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Så er vi godt i gang med det nye år. I december 
glædede vi os til jul og nytår. Til at være sammen 
og til at være fælles om en masse ting. Omikron 
blev det nye ord sidst på året. Heldigvis har der 
været en anden politik og det er også en anden 
virus, der har været rundt og spøge denne gang. 
Det ser ud til nu at det er en mildere version, som 
ganske vist smitter som bare pokker. Vi har aldrig 
haft så høje smittetal, men med meget færre ind-
læggelser. Vi har holdt vejret for lige at finde ud af 
hvad vi har med at gøre, men det ser ud til at vi 
med dette er på den rigtige side af pandemien. 

Pandemien har stillet nogle store krav til os. Vi har 
lært noget og der kan nok skrives bøger om hvad 
der ikke længere er som før. Klimakrisen og pan-
demien ser ud til at have slået sig sammen og villet 
os noget.

Vi er kommet uden for døren og opdaget at na-
turoplevelser ikke ligger i Thailand eller det sydlige 
Frankrig, men lige uden for døren. Vi har også fun-
det ud af at vi selv kan skabe ting, oplevelser og 
meningsfuldhed, uden at det er noget vi har betalt 
en masse for. Mange af os har oplevet at vi er ble-
vet mere kreative. Vi strikker, syr, laver mad, snak-
ker sammen, er mere lokale, hjælper hinanden og 
så videre. Det er lidt fantastisk. Vi har flyttet blikket 
lidt tættere på os selv og vores omgivelser. Ikke det 
der langdistance blik, som overser det nære.

I vores nære fællesskab er der kommet to nye an-
sigter ind i redaktion og en er gået ud. Jeg sid-
der bare og hjælper til, for de kan selv. Karina, 
som blev kastet ud i det sidste blad og så er Sara 
Munch også kommet med. Jeg tror de præsenterer 
sig selv lidt mere i næste nummer.

Redaktionen er det fællesskab, der har drevet VI-
TO og holdt fast i det så det stadig er en størrelse, 
som I derude kan regne med.

Fællesskabet er dog lidt større, for det udgøres af 
alle, der gerne både vil og kan bidrage med indlæg, 
historier, referater og begivenheder, der har fleres 
interesse.

Det er nemt at gøre for I skal bare skrive til post-
kasse@lokalbladet-vito.dk. Så kommer indlægget 
med i næste nummer. Send gerne billeder med. 
Husk at billeder skal være nogle I tager og ikke 
hentet fra internettet. De skal også være så gode 
i opløsningen som muligt. Her kan vi hjælpe lidt, 
hvis I er i tvivl. 

Jeg glæder mig til at se næste blad.
Jørgen

medhjælper i redaktionen

Forsidefoto: Vandretur på Kirkestien og kaffepause 
Sognegården - se side 18

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

Alle aktiviteter foregår i:
Tornby Forsamlingshus, Gl. Landevej 25, Tornby

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00
Seniordans.
Anna-Gretha Christensen  3070 7721 og 
Gunna Højris 2341 3203.

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, men 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. 4296 9624

Bankospil 2022
Første onsdag i hver måned.

Onsdag den 2. marts
Kl. 11.30  Fællesspisning. 
Menu: suppe og tarteletter.
Pris. 100,- kr.
Tilmelding senest den 24. februar til Bertha 2033 
3765 og Bent 2169 2570.

Kl. 13.00  Generalforsamling i henhold til vedtæg-
terne.

Kl. 14.00  Banko

Onsdag den 6. april
Kl. 14.00  Banko

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

Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk. Her opdate-
res arrangementer fra hele Hjørring kommune. 

Ligeledes tjek “HAS’s” opslag på jeres tv.

Tjek også INFO-skærmen i Dagli’ Brugsen og Hal-
len.

Aktivitetsklubben

Hvordan udkommer VI-TO
Vores blad udkommer på to måder. Vi trykker bla-
det hos Martensens Bogtrykkeri. Det gør vi for at 
alle kan få et blad, som de kan have i hånden. Des-
værre sker det at bladet ikke kommer i din post-
kasse. 

Sker det at bladet ikke er i postkassen så kan du 
gøre flere ting. I kirkerne, i Dag’li Brugsen og i Torn-
by Gamle Købmandsgård findes der eksemplarer. 

Vi har også en hjemmeside - lokalbladet-vito.dk 
- hvor du altid fra alle steder kan gå ind og 
hente et helt frisk blad. Det er i PDF-format, 
som næsten alle kan læse. Der findes blade 
helt tilbage til 2013, hvor vi begyndte med at 
lægge bladene på en hjemmeside.

