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Når du læser dette blad, lige når det udkommer 
kan du måske fornemme, at der lige præcis er en 
måned til juleaften. Det er snart første søndag i ad-
vent og vi begynder at tænde et lys i mørket.

Nu hvor jeg skriver lederen er der også blevet tændt 
et par lys. Jeg sidder her på sygehuset og kom-
mer mig efter problemer med en stor galdesten, 
som jeg har fornøjelsen af. Heldigvis har jeg mange 
mennesker, at returnere gode tanker til, nemlig alle, 
der sendte nogle tanker til mig, da jeg havde det 
skidt og ikke rigtig vidste, hvor jeg var på vej hen. 
Det var dejligt og jeg glædede mig.

Nogle af de mennesker har hjulpet dette blad igen-
nem, så det ser ud som det gør. Karina og Jonna 
har her gjort et særligt stykke arbejde. Jonna ken-
der I godt i denne sammenhæng. Karina kommer 
til at fylde lidt mere i den position jeg sidder i. Det 
skal I glæde jer over og sætte pris på. Det gør jeg. 
Jeg skal lidt ud af fokus på dette område.

Et andet lille lys, er mit barnebarn, som blev fløjet 
ind for godt en måned siden. En lille ny stjerne, som 
jeg vil gøre alt for at hjælpe med småt og stort. Men 
det kræver, at jeg er der. Til stede og parat skal jeg 
nok blive, for hun har tændt sit lys. Et nyt menne-
ske parat til at møde min verden – hvad mere kan 
man ønske sig. 

Som I kan se skal det nok blive jul, hvis blot I tæn-
der et lys hos andre og for andre. Det varmer og 
glæder og er livskraften i alt. Et stort smil kan næ-
sten det samme – så start der.

Jeg håber jeres næste måned bliver en god optakt 
til en festlig, glædelig og set frem til tid på året. Nu 
må vi være sammen, men vi har heldigvis lært at 
passe på, så alle får det godt. Her gælder at når I 
sidder og læser bladet så skal I vælge én til at læse 
op for alle, eller man skal spritte af efter hver læs-
ning eller endelig læse bladet med handsker. Disse 
koncepter er ikke afprøvet, men mon ikke det går. 

Her fra den udvidede og lidt anderledes redaktion 
skal der lyde en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Bladnissen Jørgen

Se efter nissen 
der markerer 

julearrangementer

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Brugerrådet
Aktivitetsklubben
Villy Hansen, formand . . . . . . . . . 4047 4735
Bertha Thomsen, næstformand .  .  .  .  2033 3765
Bent Grydbæk, 
kasserer og kontaktperson  . . . . . .  2169 2570
Karen Larsen  . . . . . . . . . . . . . 2215 7609

Alle aktiviteter foregår i Tornby Forsamlings-
hus, Gl. Landevej 25, Tornby.

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00
Seniordans.

Tirsdag kl. 9.00
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

Julebankospil 
den 1. december kl. 14.00
Der spilles blandt andet om ænder og andre fine 
gevinster.

Bankospil 2022
Første onsdag i hver måned. Første gang den 5. 
januar kl. 14.00.

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

Angående arrangementer
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.

Aktivitetsklubben
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Tornby-Vidstrup Skole
Tegnet af Charlotte Thomsen - 2001

Nyt fra Tornby Skole
Unicef Rettighedsskole: 
Tornby Skole er en Rettighedsskole

Af: Madeleine, Marie, Seia, Sofie, Josefine, Emilie, 
Mynthe, Jacob, Maximilian, Mads, Rasmus, Liam, 
Jonas og Anja - 3.T

Børn har altid ret...
Ikke nødvendigvis når det kommer til spørgsmålet 
om, hvad der er en rimelig sengetid, eller hvor som-
merferien skal gå hen i år. Men børn har altid ret til 
at blive hørt og inddraget i spørgsmål, der vedrører 
dem selv, deres tryghed og deres trivsel.1

Da vi fik af vide, at vi skulle holde skolefest, så fik vi 
en masse gode idéer, fortæller eleverne på Tornby 
Skole. Teater, lykkehjul, spøgelseshus, diskotek, 
fiskedam og mad fra Restaurant Munch var blot 
nogle af de ting, som vi havde til vores skolefest. 

5. klasse stod for årets skoleteater
I år blev der spillet Dyrene i Hakkebakkeskoven. 
Line, deres lærer, havde sammen med eleverne 
selv syet kostumerne, og flotte var de.
”Man var nervøs ved at skulle synge alene, det var 
lidt svært, men det var også sjovt og hyggeligt.”
Horne Skole har deres eget skoleband, og de hjalp 
med musikken.

1  https://www.unicef.dk/boern-skole/rettighedsskoler/

4. klasse havde lavet et spøgelseshus
”Vi var 11 elever om at bygge det, og det tog seks 
timer. Det mest uhyggelige var nok, da vi forskræk-
kede folk.” 
Udover spøgelseshuset havde 4. klasse også lavet 
en byttebiks. Hvad er en byttebiks?
”Altså man kommer med en ting, som man gerne 
vil bytte, fordi man er blevet træt af den, og så sæt-
ter man den på hylden og tager en anden ting med 
sig - mit skrald er en andens guld,” siger en elev fra 
4. klasse.

6. klasse havde en bogcafe på biblioteket, hvor 
de solgte kaffe, kage og udgået bøger.
”Det var fedt, at man selv skulle stå bag ved di-
sken. Vi skulle tage imod penge, regne rigtigt og 
give penge tilbage”, siger Marie fra 6. klasse. 
”Vil I lave en fredagscafe, som kunne holde åben, 
hver fredag i 12 pausen?” 
”Jaaa, svarer eleverne i kor”. 

Ud over Børnetopmøde, skolefest og efterårsferie 
har oktober måned budt på mange andre ting. 

Vi har måtte sige farvel til to gode kollegaer, der 
har været tilknyttet Tornby Skole i mere end 35 år. 
Hanne Melgaard og Marin Myrup har begge valgt 
at nyde seniorlivet, hvilket vi er meget kede af.
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Tornby Rettighedsråd i København til Børnetop-
møde.

