der 
står ”Nej tak” til reklamer.

Hvis den ikke er kommet 
frem, så kan et eksemplar 
hentes hos annoncørerne  
nu eller fra 9. august hos:
Martensens Bogtrykkeri
Mandag-torsdag kl. 8-16 - Fredag kl. 8-13

Gå, så går det nok!
De fleste har nok fået spørgsmålet: ”Hvad får du 
så tiden til at gå med?”. Det gælder i hvert fald for 
mig, og især efter at jeg stoppede på arbejdsmar-
kedet og blev folkepensionist.

Nu har jeg aldrig haft besvær med at finde på no-
get at få tiden til at gå med. Der er ingen tvivl om, at 
noget af det værste man kan gøre, det er at sætte 
sig ned på sin flade r.. og kigge fjernsyn. Uanset 
hvem, der vælger denne løsning, så går det altså 
ud over helbredet.

I stedet kunne man jo vælge at gå en tur. Enten 
med sin hund, sin kone, sine børn eller sammen 
med hele bundtet. Eller gå alene. Det er der faktisk 
mange, der gør med stor glæde. Og så går tiden 
med noget fornuftigt.

At gå – eller løbe – er sundt for kroppen og godt 
for sjælen. Undersøgelser har vist, at fysisk inakti-
vitet er årsag til 7-8% af alle dødsfald i Danmark og 
op til 100.000 hospitalsindlæggelser hvert år samt 
over 3 mio. dages sygefravær fra arbejde om året. 
Det er da virkeligt tankevækkende. Og tænk på, 
hvad det koster vores samfund.

Derfor må man altså bare ikke gå i stå.

Når man så ved, at der er gode kræfter i Tornby, 
som arbejder hårdt på at få etableret fire nye sti-
er rundt i nærområdet, kan man bare begynde at 
glæde sig til at tage dem i brug. Den første, kaldet 
kirkestien, skulle efter planen gerne være klar midt 
på efteråret.

Jeg håber virkelig, at rigtig mange af Vidstrups og 
Tornbys borgere vil benytte disse stier til dels at få 
noget motion og dels at nyde naturen, som stierne 
fører rundt i. Ja, forhåbentlig vil hele Hjørring Kom-
munes befolkning komme og benytte stierne. Så 
kan de jo samtidig handle lidt i vores fantastiske 
Dagli’Brugs.

Daglige gåture på en halv time nedsætter risikoen 
for type 2 diabetes med op til 50%.

Jeg har selv et ur på begge mine arme. Det ene 
er et almindeligt ur, mens det andet er et Garmin 
Vivofit4. Egentlig kunne jeg sagtens nøjes med det 
almindelige, da det både kan vise tid og dato. Men 
mit Garmin står altid og viser, hvor mange skridt 
jeg har gået den pågældende dag og det inspirerer 
mig faktisk til at gå.

I skrivende stund går mange unge mennesker 
rundt med hvide huer med forskellige farver bånd. 
De er alle studenter og glade. Nogle fordi de nu 
skal i gang med en videregående uddannelse og 
andre fordi de nu ikke længere skal gå i skole. 

VI-TO ønsker alle disse unge mennesker hjertelig 
tillykke med studenterhuen og god vind fremover.

Christian Byrdal

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, så I kan planlægge indlæggene 
så godt som muligt.

Udgivelsesplan

Blad nummer Deadline Udkommer

5 5. september 29. september

6 1. november 24. 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

Siden sidst



August  
10. Generalforsamling 
 i Støtteforeningen til 
 Tornby Friplejehjem i TH kl. 19
12. Generalforsamling VF kl. 19.00
17. Generalforsamling 
 i AHavb i TF kl. 14.
21. Konfirmation i TK kl. 11
21. Fællesspisning og general-  
 forsamling i TB. Det foregår 
 i TF kl. 18.30/19.30
26. Kirkekor starter

September
1. Idræt for seniorer starter 
2. Generalforsamling i TF kl 19.30
4. Konfirmation i VK kl. 10.30
5. Genåbning af TK kl. 10.30
5. Deadline for materiale til VI-TO 
16. Første kirke-café kl. 10-12
16. Første foredrag i serie om 
 Tro, håb og kærlighed 
 i SG kl. 19.30
17.-19. Tornby Cup
22. Høstfest for seniorerne 
 i TF kl. 17.30
29. VI-TO udkommer
30. Høstgudstjeneste i Æblelunden  
 i Vidstrup kl. 17

Oktober 
3. Høstgudstjeneste i TK kl. 10.30
5. Livestream af foredrag med 
 naturvidenskab i SG kl. 19
28. Syng og spis sammen i TK/SG
 kl. 17

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 lo
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