Som noget nyt er der lavet en facebookside, 
som hedder VI-TO Lokalbladet for Tornby-
Vidstrup. Her kan du også finde linket til vo-
res blad på nettet. Ris og ros er også velkom-
men, men det er ikke en side lige nu, som 
kommer til at indeholde det ene indslag efter 

det andet. Hvis vi har problemer med bladet, kunne 
vi poste et par ord om grunden og hvad vi gør. Der 
kommer ikke artikler, som ikke nåede deadline. De 
har sikkert også deres egen hjemmeside.

Hvordan bladet, hjemmesiden og facebooksiden 
ændrer sig med tiden er ikke nemt at spå om. Men 
af og til får de et tvist, som redaktionen synes skal 
til for at gøre det bedre.

Jørgen
medhjælper

Redaktionen
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Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

Invitation til borgermøde
Et af de tre hovedelementer i Tornbys Potentiale-
plan var Forskønnelse af byens ansigt udadtil.

De to andre elementer var etablering af stier rundt 
i området, samt optimering af Byens rum/pladser. 
Projektet med stierne er som det fremgår andet 
steds i bladet godt i gang. Byens rum/pladser af-
venter tid og kræfter.
 
Nu er tiden kommet hvor vi kan præsentere et op-
læg til Forskønnelse af byens ansigt udadtil. 

Beboerforeningen har fået landskabsarkitekt Han-
ne Lynge Jacobsen til at udarbejde et idekatalog, 
og vi er i gang med at søge midler til at kunne gen-
nemføre en del af tankerne.
Men, det er helt afgørende, at byens borgere finder 
ideerne rigtige og attraktive. 
Det er vigtigt at vi får skabt et udtryk der er bred 
opbakning til, og som vi i det daglige kan glædes 
over.

Vi er derfor i fuld gang med at planlægge et borger-
møde til afholdelse 

Onsdag den 9. marts kl. 19.
Sæt allerede nu X i kalenderen. 

Nærmere program, mødested m.m. oplyses sene-
re på Tornbys Facebook side, informationstavlen i 
Dagli’ Brugsen, samt ved e-mail til Beboerforenin-
gens medlemmer. 

Det er vigtigt at understrege, at mødet er for ALLE 
beboere i Tornby.

Torben Christensen

Indkaldelse til generalforsamling
Vi håber og tror, at vi midt i marts er blevet mere 
”Corona-normale”, og dermed igen kan afholde 
Beboerforenings generalforsamling rettidigt, i hen-
hold til vedtægterne.

Derfor indkaldes herved til 
Tornby Beboerforenings generalforsamling.
Onsdag den 16. marts kl. 19.00
I Tornby Forsamlingshus.

Generalforsamlingen starter med fællesspisning kl. 
18.30, generalforsamlingen starter kl. 19.00

Generalforsamlingen indeholder følgende dagsor-
den:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
•  Regnskab
•   Fastsættelse af kontingent
•   Indkomne forslag
•   Valg til bestyrelse
•   Valg af revisor
•   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, må være forman-
den i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.

På bestyrelsens vegne
Torben Christensen

Dialogmøde med Hjørring Kommune
Beboerforeningen havde efterhånden en del små 
løse ender i forhold til Hjørring Kommune, mange 
småting vi arbejder med, og som ofte hænger sam-
men som ærtehalm. 
Vi blev derfor superglade da kommunens folk med 
planchef Marlene Munch i spidsen foreslog et 
møde hvor de chefer, ledere og medarbejdere fra 

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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kommunen der har viden om, og andel i de mange 
sager alle deltog på én gang. På den måde kunne 
vi få mest muligt drøftet og sat i proces. 
Mødet blev holdt i Dagli’ Brugsens mødelokale den 
24. november. Bente gav kaffe og norske klejner, 
så stemningen var i top.

Vi fik drøftet og taget hul på blandt andet:
• De mange snitflader til kommunen i forhold til 

vores projekt med byens forskønnelse, ”Ansig-
tet udadtil”. Her er kommunen lodsejer på nogle 
arealer, vejmyndighed på andre, og har relevant 
viden om oversigtsforhold m.m. Hvilke tilladel-
ser skal der i det hele taget til. Blandt andet 
et projekt som etablering af pendlerplads ved 
Sønderby, det kræver tilladelse til overkørsel, 
der er en problematik omkring snerydning og 
glatførebekæmpelse der skal håndteres.

• Etablering af lademuligheder for el-biler, hvor 
og hvordan får vi det til at ske, hvad er kommu-
nens rolle heri.

• Trafikbelastningen/hastigheden på Rævskær-
vej, hvordan starter vi bedst muligt en proces 
op der forsøger at tage hånd herom.

•   Overgangene over Hovedvejen, er de placeret 
de rigtige steder, er de udformet optimalt, kan 
de indgå i vores arbejde med byens forskøn-
nelse.

•  Det gamle Pakhus ved stationen, kan det be-
vares og finde ny anvendelse til fælles gavn og 
glæde. (Pakhuset er ejet af Nordjyske Jernba-
ner).