Tænk på alle dem, som Hanne har hjulpet med at 
lære at læse, eller alle de børn, som Marin har haft 
i sin børnehaveklasse? 
”Det er godt nok mange”, siger Maximilian fra 3. 
klasse. 
Vi vil komme til at savner jer. 

FAKTA OM SKOLEFESTEN

• 190 havde bestilt mad fra 
Restaurant Munch.

• 350 sodavand blev der 
drukket.

• 14 kager blev der solgt.
• En masse glade elever og 

deres familie.

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 14.00
Vildmarksshow med Søren Ervig. Filmforedrag fra 
Alaska/Canada. Derefter besøg i Sibirsk landsby 
med usædvanlige detaljer af huse og mennesker, 
ledsaget af balalajka musik. 
Derefter viser Søren Ervig billeder fra den jyske na-
turs skønhed. Der serveres kaffe til 35 kr.

Mødested: Tornby Forsamlingshus. 

Tilmelding til Alice 3090 3405 eller Knud 3098 2406
eller på e-mail: tornbysenioreklub@gmail.com

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

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

Halloween i Vidstrup
Halloweenskattejagten for børn arrangeret af Vid-
strup Borgerforening blev igen i år en stor succes. 

Mange børn, bevæbnet med lommelygter, deltog 
og kæmpede sammen om at finde slikposterne, 
der var gemt rundt i byen og kun oplyst af uhyg-
gelige græskarhoveder med lys i.

I år var der 11 poster, som børnene skulle finde. Der 
var flere borgere som havde sat græskarhoveder 
og slik ud og derved blev det en længere og mere 
spændende rute. Det vil vi gerne fra borgerforenin-
gens bestyrelse sige tak for. Det er altid dejligt når 
der bliver støttet op omkring vores arrangementer.

Susanne Sørensen

Sangaften 
Torsdag den 27. november kl. 19.30 er der i Vid-
strup Forsamlingshus mulighed for at få rørt stem-
merne sammen med Tårs Syngepiger.

Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand 
samt kaffe og lagkage.

Gratis adgang. 

Kom og syng med. 

Arrangør er Vidstrup Borgerforening. 
Hedvig Brix

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

Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard
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Jul i 
Købmands-
gaarden
Julen nærmer sig med raske 
skridt og Købmandsgaarden 
gør klar til det traditionsrige julemarked den 27. 
og 28. november kl. 10.00-17.00 hvor der i den 
opvarmede stald og lade er fyldt med kræmmere 
som tilbyder deres mange forskellige varer. 

Butikken er julepyntet og tilbyder masser af jule-
gaver. Juel og bjesklauget har gjort julebjesken 
klar og den plejer at være hurtig udsolgt, så man 
skal være tidligt ude for at få de gyldne dråber, da 
mange er bestilt på forhånd. 

Købmandsgaarden er pyntet op med gran og lys, 
så man kører ikke forbi, uden at se den smukke 
gård. 

Børnehaven kommer og pynter juletræet i laden, 
som de plejer, og det går hurtigt, for der venter bol-
ler og chokolade i kaffestuen. 

Der er gløgg og æbleskiver i kaffestuen hele de-
cember. Der sælges også juletræer for Tornby-Vid-
strup Spejderne.

Sognearkivet har åben lørdag den 27. november fra 
kl. 10.00-16.00.

Købmandsgaarden er klar til at byde jer velkom-
men. 

Året der gik
De fire søndage i juli med kræmmermarked, har 
været godt besøgt, som de plejer. Og det har givet 
travlhed i både butik og kaffestue.

Tornby Gl. Købmandsgaard
Gammel landhandel etableret 1822 · Hovedvej 61 · Tornby · 9850 Hirtshals · Tlf. 9897 7166

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

Åbent hus 
ved 
julemarked
Aktiviteterne på Tornby-Vid-
strup Sognearkiv har lige som 
mange andre steder været næsten nulstillet siden 
corona-pandemien brød ud. Alligevel har der væ-
ret lidt liv på arkivet, fordi bestyrelsens medlemmer 
har arbejdet med registrering af arkivalier m.m.

Nu er restriktionerne – i hvert fald i skrivende stund 
– blevet fjernet og arkivet har igen åbent hver ons-
dag mellem kl. 15-17. Og der kan desuden så småt 
begyndes på de velkendte arrangementer.

Første arrangement bliver afholdt i forbindelse 
med Tornby Gl. Købmandsgaards julemarked, hvor 
arkivet indbyder til åbent hus den 27. november 
2021 fra kl. 10-16.

Under nedlukningen har arkivet desværre mistet 
rigtig mange medlemmer. Sikkert fordi vi ikke har 
kunnet se noget formål med at fremstille og uddele 
den årlige folder med arkivets arrangementer.

Men med de lysere udsigter til en mere normal 
hverdag, vil vi i bestyrelsen genoptage denne ak-
tivitet. Der vil blive udarbejdet en folder, som vi vil 
tillade os at omdele til alle arkivets tidligere så tro-
faste medlemmer i håbet om, at vi kan få medlem-
merne tilbage i 2022.

Der arbejdes også fortsat flittigt med registrering 
af arkivets mange billeder og arkivalier, så de vil 
kunne findes og læses på hjemmesiden Arkiv.dk. 

Det er et kæmpearbejde og det er blevet en del be-
sværliggjort efter vedtagelsen af loven om beskyt-
telse af persondata. Men skal materialet gemmes, 
så også vores efterkommere kan have glæde af at 
kunne finde oplysninger om familiemedlemmer, er 
dette arbejde meget nødvendigt.

I den forbindelse skal vi minde alle om, at kigge 
godt efter i gemmerne og ikke bare smide gamle 
papirer ud, når der ryddes op, men lige overveje, 
om det kunne være interessant for sognearkivet. 