• Opstart af proces med henblik på at finde et nyt 
område i byen til Parcelhusbyggeri.

• Faciliteter/driftsmidler til Arbejdslauget.
• Eventuelt forskønnelse af søen overfor Dagi’ 

Brugsen, hævning af vandstanden.
• Og flere mindre ting…

Alle var enige om, at det havde været et super godt 
møde, hvor rigtigt mange småting var klaret på kort 
tid, netop fordi der var så bred repræsentation.

Der vil på vanlig vis blive orienteret dels ved Bebo-
erforeningens fællesspisninger, dels i VI-TO når der 
er nyt af interesse i de enkelte sager.

Beboerforeningen var repræsenteret af Peter og 
Torben.

Torben Christensen

Tornbystierne
Stiprojektet har rundet en milepæl, vi havde ind-
vielse på den første etape – Kirkestien den 23. ja-
nuar, og vi oplever allerede nu at der er en stor inte-
resse for at komme ud at bruge vandrestøvlerne på 
den. Det er skønt og det giver energi til at komme i 
gang med den næste stietape.

Beboerforeningen har allerede været i arbejdstøjet 
et stykke tid med den næste etape som omfatter 
Dyssesporet og Bjergsporet. Vi er således i mål 
med at fastlægge traceen ligesom der er indgået 
aftaler med de lodsejere hvis jord vi får lov til at 
benytte. Dyssesporet er det sydlige spor hvis for-
løb har den smukke langdysse som er beliggende 
syd for Tornby som mål. Bjergsporet har en østlig 
retning, og har som mål Tornby Bjerg. De to spor er 
tilsammen ca. 11 km lange.

Næste milepæl i dette delprojekt er finansiering! Vi 
skal ud at finde penge til anlæggelse af begge stier, 
og det selvfølgelig et kardinalpunkt i forhold til at 
komme helt i mål, men vi er optimistiske og håber 
det lykkes.

Et forsigtig mål er at vi kan komme ud på en gåtur 
på Dyssestien og Bjergstien en gang hen på slut-
ningen af 2022. Lad os krydse fingre for det.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle dem der 
har hjulpet med stiprojektet indtil nu, der har været 
rigtig mange involveret, og alle har bidraget med 
stor entusiasme. Tak for det. Uden denne frivillige 
hjælp var vi aldrig kommet i mål.

Peter Kristensen

Offentlige foredrag i Naturvidenskab 
i Sognegården  
Foråret 2022 byder på hele seks foredrag fra Aar-
hus Universitet. Foredragene kan opleves via live-
stream i Sognegården.

Serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab 
udbydes af Aarhus Universitet i samarbejde med 
Carlsbergfondet og en lang række værter landet 
over.
Forelæsere er oftest forskere – primært fra Aarhus 
Universitet, men også andre universiteter og forsk-
ningsinstitutioner i Danmark og udlandet – som 
fortæller om de nyeste opdagelser og erkendelser 

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.

Stanges Auto

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

Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk
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inden for primært naturvidenskab og sundhedsvi-
denskab. 
De enkelte foredrag bliver annonceret på informati-
onsskærmene i Dagli’ Brugsen og Hallen. 

Du kan læse om hver enkelt foredrag på hjemme-
siden ofn.au.dk

Fremtidens natur
Ved professor i økologi Jens-Christian Svenning 
Tirsdag den 8. februar kl. 19.00-21.00 

Den sovende hjerne
Ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum 
Tirsdag den 22. februar kl. 19.00-21.00
 
Klimaforandringerne
Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Chri-
stensen, 
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00-21.00

Ekstrem fordøjelse
Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang 
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00-21.00

Flagermus
Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Mad-
sen 
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00-21.00

Ig Nobel Prize: First laugh, then think 
Ved Marc Abrahams og tre prismodtagere
Bemærk at foredraget foregår på engelsk.
Tirsdag den 26. april kl. 19.00-21.00

Jacob Rye Kobber

Nye beboere i Tornby
Tornby Beboerforening byder velkommen til nye 
borgere i Tornby. Vi er rigtig glade for alle dem, der 
vælger Tornby som deres fremtidige hjem. Bebo-
erforeningen og byens erhvervsliv udtrykker denne 
glæde med velkomstpakken, som bliver givet. 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 be-
boerforeningen på tlf. 2933 8210.

Mikkel og Mie
Vi byder hjertelig velkommen til Mikkel og Mie, som 
pr. 1. september overtog huset på Storgårdsvej. 

Mikkel er et kendt ansigt i byen via sit job som om-
rådeleder i Dagli’ Brugsen, og Mikkel stammer op-
rindeligt fra Tornby. 
Mie er fra Ilbro og er i lære som murer hos Svend 
Aage Christiansen. Fritiden bruges på håndbold og 
ikke mindst på de to schæferhunde Cleo og Chiko. 

Stort velkommen!

Søren, Sine og Esther
Endnu et ungt par har valgt Tornby som deres frem-
tidige base. Vi byder velkommen til Søren Nyborg 
og Sine Beermann og deres lille nytilkomne, Esther 
på tre måneder. Søren kommer fra Vejle og Sine er 
lokal – næsten – hun har sine rødder i Tårs og Hjør-
ring. Begge har været meget flittige med at skabe 
deres nye hjem, der er brugt knofedt og mange 
spande maling for at de har fået skabt nogle lækre 
rammer for familien på Skagavej.

Søren arbejder til daglig ved Aalborg forsyning, og 
Sine er når hun ikke har barselsorlov ansat ved Mu-
sikkens Hus, ligeledes i Aalborg.

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

Mie og Mikkel med Cleo og Chiko. 
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Tornby byder velkommen og håber I vil komme til at 
glædes over jeres valg.

Jesper, Amalie og Aya. 
På Rævskærvej kan vi sige velkommen til Jesper, 
Amalie og Aya.

Jesper er gammel Tornbydreng, der efter at have 
været omkring Randers, Frederikshavn og Hirts-
hals har besluttet, at Tornby er det bedste sted at 
bo. Det er Amalie, der stammer fra Skagen enig i. 
De synes begge, at Tornby ligger godt i forhold til 
jobmuligheder og er et dejligt roligt sted at bo. Og 
så gør det jo ikke noget, at der er en del familie og 
venner tæt på. 

Amalie arbejder som hjemmehjælper i Hjørring 
Kommune, så hun skal snart få lært omegnen at 
kende. Jesper arbejder som softwareudvikler/pro-
grammør med arbejdsplads i Hjørring. Evnerne 
indenfor IT gør han blandt andet brug af i Tornby 
Bjergelav, hvor han har gang i en del fornyelser på 
området.

Aya på 1½ år har tæt til vuggestue og siden bør-
nehave, og det gør det let at få dagligdagene til at 
hænge sammen.

Stort velkommen til hele familien.

Jonna
Der er rykket endnu 
en ny tilflytter til Torn-
by. Vi byder velkom-
men til Jonna. Jonna 
har det meste af sit 
liv boet i Hirtshals, 
men da hendes mand 
Knud døde, var tiden 
til at flytte til noget 
mindre.

Da der viste sig et dej-
ligt hus på Gl. Skole-
vej i Tornby og et let 
salg af det store hus 
i Hirtshals, så var val-
get ikke så svært.

Jonna hygger sig med korsang i Hirtshals, og ind 
imellem giver hun en hånd i genbrugsforretningen 
på Gl. Landevej. Vi er glade for at Jonna valgte 
Tornby,

Og byder velkommen med en gave fra byen.

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

  

Søren Nyborg og Sine Beermann med Esther.

Jesper og Amalie med Aya.

Jonna
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Får vi et ”normalt” 2022?
Overskriften er naturligvis afledt af den voldsomme 
smitte med Covid-19, der denne vinter har bredt 
sig over stort set hele vores jordklode. Her medio 
januar måned er det ikke helt til at overskue, hvilke 
restriktioner, der vil være gældende hen over for-
året, men det er nok tvivlsom, om vi får et helt ”nor-
malt” 2022.

Kommende arrangementer
På vores bestyrelsesmøde i december måned, 
blev vi enige om at prøve at satse på, at vi kan 
afholde vores generalforsamling her i foråret og 
datoen blev fastsat til tirsdag den 8. marts 2022 
kl. 19.00.  Som altid afholdes generalforsamlingen 
i Mettes Kaffestue i Tornby Gl. Købmandsgård.

Såfremt der sker ændringer i datoen, vil der na-
turligvis blive informeret om det på info-tavlerne i 
Tornby-Hallen og Dagli’ Brugsen samt Vidstrup-
Info HUSK og HAS-info i fjernsynet.

Hvis andre arrangementer kommer på tale, vil der 
også blive informeret om disse på de ovennævnte 
steder. 

Det er vores plan at få udarbejdet en folder med 
oplysninger om Tornby-Vidstrup Sognearkiv og 
årets planlagte arrangementer. Denne folder vil i 
første omgang blive omdelt til de medlemmer af 
sognearkivet, vi havde lige før corona-pandemien. 
Vi håber på denne måde at kunne få de fleste med-
lemmer tilbage.

Problemet er dog stadig, at vi ikke med sikkerhed 
ved, om planlagte arrangementer vil kunne gen-
nemføres.

Heldigvis har vi dog kunnet holde åbent på arkivet 
på vores faste ugedag, nemlig hver onsdag fra kl. 
15.00 - 17.00.

Og så arbejdes der ellers også videre med at få 
registreret vores billeder og dokumenter m.v. i det 
landsdækkende arkiv, Arkibas.dk. 