Sognearkivets bestyrelse ønsker alle VI-TO’s læ-
sere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Christian Byrdal, sekretær

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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Generalforsamling 
den 21. september 2021
Bestyrelsens beretning
Endnu et Corona-præget år, men også et år med 
gang i mange, og store projekter i foreningen. En af 
mange bivirkninger ved Corona-restriktionerne har 
været, at vi ikke har kunnet holde vores fællesspis-
ninger. Det har betydet, at vi ikke løbende har kun-
net give en status på de igangværende projekter, 
og derfor heller ikke har kunnet få reaktioner herpå 
undervejs. Det har faktisk været lidt underligt, nær-
mest ubehageligt, som at fægte lidt i blinde. Så nu 
skal I have hele smøren, vi tager de store og tunge 
projekter først:

Levefællesskabet på Købstedvej
Det kører som planlagt. Havbakken er under ned-
rivning, den nødvendige lokalplan for at kunne op-
rette Levefællesskabet på stedet er vedtaget, først 
af Teknik- og Miljøudvalget, så Økonomiudvalget, 
og endeligt også af byrådet. Vi har undervejs fået 
rosende ord med på vejen for initiativet og projek-
tet. Lige nu forberedes dels overdragelse af den del 
af grunden, der skal bebygges af Bolig Nordjylland, 
samt udbud af den del, der skal bebygges af privat 
investor. Begge dele forventes afviklet så betids, 
at endelig overdragelse af grund til Bolig Nordjyl-
land og den private investor kan ske ved årsskif-
tet 2021/2022. Så skal der projekteres endeligt, og 

bygges antageligt, og forhåbentlig opstart første 
halvår 2022, men det vil jo bl.a. afhænge af, hvem 
den private investor bliver. Når det kommende ejer-
forhold er på plads, så er planen, at de to ejere vil 
afholde informationsmøde for interesserede kom-
mende beboere i Levefællesskabet. Hurtigt i pro-
cessen skal der jævnfør lokalplanen etableres en 
grundejerforening for områdets beboere, og når 
det sker, så er vi som beboerforening principielt 
ude af projektet igen. 
Men, så har vi også som by, og som forening været 
initiativtagere og igangsættere af et projekt til 50-
60 millioner, og med plads til ca. 30 nye spænden-
de boliger i vores bette by. Så når første spadestik 
tages, så er der altså grund til at feste i Tornby!

Vi har som by, og som foreninger i byen en stor op-
gave, nemlig at medvirke til at få beboerne i Leve-
fællesskabet godt modtaget, og godt integreret i 
byen, i byens liv og aktiviteter, og ikke mindst i by-
ens foreninger. Det bliver et ansvar, der særligt på-
hviler byens foreninger, og en anderledes opgave 
end når der løbende kommer enkelte nye familier 
til.

Udmøntningen af potentialeplanen
Som bekendt blev potentialeplanen, da den var 
færdig, overdraget til beboerforeningen, med hen-
blik på at få planens ønsker og ideer omsat til vir-
kelighed. Potentialeplanen endte op med tre områ-
der, der skulle arbejdes videre med:

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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• Etablering af natur- og kulturstier i og omkring 
Tornby

• Forskønnelse af byens ”ansigt udadtil”
• Byens ”rum” 

Vi har i bestyrelsen valgt at kaste os over de to før-
ste, stierne og ansigtet udadtil. Byens rum hænger 
sammen med de andre, og vil naturligt komme se-
nere. Og dog, et af rummene, nemlig pladsen om-
kring kirken og sognegården, der er menighedsrå-
det i fuld gang, og har faktisk været længe, men det 
skal de naturligvis selv fortælle om.

Stierne
Projektet kører. Der er nedsat en aktiv ”Stigruppe”, 
med Bent, Jytte, Mona, Tage og andre gode men-
nesker, der fastlægger de fire ruter. Kirkestien for-
ventes indviet i år, Dyssestien og måske Bjergstien 
næste år. Så mangler Skudehandlerstien. Den nød-
vendige økonomi, ca. 70.000 kr. til Kirkestien og 
næsten til Dyssestien er på plads, primært takket 
være donationer fra ”SPOR i Landskabet” og fra 
Hjørring Kommune. Beboerforeningen er tovholder, 
og har styr på lodsejertilladelser og økonomi, samt 
samarbejdet med Naturstyrelsen. 

Tornby Arbejdslaug har udført, og udfører, et kæm-
pe arbejde med at fremstille klaplåger og spang, 
i egetræ. Ejnar har forfattet teksten til de informa-
tionstavler, der kommer op ved start og langs sti-
erne. Alle stier etableres som ”trampestier”, og alle 
får udgangspunkt fra Brugsen.

Stor tak til Stigruppen og til Ejnar, og ikke mindst til 
arbejdslauget, uden jer var det ikke muligt at gen-
nemføre projektet!

Ansigtet udadtil
Også her fik vi økonomi af Hjørring Kommune til 
at komme i gang, så vi kunne få landskabsarkitekt 
Hanne Lynge til at lave et Ide og inspirationskata-
log, som vi kunne bruge for det videre arbejde. Ide-
kataloget er en noget ”tung sag” på ca. 35 sider, en 
blanding af ”skøn snak”, og konkrete forslag til hvad 
vi kan gøre.

Formålet er, jf. oplægget fra potentialeplanen, at få 
skabt en beplantning, der forskønner og forbinder 
byen og understreger sammenhængen med den 
skønne natur, der omgiver os. Det betyder, at Ide-

kataloget indeholder forslag til, hvad vi kan gøre for 
eksempel ved indfaldsvejene, ved hovedvejen gen-
nem byen, ved Brugsen, men også hvordan vi som 
private lodsejere kan gøre noget på egen matrikel.
Og beboerforeningen ejer jo ikke nogen af de area-
ler det hele omhandler, og vi har heller ikke pen-
gene til at gennemføre de mange gode ideer.

Vi har derfor delt opgaven i to:
En del, hvor vi har udvalgt nogle områder, som vi 
finder særligt synlige og i fælles interesse, til at ind-
gå i et projekt, som vi vil forsøge at få gennemført. 
En anden del som bliver helt op til os alle som lods-
ejere at lade sig inspirere af, og gennemføre når og 
hvis man har lyst.

Den første del, den som vi som forening forsøger at 
gennemføre, omfatter byens indfaldsveje, nord og 
syd, den omfatter ”slugten”, den omfatter dele af de 
grønne områder ved Brugsen, den omfatter arealet 
ved den tidligere Sønderby station, samt ved Scan-
vogn og ved skolen. Her har vi lodsejertilladelserne 
på plads.