Det er et enormt stort arbejde, der vil fortsætte 
flere år frem, men det vil så også betyde, at mange 
oplysninger kan findes på internettet uden et be-
søg på lokalarkiverne først.

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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Siden sidst:
Alle arrangementer i januar, har været aflyst på 
grund af Corona.

Fredag den 18. februar
Vi havde planlagt en irsk aften, men den er udsat 
indtil videre.

Torsdag den 17. marts kl. 19.30
Kielgasternes 30 års jubilæum afholdes med dans, 
kaffe og kage.  Alle er velkomne.

Onsdag den 30. marts kl. 19.30
Forsamlingshusets generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

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

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

Hirtshals afdeling
Jyllandsgade 14
9850 Hirtshals
T 8222 9850

Arrangementet den 23. februar 
Aflyses på grund af Corona.

Generalforsamling den 23. marts 
kl. 14.00 ifølge vedtægter.
Mødested: Tornby Forsamlingshus.

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

Der vil blive sendt mail/sms ud når vi ved om der 
kan åbnes op igen.

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
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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

Februar    
5 3.  Kyndelmisse   19.30*
 6.  Sidste søndag efter H3K  10.30
6 13.  Septuagesima   10.30
7 20.  Seksagesima  10.30
8 27.  Fastelavn   14.00**

Marts    
9 6.  1. søndag i fasten   10.30
10 13.  2. søndag i fasten    10.30
11 20.  3. søndagi fasten  10.30
12 27.  Midfaste      9.00 (LW)

April    
13 3.  Mariæ bebudelsesdag  10.30
14 10.  Palmesøndag  9.00 (BH)

LW er Liselotte Wiemer. BH er Bjarne Hougaard.
Hvis ikke andet anført er det Sara Dommerby Toft

* Stemningsfuld musikgudstjeneste i forbindelse med kyndelmisse, Tornby-Vidstrup 
kirkekor medvirker (hvis corona’en tillader), og vi synger fra de nye højskolesang-
bøger

** Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne. Vi begynder med en god og 
munter gudstjeneste og går derefter over i forsamlingshuset og slår katten af tøn-
den – kom gerne udklædte!

Arrangementer i februar og marts
Hver torsdag: 
Kl. 10-12 Kirkecafé / Kl. 16-18 øver kirkekort – kom og vær med!

Torsdag 3. februar kl. 19.30 i Tornby kirke: 
Kyndelmisse

Søndag 29. februar 14.00 i Vidstrup kirke: 
Fastelavn

Torsdag 10. marts kl. 19.30 i Sognegården: 
Synd, død og djævel – et foredrag om det onde.

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.
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Præstens klumme 
– den røde tråd
Håndarbejdet har været en del af det at være men-
neske – lige siden vi blev mennesker, tror jeg. Det 
hører nemlig med til det at være menneske, at vi la-
ver redskaber, som vi bruger til at forarbejde både 
tøj, husgeråd og forskelligt udstyr med. 

Som præst griber jeg ofte til bibelen for at reflekte-
re over de emner, som optager mig. Det er ikke me-
get, der skrives om håndarbejde der (nok fordi de 
allerfleste af bibelens mange forfattere er mænd), 
men alligevel nævnes håndarbejdet direkte og indi-
rekte hele vejen igennem den gamle bog. Der tales 
om hvordan folk går klædt i de fineste klæder, og 
i nogle af de mindst medrivende kapitler i bibelen 
fortælles det meget udførligt, hvordan åbenbar-
ingsteltet skal sys. I det nye testamente findes der 
en lignelse, som handler om, hvor svært det er at 
forene det nye med det gamle, her siger Jesus, at 
man ikke kan sætte en lap af ukrympet stof på en 
gammel kappe, for så river den nye lap det gamle 
i stykker og hullet bliver værre. Og hvis man ser 
efter, findes håndarbejdet som en del af livet helt 
fra første færd. 

Allerede i bibelens tredje kapitel hører vi, hvor-
dan Adam og Eva opdager at de er nøgne efter 
at have spist af frugten fra kundskabens træ, og 
så syr de figenblade sammen, så de kan dække 
deres kroppe. Det overhovedet at iføre sig tøj, er 
noget ur-menneskeligt. På mange måder er det en 
af de ting, der adskiller os mennesker fra dyrene. 
Vi tager tøj på af praktiske årsager, så vi ikke fry-
ser, eller så solen og vinden ikke skal skade vores 
krop. Men i bibelens skabelsesmyte peges der på, 
at grunden til at menneskene syr tøj til sig selv er, 
at de begynder at se sig selv ude fra – vi går også 
med tøj fordi vi i mange sammenhænge skammer 
os over at være nøgne.