For at komme i gang med projektet har vi haft kon-
takt til LAG Nord, og fået et foreløbigt tilsagn om 
støtte herfra. Men LAG Nord, det er jo i sidste ende 
stats- og EU-midler, så der følger krav og bureau-
krati med. Derfor har vi været ude at indhente sam-
menlignelige tilbud. Her har vi været udfordret af at 
alle, også anlægsgartnere, tilsyneladende har nok 
at lave. Det betyder bl.a., at én sprang fra efter at 
have givet et tilbud, andre har ikke tid og vil ikke 
byde, andre kun på dele af opgaven.

Lige nu er status, at vi har to sammenlignelige tilbud 
på etablering af de omtalte områder, men ikke på 
den efterfølgende pasning. Derfor er vores oplæg, 
at vi som forening arbejder videre med at skaffe 
midler til etablering af områderne, men at den ef-
terfølgende pasning skal vi påtage os som by, altså 
gøre selv.

Derfor vil vi inden længe, hvis coronaen tillader det, 
invitere til borgermøde herom. Dels for at præsen-
tere hele Idekataloget, fortælle om vores priorite-
ring, samt spørge byen om vi sammen skal passe 
de fælles områder. Pasningen vil, hvis vi skal betale 
herfor, andrage ca. 1 mio. for 5 år, herefter skulle 
områderne kunne passe sig selv.

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

Endelig har vi, ganske vist for nylig, rettet henven-
delse til Hjørring Kommune med henblik på at få 
igangsat processen med at finde et område til en 
ny udstykning i byen. Vi finder det vigtigt, at plan-
arbejdet kommer i gang, og at vi som by bliver 
inddraget fra start. De senest udstykkede grunde 
oppe på Nejst er mig bekendt solgt.

Andre opgaver vi arbejder med:
• Fællesspisningerne er ved at komme i gang 

igen, det har Lillian styr på.
• Universitetsforedragene sammen med menig-

hedsrådets aktivitetsudvalg, er også ved at 
komme i gang igen, det har Jacob styr på.

• Årets svampetur, den har Karen styr på.
• Vi har været involveret i at skaffe ”Ting og mid-

ler” til forsamlingshuset, folk fra arbejdslauget 
har også her udført et meget synligt og stort 
stykke arbejde. Nye lamper, nyt køkken samt 
en del andet.

• Velkomstpakker til tilflyttere uddeles løbende.

Lad mig slutte
En stor tak til Tornby Arbejdslaug. De gør virkeligt 
en synlig forskel for vores by. De samler affald hele 
året, og er dem, der gør at mange ting, ved hal-
len, ved børnehuset, ved købmandsgården, ved 
forsamlingshuset og ved Brugsen og andre ste-

der bliver lavet, til glæde for os alle, og for vores 
fællesskab. De er også dem, der gør at projekter, 
som f.eks. stierne kan gennemføres. Kort sagt, de 
gør virkeligt en stor og synlig forskel, et arbejde vi 
som by ikke kan værdsætte nok. Arbejdsfordelin-
gen mellem arbejdslauget og beboerforeningens 
bestyrelse virker godt og problemfrit. De priorite-
rer selv 100% hvilke opgaver de vil kaste sig over, 
hvornår og hvordan, og vi har styr på forsikringer 
og økonomi.

Tak til bestyrelsen. Hold op vi har gang i mange og 
tunge ting, det er sjovt, men også krævende. Vi er 
et godt hold, med forskellige holdninger og kompe-
tencer. Det giver en god styrke. Vi har aldrig haft en 
afstemning, men formår at lytte til hinanden, og få 
fundet de fælles holdninger og løsninger.

Jeg vil have lov at sige, at bestyrelsesarbejdet har 
forandret sig meget de seneste år, ikke for at for-
klejne det arbejde, der er lavet tidligere, men som 
eksempel herpå, så sidder vores kasserer Morten 
nu med et regnskab, der dels er noget større, men 
også ganske komplekst, når der skal aflægges dels 
regnskab til kommune, LAG og andre for de pro-
jekter vi nu søger og får støtte til. Tak til jer, og hel-
digvis har alle ønsket at tage en tørn mere.

Torben Christensen
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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 Vidstrup
November    
47 28. 1. søndag i advent 10.30 
December    
48 5. 2. søndag i advent 10.30* 
49 12. 3. søndag i advent   9.00 LW 
50 19. 4. søndag i advent  10.30
51 24. Juleaften 14.00 15.30
 25. Juledag 10.30   9.00
 26. 2. juledag  10.30
Januar    
52 1. Nytårsdag 15.30 LW 
 2. Helligtrekonger 10.30 
1 9. 1. s.e. Helligtrekonger  10.30
2 16. 2. s.e. Helligtrekonger   9.00 LW 
3 23. 3. s.e. Helligtrekonger  10.30
4 30. 4. s.e. Helligtrekonger 10.30 
Februar    
5 6. Sidste s.e. Helligtrekonger 10.30 

LW er Liselotte Wiemer
Hvis ikke andet anført er det Sara Dommerby Toft
* Advents-familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne.

Kommende arrangementer
Hver torsdag: Kl. 10-12 Kirkecafé / Kl. 16-18 øver kirkekort – kom og vær med!

2. december kl. 10.00 Kirkecafeen - Vi synger julen ind med Lis

2. december kl. 16 i Vidstrup Kirke - Adventsmusik i Tornby og Vidstrup Kirker.

5. december kl. 10.30 - Adventsgudstjeneste for børn og barnlige sjæle

9. december kl. 10.00 Kirkecafeen - Vi hører Vendelbohistorier med Esther

9. december kl. 19.00 - De ni læsninger

16. december kl. 11.00 Kirkecafeen - Julefrokost

16. december kl. 16.00 i Tornby Kirke - Adventsmusik i Tornby og Vidstrup Kirker.