Nu er bibelens beretninger ikke det samme som hi-
storiske dokumenter. Myten om Adam og Eva rum-
mer megen visdom og gode iagttagelser om Gud 
og om det at være menneske. Men man kan også 
gå til arkæologien for at overveje håndarbejdets 
betydning for os mennesker. Der findes nemlig ikke 
en tid eller en kultur uden fint og omhyggeligt ud-
ført håndarbejde. Selv under de hårdeste forhold 
har folk taget sig tid til at gøre mere ud af frem-
stillingen af tøj og brugsgenstande, end de behø-
vede. Håndarbejdet er også et udtryk for overskud 
og skaberglæde. En måde at bringe poesien ind i 
livet på. Vi nøjes sjældent med fx at sy tøjet så hur-
tigt og enkelt, det kan lade sig gøre. Ofte lægger vi 
både liv og sjæl i at udforme og dekorere de ting, 
vi fremstiller. Håndarbejde er på den måde et tegn 
på overskud – og jeg tænker ofte, at smukt udført 
håndarbejde er som poesi uden ord. Rent rationelt 
har det ingen konkret nytte, men det er som et digt 
eller en sang: det er udtryk for overskud og bringer 
ofte både skønhed og dybde ind i vores tilværelse.
 
Tilbage til Adam og Eva: læg lige mærke til, at de 
begge to syr figenblade sammen. I 1. Mosebog er 
det at sy ikke kun et arbejde for kvinder. Alligevel 
har håndarbejdet altid mest været arbejde for piger 

og kvinder. Det ligger indlejret i selve sproget at 
håndarbejdet er en kvindelig syssel, tænk også på 
ord som sypiger og strikkekoner. 

Håndarbejdet er også stille arbejde. Der er mere 
heltedåd over at gå på jagt, fiske eller for den sags 
skyld at drage ud i regn og slud for at pløje en vin-
tervåd mark – end der er over at strikke en trøje 
eller sætte en væv op og fremstille lærred. Og så er 
det alligevel ikke så kønsopdelt, for vi har vist altid 
kunnet deles om opgaverne. I gamle dage strikke-
de både mænd og kvinder strømper, og selvom det 
traditionelt er kvinder der broderer, begyndte min 
gamle morfar at brodere, da han var gået på pen-
sion. Han begyndte nok med et par små oversku-
elige klokkestrenge, men han sluttede af med at 
brodere store og tidskrævende billedtæpper med 
mønstre fra den hæderkronede forening Håndar-
bejdets Fremme. I min gymnasietid så vi den slags 
som topmålet af dårlig stil, men jeg har siden fået 
en svaghed og ligefrem respekt for det klassiske 
broderi. Og i dette efterår så jeg minsandten en flok 
unge, seje mænd, der samledes på et værtshus en 
gang om ugen for at brodere og få en sludder og 
en øl. Det var begyndt som en joke på en bytur, 
men de var blevet bidt af det, og mødes nu en gang 
imellem for at få et pusterum i deres travle hverdag. 
Men det havde en ironisk distance. Hvor de gamle 
klokkestrengs-broderier havde bonmot’er som fx 
”hvor der er hjerterum, er der husrum”- der lavede 
de unge mænd ironiske og jokende sætninger eller 
nærmere ord, som fx EDDERBRODEREMIG, skre-
vet med korssting og omgivet af smukke blomster 
– eller blot ordet BACON, som en slags statement, 
der nok er ment som et opgør med vegetarer eller 
kostfornægtere.

I løbet af det sidste århundrede er næsten alt ma-
nuelt arbejde blevet overtaget af maskiner. Også 
når det gælder håndarbejde. Mange processer er 
blevet langt nemmere og hurtigere. Og billigere. 
Det er mere dyrt at købe garn og strikke en trøje 
– end det er blot at købe en fabriksfremstillet trøje. 
Særligt, hvis man tænker timelønnen med. Men de 
sidste år har håndarbejde i alle mulige afskygninger 
fået en kolossal opblomstring. For der sker noget 
med os, når vi sysler med vores håndarbejde. Det 
er som om, det binder krop og sjæl sammen, for 
det kræver på en gang koncentration og rutine, og 
kan bringe folk ind i en næsten meditativ tilstand. 

Godt håndarbejde er som poesi. Her ses et stykke 
ufarvet hørstof, det som bønderne i gamle dage gik 
klædt i. De broderede blomster er ikke til nogen 
nytte, men de skaber stor glæde.
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Når man bliver rigtigt opslugt af sit håndarbejde, 
glemmer man tid og sted. Det er godt både i mod-
gang og medgang. Den første store sorg jeg havde 
i mit liv, kom jeg igennem ved at sidde i en sofa og 
strikke trøjer. Når éns sind er tungt eller ligefrem er 
ved at gå itu, lindrer det meget at arbejde med no-
get, hvor hænderne ved, hvad de skal gøre uden at 
der er så meget at tage stilling til. Når man er sat til 
vægs og ikke magter noget som helst, er det befri-
ende at kunne gøre noget, hvor man kan sidde helt 
stille, men alligevel i ordets egentlige betydning få 
noget fra hånden.