22. december - Juleafslutning med Tornby skole

3. februar kl. 19.30 - Kyndelmissegudstjeneste Tornby kirke 

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



11

Præstens klumme
Udkant
Vi bor i Danmarks udkant. Vi mærker det, når pleje-
hjemmet lukker, fordi der skal centraliseres, eller 
når vi kører rundt på landevejene og alt for mange 
huse er til salg for helt urimeligt lave priser og alle 
de andre ting, der viser os, at landsbysamfundenes 
storhedstid er forbi.

Og medierne er enige om, at det ikke er rart at være 
i udkanten. Der er ingen fremtid ude på landet og 
affolkningen fører til at alle de unge flytter væk, så 
det kun er de gamle og sære, der bliver tilbage. 
Sådan er mediebilledet desværre ofte.

Træder vi endnu et skridt tilbage, så viser det sig, 
at Danmark i den globale sammenhæng heller ikke 
lige frem hører til verdens centrum. Vi får mange 
af vores love vedtaget i Bruxelles, og med en be-
folkning på 5-6 millioner, udgør vi så lille en del af 
verdens befolkning, at ikke man mange steder ikke 
har hørt om vores land – eller fx tror at Danmark er 
Sveriges hovedstad.

Men tror vi, at det er noget nyt, at man har set ned 
på folk, der bor ude på landet, så tror man fejl. Jule-
evangeliet er et godt eksempel på, hvordan man 
modstiller centrum og udkant. Vi hører om, hvor-
dan den store og mægtige kejser Augustus udste-
der et dekret om, at der skal holdes folketælling – vi 
begynder med andre ord i magtens centrum, inde i 
Rom, hvor lovene vedtages.

Og så flyttes vi helt ud til det romerske imperiums 
grænseegne. Derud, hvor man som romersk em-
bedsmand eller soldat sjældent havde lyst til at 
arbejde, fordi modstanden mod kejsermagten var 
stærk og der ofte var oprør og ulydighed overfor 
den romerske ordensmagt (det kender vi muligvis 
også fra udkantsdanmark).

Vi kommer ud på landet – hvor der er hyrder ude på 
marken og en stald, hvor en undseelig ung kvinde 
føder sin søn, den førstefødte og svøber ham og 
lægger ham i en krybbe. Her i verdens udkant fø-
des Guds søn. Og han kommer ikke til verden med 
pomp og pragt, han svøbes ikke i silke og guld, 
og i det hele taget er der i første omgang ikke no-
gen særlig opmærksomhed rettet mod himlens lille 
kongesøn. Kun de fattige hyrder opdager det store 
under, der er sket.

Og det er nok ikke helt tilfældigt, at det netop sker 
så langt fra magtens centrum, for Guds magt er 
en helt anden magt, end den vi mennesker bygger 
vores liv på og stræber efter at opnå. Hvor kejse-
rens magt bygger på militær og økonomisk styrke, 
som får folk til at underkaste sig, så er Guds magt 
en helt anden. Guds magt virker nemlig først der, 
hvor vi mennesker giver slip på vores egne ambi-
tioner om at bestemme og komme op i samfundets 
hierarki eller få vores egen vilje. Guds magt er ikke 
baseret på vold og selvhævdelse, men derimod på 
selvhengivelse og omsorg.

Guds magt er kærlighed. Og den kærlighed for-
udsætter ikke særlige steder, mennesker eller ting 
for at være virksom. Den er virker ved at være til. 

Derfor er selve evangeliets form også udtryk for 
dette: Gud er i udkanten, i periferien. Gennem den 
unge ukendte pige i den romerske afkrog og sene-
re ved fødslen i en ussel stald langt væk fra mag-
tens centrum, der sætter Guds magt sig igennem. 
Den kristne tro er en udkantsbevægelse, der gør 
periferi til centrum og samtidig rejser de udstød-
te og nedslidte mennesker op, trækker dem ind i 
varmen fra den kulde, der findes på bunden (eller 
helt uden for) af samfundet. Julenat skifter magten 
umærkeligt plads fra centrummet Rom til udkanten 
Betlehem og videre sker det i dén yderste udkant, 
som korset er. Her henrettes forbrydere udstødt og 
frastødt af alle mennesker. Det perifere bliver til det 
centrale på korset. 

Kristendommen er således en udkantstro, der gør 
det, der ikke er i centrum, til det centrale: ophøjer 
de svage og udstødte, og genrejser den faldne ver-
den. Det er det, julen handler om: at i den mørke-

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

Foto: Nils Clemmensen
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ste nat i udkanten af verden fødes glæden og lyset 
til verden som et lille skrøbeligt barn. Et barn, der 
lyste op i hyrdernes mørke liv, som han gør det i 
vores liv i dag, hvor vi mærker juleglædens frisæt-
telse.

Sara Dommerby Toft

Nøj… det’ for børn
Babysalmesalg torsdage kl. 10.30-11.45
For de ca. 2-10 mdr. babyer.
Som noget forholdsmæssigt nyt har vi babysalme-
sang hele året undtagen i ferieperioder – og vi hol-
der lang juleferie i år. 
Vi begynder igen den 6. januar.
Tilmelding (nødvendig) -  løbende i årets løb til 
Hanne, hvor I også kan få flere oplysninger. 

Tumlingesang for de ca. 10 mdr. til 4/5 år børn
Den første lørdag i måneden kl. 10.00-11.00.
4. december, 8. januar, 5. februar
Tilmelding pr. mødegang til Hanne

Børnehuset torsdage kl 9.30-10.15
Enten en gruppe fra vuggestuen, børnehaven el-
ler en blandet grupper kommer hver uge (undtagen 
ferieperioder).
Hjemmegående med førskolebørn er også velkom-
men.

Dagplejere tirsdage kl. 9.30-10.30 
Der er endnu ikke aftalt hvornår vi begynder efter 
nytår, så hold øje med Facebook.
Hjemmegående med førskolebørn er også velkom-
men til den tid.

Alle spørgsmål og tilmeldinger til:
Hanne mobil 2484 9892. 

Velkommen

Juleafslutning med Tornby skole
Onsdag morgen den 22. december
Vi holder juleafslutning med skolen. Som det er tra-
dition går alle elever og lærere tidligt om morgenen 
fra skolen op til kirken, hvor vi synger julesalmer og 
hører en god julefortælling. 
Faklerne er i år blevet skiftet ud med lanterner, men 
er man tidligt oppe, kan man se det fine optog, som 
indleder skolens juleferie. 
Vi glæder os!

Konfirmander
Vi er kommet godt i gang 
med konfirmandundervis-
ningen, og det er dejligt at 
kunne mødes i kirken og 
sognegården i stedet for 
på nettet.
Den sidste gang, der er 
præst før jul er: 16. de-
cember – og vi begynder 
igen 6. januar 2022.
Konfirmationen er Store 
Bededag, 13. maj 2022.

Det sker i kirken
Adventsgudstjeneste for børn og barnlige 
sjæle
Familiegudstjeneste i Tornby 2. søndag i advent 
10.30. Adventstiden er en god tid, for der venter vi 
på noget godt. Advent betyder faktisk bare vente-
tid, og det ved de fleste hvad er – især børn. Derfor 
handler gudstjenesten om at vente, og om hvordan 
man venter uden at blive helt skør, for det kan være 
hårdt at vente så længe på jul. Og nogle gange er 
det også ok at tyvstarte på det gode. Det gør vi ved 
allerede at synge nogle af julesalmerne og måske 
tale lidt om jul også.
Alle er velkomne!

De ni læsninger
Torsdag den 9. december klokken 19.00 danner 
Tornby kirke ramme om De ni læsninger.

De ni læsninger er oprindeligt en tradition fra Eng-
land, men i dag har denne musikgudstjeneste i de-
cember også vundet indpas i mange danske kirker.

De ni læsninger er ni bibeltekster, som spænder 
fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Je-

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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sus og slutter med juleevangeliernes beretning om 
Jesu fødsel.

Læsningerne veksler med salmer og korsang ved 
Tornby-Vidstrup Kirkekor under ledelse af organist 
Thomas Abildgaard. Liturg er sognepræst Sara 
Dommerby Toft.

De ni Læsninger er en meget stemningsfuld mu-
sikgudstjeneste, fordi musik og bibeltekster sam-
men udtrykker adventstidens forventning om den 
kommende jul. Det er derfor også advents- og jule-
musik, der står på programmet.

Indimellem bliver der også plads til fællessalmer, 
hvor man kan synge med på nogle af advents- og 
julesalmerne.

Adventsmusik i Tornby og Vidstrup kirker
Midt i den travle december er her muligheden for 
at droppe forbi en af kirkerne til et afbræk med tid 
til eftertanke i form af stemningsfuld orgelmusik 
fremført af kirkens organister.
Torsdag den 2. december kl. 16.00 i Vidstrup 
kirke ved organist Freddy Samsing.
Torsdag den 16. december kl. 16.00 i Tornby 
Kirke ved organist Thomas Abildgaard.
Alle er velkomne - der er fri entré.

Kyndelmissegudstjeneste Tornby kirke 
torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.30 
Til fejring af lysets komme er her mulighed for en 
stemningsfuld aftengudstjeneste med sognepræst 
Sara Dommerby Toft, hvor Tornby-Vidstrup kirke-
kor vil fremføre flere korsatser under ledelse af or-
ganist Thomas Abildgaard. 

Kirkecafeen
2. december kl. 10.00: Vi synger julen ind med Lis
9. december kl. 10.00: Vi hører Vendelbohistorier 
med Esther
16. december: Vi rykker caféen til kl. 11.00 og 
holder en lille julefrokost. Det koster 25 kr. og til-
melding er nødvendig. Vores nyudnævnte biskop 
kigger forbi.
I 2022 er caféen tilbage fra torsdag 13. januar.

Indre Mission

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

Ring gerne på tlf. 2294 0522 hvis du gerne vil være 
med i en bibelkreds med andre, hvor bibelen stu-
deres nærmere.

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.

Stemningsbilleder fra Tornby og Vidstrup kirker
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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
E-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

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

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
E-mail: carolann@joergen.dk

Kirkeværge Tornby 
og medlem 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
E-mail: 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
E-mail: 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

Adresselisten

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
mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:carolann@joergen.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:annametteskovgaardpedersen@gmail.com
mailto:ivergaarden@stofanet.dk
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Siden sidst
Lige en opdatering om hvad der sker i vores for-
samlingshus.

Hver mandag 
Eftermiddag er der Seniordans.
Aften er der ”Vild med dans” og præmiewhist.

Hver tirsdag 
Formiddag er der kortspil.
Eftermiddag er der yoga.
Aften er der folkedans.

Den 1. onsdag i måneden holder aktivitetsklubben 
bankospil.

Den 2. onsdag i måneden holder forsamlingshu-
set Swing-om-aften.

Den 3. onsdag i måneden afholder beboerforenin-
gen fællesspisning.

Torsdag er fri.
Weekenden er forbeholdt privatudlejninger.

Den 13. oktober startede vores swing-om-aftner, 
det var Kielgasterne, der spillede op til dans.

Forsamlingshusets 
julefrokost afholdes 
den 9. december kl. 18.00
Menu: To slags sild, grøn-
kål med tilbehør og hvidkål. 
Ris á la mande, plus kaffe 
og småkager. Det er Kiel-
gasterne der står for musik-
ken. Pris 170 kr. Tilmelding til tlf. 9897 7208 eller 
2485 2238 senest den 6. december.

Onsdag den 12. januar 2022 kl. 19.30 er der 
swing-om-aften. 

Med et års pause har vi igen planlagt en Irsk aften 
det sker fredag den 18. februar 2022. Mere om 
det i næste nummer.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle de frivillige hjæl-
pere, og brugere af huset en rigtig glædelig jul, og 
et godt nytår.

Pbv Tille Pedersen

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

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Poul Drastrup - Bertha Thomsen
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

  

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted
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Juletræsfest
for hele familien
Søndag den 19. december 2021 
i Tornby Hallen

Program
Kl. 13.30 Juletræsfesten starter
Kl. 14.00 Julemanden kommer og 
 der danses om juletræet
Kl. 14.30 Børneunderholdning
Kl. 15.00 Uddeling af godteposer
Kl. 15.30  TIF – siger tak for i dag og 
 ønsker alle en glædelig jul

Entré
• Børn 25 kr. for godtepose og underholdning
• Billetter skal købes i Dagli’Brugsen 
 eller i Tornby Hallen
• Købes fra 1. - 15. december 

Arrangør: Tornby Idrætsforening

Tak til: Dagli’Brugsen, Sparekassen Danmark, 
Tonni & Anders og Børnehuset Tornby

Ny kost ”fejet”
Sidste år var det 30 år siden, at Tage Christensen 
udnævnte Juel Hansen til kost, fordi han altid lå 
nede som bagerste forsvarsspiller og fejede op.