Det er så godt, at det er en bevægelse, som både 
børn, unge og gamle er med i. Jeg ville helt sikkert 
have syntes det var sjovt at sidde og brodere anti-
citater, da jeg var ung og vild, men nu er jeg ved at 
blive gammel, i hvert fald hvis man spørger mine 
teenage-børn, og jeg er mere til ord og citater med 
tyngde. Derfor vil jeg slutte af med et af de eneste 
digte i bibelen, der rummer en sætning om hånd-
arbejde. Det kunne være, jeg skulle brodere en af 
sætningerne i digtet fra prædikerens bog, hvor det 
at rive itu står over for det at sy sammen. Det pe-
ger også på håndarbejdets helende karakter. God 
arbejdslyst med jeres håndarbejde rundt omkring!

Alting har en tid
For alt, hvad der sker under himlen, er der et tids-
punkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at klage, en tid til at danse.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
 Præd. 1,1-8

Nøj… det’ for børn
Babysalmesang: 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.
Tilmelding (nødvendig) - løbende i årets løb til un-
dertegnede, 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.
5. februar, 5. marts, 2. april, 7. maj, 4. juni
Tilmelding pr. mødegang til undertegnede.

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 velkommen.

Alle spørgsmål og tilmeldinger til Hanne Sørensen: 
mobil 2484 9892. Vi følger de til enhver tid gæl-
dende corona-restriktioner. Velkommen.

Hanne Sørensen

Kirkecafé
I foråret fortsætter vi vores Kirkecafé. Frem til på-
ske, vil vi have åbent hver torsdag, hvor alle er vel-
komne hver torsdag kl. 10-12. Kaffe og en bolle 
med smør er de faste ingredienser. Der vil også 
kunne forekomme underholdende indslag.

Tovholder Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Kyndelmisse 
Torsdag den 3. februar 19.30 i Tornby kirke
Kyndelmisse er en dag med forskellige skikke og 
traditioner knyttet til sig. Kyndelmisse er 2. februar 
– præcis den dag, hvor man er nået halvvejs i vinte-
halvåret (som løber fra 1. november til 1. maj). Den-
ne dag gjorde bonden status over sit vinterforråd, 
og samtidig blev der taget varsler for det næste år.
I kirken markerede man i den katolske tid Maria 
renselsesdag. I den gamle jødedom regnede man 
kvinder for urene, når de havde født og først 40 
dage efter fødslen måtte de atter komme i templet. 
Samtidig var denne dag den dag, hvor man indvi-
ede de lys, der skulle bruges som alterlys resten 
af året. Og her finder vi samtidig forklaringen på 
ordet Kyndelmisse. Det betyder lys-messe – altså 
den messe, hvor lysene indvies. Og måske refere-
rer lysene til netop det, at Maria fødte Jesus, som 
er verden lys.
I dag er vi heldigvis befriet for tankegangen om, at 
kvinder skulle være urene, når de har født, og sam-
tidig er det de færreste, der har brug for at gøre 
vinterforrådet op på denne årstid. Alligevel har vi 
brug for at fejre kyndelmisse, for vi er stadig på-
virket af de årstider vi lever i, og for mange af os 
er netop denne tid på året en hård og kold tid at 
komme igennem, en tid, hvor vi længes efter varme 
og lyse sommernætter, og derfor har brug for at 
tænde stearinlys, og samtidig åbne vores hjerter 
for Guds lys, så vintermørket bliver knapt så tungt 
at komme igennem.
I år holder vi kyndelmissegudstjeneste torsdag d. 
3. februer. kl. 19.30 i Tornby kirke. Det bliver en 
stemningsfuld musikgudstjeneste med en veksling 
mellem musik, fællessang og en refleksion over 
kyndelmissen.

Fastelavn
Søndag den 29. februar 14.00 i Vidstrup kirke
Endelig ser det ud til at vi kan fejre fastelavn som 
i gode gamle dage, før coronaen brød ud. Vi mø-

Frederik Vermehren, 1855: En jysk fårehyrde på he-
den. Her ses en mand, der er sendt ud på heden 
for at vogte får. Med sig har han en kæp, en hund 
– og et strikketøj. 
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Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110

des i kirken – gerne udklædte – til en kort familie-
gudstjeneste, som er arrangeret i samarbejde med 
spejderne. Derpå tager vi over i forsamlingshuset 
og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. 
Det bliver skønt! Vel mødt!