Juel valgte så at udnævne en ny kost året efter og 
på den måde blev TIF-kostene stiftet.

Som bekendt fejede coronaen så ind over verden i 
2020 og det blev nødvendigt at aflyse årets koste-
fest, så der blev ikke fejet (læs fejret) noget jubi-
læum.

Til alt held kunne vi i år genoptage traditionen med 
at afholde kostefest den første fredag i november. 
Og det blev en rigtig munter kostefest.

Vi mødtes i Hirtshals Bowlingcenter og væltede 
kegler i en times tid. Det var dog tydeligt, at de 
fleste ikke havde haft fat i de store runde kugler 
siden forrige kostefest, for der var lidt langt imel-
lem X-erne på scorekortene, men de fleste fik da 
væltet flere kegler i anden runde end de formåede 
at vælte i første omgang.

Herefter fortsatte festen i TIF-salen i Tornby Hallen 
og her var stemningen høj lige fra begyndelsen og 
der var jo også nok at snakke om.

Menuen var lige så traditionel som resten af festen 
og der blev sat mange liter gule ærter til livs efter 
silden var taget af bordet. Og selvfølgelig blev der 
sluttet af med en stor portion æblekage.
Men midt i det hele overrakte Rene Jensen – kost 
i 2019 kosten 2021 til Niels Erik Olesen, som så ud 
til at kunne lide bjesken, brygget af Juel Hansen til 
lejligheden.

Niels Erik har spillet fodbold i Tornby siden han var 
barn og han er en af de aktive spillere, der har spil-
let flest kampe på TIF’s førstehold. Og nu slår han 
så sine folder på veteranholdet.

Stort tillykke til Niels Erik og velkommen i koste-
klubben.

Christian Byrdal

Tilfreds med sæsonen 2021
Med en flot fjerdeplads kan fodboldspillerne på 
Tornby IF’s veteranhold se tilbage på sæsonen 
2021 med god tilfredshed.

Resultaterne har hen over hele året været noget 
svingende. Holdet har spillet gode kampe mod 
nogle af topholdene, men har så til gengæld tabt til 
nogle af de svageste hold i rækken. Men at Tornby 
kan stille et hold i Vendelboernes A-række for ve-
teraner er egentlig i sig selv en præstation, der er 
værd at tage hatten af for. 

De svingende resultater skyldes også, som tidlige-
re nævnt i Vi-To, at der undervejs har været lidt pro-
blemer med at stille hold. Dels på grund af skader 
og dels fordi spillerne også plejer andre interesser.

Tornby Idrætsforening

TIF-Old Boys Fodbold

Kosten 2021 Niels Erik Olesen
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Slutstillingen i A-rækken:
Hold: Kampe: v u t Mål Point
Hirtshals 18 15 2 1 71 – 26 47
HI 1 18 14 3 1 88 – 27 45
Sindal 18 11 1 6 53 – 44 34
Tornby 18 7 5 6 47 – 42 26
Horne 18 7 2 9 49 – 53 23
Bjergby 18 6 3 9 50 – 44 21
Hj. Frem 1 18 6 2 10 39 – 50 20
Hj. Frem 2 18 4 3 11 40 – 75 15
Ilbro 18 4 3 11 30 – 66 15
Thise 18 4 0 14 31 – 72 12

Tornby IF’s superveteraner må til gengæld se i øj-
nene, at sæsonen 2021 ikke blev helt tilfredsstil-
lende sådan resultatmæssigt set. Afbud og skader 
har også her ganske givet været en medvirkende 
årsag til de meget svingende præstationer, og des-
værre med et overtal af dårlige resultater til følge.

Positivt er det dog, at det kun blev nødvendigt at 
sende afbud til en enkelt kamp i hele sæsonen og 
at vi i langt de fleste af kampene kunne stille med 
hele to spillere til udskiftning. Og det er vigtigt på et 

hold, hvor spillernes kondition ikke er voldsom god 
og hvor corona-pandemien bestemt ikke gjorde 
den situation bedre.

Heldigvis er der et godt sammenhold og stort set 
altid en rigtig god stemning, både på og udenfor 
banen. Men heldigvis er det da også sådan, at alle 
stadig har konkurrencegenet i behold og ”hader” 
at tabe.

Slutstillingen for superveteranerne:
Hold: Kampe: v u t Mål Point
SHI 14 11 1 2 63 – 36 34
Bindslev 14 9 1 4 52 – 39 28
Vodskov 14 8 1 5 57 – 42 25
Sulsted 14 8 0 6 43 – 48 24
Tårs 14 6 2 6 72 – 56 20
Hirtshals 14 5 3 6 51 – 55 18
Tornby 14 4 1 9 42 – 71 13
Ilbro 14 0 1 13 33 – 66 1

Det ene point erobrede Ilbro fra Tornby, ved at kla-
re uafgjort 3-3 i den sidste indbyrdes kamp.

Christian Byrdal
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Tornby IF’s Håndboldudvalg
Formand: Allan Jellesen . . . . . . . . 2047 7306
Kasserer: Ulla Rokkedal . . . . . . . . 2154 0836
Næstformand: Birgitte Mikkelsen . . . 2087 9900
Anders Thomsen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2244 8178
Bettina Sigsgaard . . . . . . . . . . . 2856 6569
Johnny Neergaard . . . . . . . . . . . 4040 9822
Anita Dissing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2281 0102
Mathias Hvims . . . . . . . . . . . . . 2926 8878
Ann Olsen . . . . . . . . . . . . . . . 6154 2975
Se også: www.tornbyif.dk
Facebook: Tornby IF Håndbold

Tornby Cup 2021
Tornby Cup 2019 sprængte alle 
rammer med 2.720 deltagere.
Tornby Cup 2020 blev aflyst på 
grund af Corona.

Derfor var vi ekstra spændte til Tornby Cup 2021, 
ville Coronaen havde sluppet sit tag her i norden. 
Da vi lagde indbydelserne på hjemmesiden i star-
ten af året, lovede vi alle, at hvis cuppen blev aflyst 
på grund af Corona, eller der blev forbudt udrejse 
og indrejse til Danmark, ville de få alle deres penge 
tilbagebetalt, det samme gjaldt for danske hold der 
blev bange for Coronaen og meldte afbud.

Alle de 42 hold der var blevet tilmeldt fra Norge 
meldte afbud, og andre skrev at de ikke turde til-
melde sig. Vi har tilbagebetalt godt 76.000 kr.
Trods alle afbuddene endte vi med 185 hold og 
godt 2.100 deltagere, det var nok en 6-700 delta-
gere mindre end vi havde regnet med.

Det blev også en noget anderledes Cup, for ikke 
at samle for mange på et sted, valgte vi at droppe 
frokosten på Tornby Skole, i stedet fik spillerne et 
afslag i prisen, så de selv skulle købe deres frokost 
i hallerne. Aftensmaden blev også flyttet fra Tornby 
Skole og ud på de skoler, hvor de var indkvarteret.

Diskotek, ledertræf og svømmehal blev også aflyst 
på grund af fare for evt. smittespredning. 

Der var et mindre smitteudbrud blandt nogen af 
holdene der var indkvarteret på Horne Skole. Det 
hold, der var smittede spillere på, tog hjem søn-
dag morgen, alligevel var der nogle få stykker fra 
en anden klub der var smittet mandag.  Men vores 
forsigtighed, medvirkede sikkert til at der ikke blev 
en større smitte. 
Faren for Corona-smitte, er sikkert nok noget vi 
skal regne med de næste år. Derfor er vi lige nu lidt 
i tvivl om vi også til Tornby Cup 2022 skal have de 
samme restriktioner, som der var i år. Det tager vi 
stilling til først i det nye år.

Den anderledes cup, uden spisningen i Tornby, 
gjorde at vi skulle bruge langt færre hjælpere end 
vi plejer. Det er vi rigtig kede af, for det var efter-
hånden blevet en god tradition til at mødes på, for 
dem som ikke har deres vanlige gang i hallen. Det 
gav meget mindre liv i og omkring hal og skole i 
Tornby – det var lidt halvtomt.
Men turneringen gik rigtig godt. Der var også stor 
tilfredshed blandt deltagerne, selv om det hele var 
noget anderledes end det plejer at være. Det havde 
vi også på forhånd adviseret holdene om at det vil-
le være. Måske var det derfor de tog det så pænt, 
eller vil de måske hellere have det sådan fremover?

Til slut tusind tak til alle hjælpere, uden jeres hjælp 
ville det ikke være muligt at arrangere og afholde 
en cup som denne. I kan være rigtig stolte af jer 
selv, og vi håber I er klar igen 16.-18. september 
2022.

Henning Sigsgaard

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

TIF-Håndbold
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Julestue i 
Tornby Gl. Skole
Fredag den 17. til tirsdag den 
21. dec. kl. 11.00 - 17.00

• Kæmpe keramisk tombola udendørs i brænde-
skur.

• Julenisse gættekonkurrence i cykelskur, for 
børn og barnlige sjæle.

• Varm glögg i værkstedets krus og kopper som 
kan købes til specialpris og nydes udendørs i 
carport og omkring bålet.

• Økologiske canduccier bagt med Aurions’ 
Ølandshvede.

Velkommen i Tornby Gl. Skolestue, 
JaniceHunter og Nanna nissepige

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser, så I kan plan-
lægge indlæggene så godt som muligt.

Blad nummer Deadline Udkommer

1 8. januar 2. februar

2 5. marts 30. marts

3 7. maj 1. juni

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

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

Dette blad er det første med en ny person, som 
bliver en del af processen med at få bladet fra at 
være en masse indlæg til at være det blad, som vi 
sender ud. 
Karina Bentzen er blevet kastet lidt hovedkulds ind 
i dette med min galdesten og ophold på sygehuset. 
Der skal dog mere til at vælte hende af pinden.

I skal stadig skrive til postkasse@lokalbladet-vito.
dk for at få et indlæg med i bladet. Jeg skal nok 
hjælpe lidt, men kig efter, at det er det du gør, når 
du sender indlæg. Det er vigtigt at du ikke sender 
andre steder hen. Jeg gør selvfølge mit til at ind-
læg, der havnet forkert sendes videre.

Bladsmøreren Jørgen

Redaktionen



Hver uge
Mandag: Seniordans, ”Vild med 
dans” og præmiewhist i TF
Tirsdag: Aktivitetsklubben, Yoga og 
Folkedans i TF
Torsdag: Babysalmesang 
kl. 10.30-11.45 i TK

November
27.  Sangaften kl. 19.30 i VF
27. Åbent hus Sognearkivet kl. 10-16
27.-28. Julemarked kl. 10-17 i Købm

December
1. Bankospil kl. 14 AKT i TF
2. Kirkecafe. Vi synger julen ind   
 kl. 10 i SG
2.  Adventskoncert kl. 16 i VK
4. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
8.  Swing-om-aften i TF
9. Kirkecafe. Vendelbohistorier 
 kl. 10 i SG
9.  Musikgudstjeneste. 
 De ni læsninger kl. 19 i TK
9.  Forsamlingshusets julefrokost  
 kl. 18 i TF
16. Kirkecafe. Julefrokost med besøg  
 af biskop kl. 11 i SG
16. Adventskoncert kl. 16 i TK 
17.-21. Julestue i Tornby Gl. Skole 
 kl. 11-17
19. Juletræsfest i TH kl. 13.30-15.30

Januar
5.   Bankospil kl. 14 AKT i TF
8. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
12.  Swing-om-aften kl. 19.30 i TF
19. Vildmarksshow kl. 14 i TF

Alle arrangement er nærmere omtalt 
inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
AKT Aktivitetsklubben
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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