Synd, død og djævel – et foredrag om det onde
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Sognegården-
Tiden mellem fastelavn og påske er i kirkens cyklus 
den tid, hvor vi besinder os på at modstå det onde. 
I efteråret holdt jeg tre foredrag om hhv. tro, håb og 
kærlighed. Det, der bringer lys og mod. Så nu er 
det blevet tid til at tage fat på mørket. Dog ikke over 
tre aftener, men en enkelt aften, hvor vi skal ind på 
hvad det onde er og hvordan det onde virker ind i 
vores liv. Under overskriften Synd, død og djævel 
vil jeg undersøge, hvad det onde i virkeligheden 
er. Er der tale om en reel ondskabsfuld magt med 
egen bevidsthed? eller er der tale om et fravær, li-
gesom mørket er et fravær af lys? Eller findes det 
onde slet ikke? 

Traditionen kommer med mange bud og der findes 
mange måder at beskrive og afbillede det onde 
på – og ikke mindst findes der mange erfaringer 
af ondskaben og hvad den gør ved vores liv; og 
endelig er der spørgsmålet om, hvordan vi bedst 
bekæmper det onde. Der er fri entre, mens øl, vin 
og vand kan købes i pausen.

Sara Dommerby Toft

Sten Lerche 
– en aften med musik og gode fortællinger
I efteråret måtte vi for anden gang aflyse en længe 
ventet sangaften med Sten Lerche. Men vi giver 
ikke op. Vi har lavet en ny aftale om, at Sten Lerche 
kommer til Tornby 17. maj 2022. Der håber vi, at so-
len skinner og coronaen endelig har sluppet sit tag 
i både krop og sind, så vi frit kan mødes og synge. 
Vi glæder os!

Livestream i sognegården
I folkeoplysningens navn fortsætter vi samarbejdet 
mellem Tornby Beboerforening og Menighedsrå-
det om at streame en række veloplagte foredrag fra 
Aarhus Universitets naturvidenskabelige afdeling. 
Det foregår i sognegården kl. 19.00-21.00 på føl-
gende datoer: 

8. februar - om fremtidens natur
22. februar - om den sovende hjerne
1. marts - om klimaforandringerne
15. marts - om ekstrem fordøjelse
29. marts - om flagermus 
26. april under overskriften: ”Ig Nobel Prize. first 
laugh, then think”. 

Vi giver en kop kaffe eller the (kage/brød må man 
selv medbringe). Vel mødt!

Ny i Menighedsrådet 
- og en stor tak til Iver Gaarden
Fra januar 2022 træder Grethe Olesen fra Tornby 
ind i Tornby-Vidstrup Menighedsråd. Det er vi su-
per glade for, og glæder os rigtig meget til samar-
bejdet. 

Og ud af menighedsrådet træder Iver Gaarden, 
som har været med siden december 2020. En hjer-
telig tak skal lyde for det store og grundige arbej-
de, Iver har lagt i Tornby og Vidstrup. Ud over flere 
andre opgaver, har Iver været kontaktperson - og 
været de ansattes mand. Tak for indsatsen og de 
mange køreture fra Nørresundby og nord på. De 
bedste ønsker. 

Dorthe Kjærgaard

Indre Mission

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

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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

Et af de sjoveste djævlebilleder, vi har her i Vend-
syssel, er denne dæmon fra Sæby kirke med ansigt 
i hoved og r.. Foto: Nils Clemmensen.
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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

Grethe Olesen
Hovedvejen 18, 9850 Hirtshals
Tlf: 2262 8792
E-mail: grethe-olesen@live.dk

Kontaktperson og hjemmesideansvarlig
Vacant 

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
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TIF igen i serie 3
Sæsonen 2021 var for vores herreseniorafdeling en 
pose blandet bolsjer med op- og nedture.

Jeg blev kontaktet af bestyrelsen i TIF og blev 
spurgt til, om jeg havde mulighed for at stå for vo-
res herresenior i foråret 2021. Efter flere overvejel-
ser sagde jeg ja tak, men kun for forårssæsonen. 
Jeg ville nemlig se om der var opbakning til holdet 
og om der ville komme folk til træning.

Der er ikke mange positive ting at skrive om Co-
rona, men nedlukninger for bl.a. indendørs aktivi-
teter havde alligevel en positiv effekt på fodbolden. 
Der var rigtig mange til træning det meste af foråret 
og flere gange var vi over 20 til træning – så er det 
noget ved at være træner. Et stort problem i TIF er 
at stille hold til kampene grundet få til træning og 
mange afbud. Nu stod jeg pludselig i en situation, 
hvor jeg til mange kampe havde 20-25 spillere, der 
stod klar. Mange trænere har før mig stået til stan-
derhejsning og sagt, at det var de, der kom til træ-
ning, der kom på hold, men når først sæsonen kom 
i gang var dette ikke altid tilfældet. Det var noget 
jeg også sagde, men jeg holdt ord. 
Vi kunne måske i flere kampe have stillet med et 

bedre hold, men ingen der ofte var til træning skulle 
sidde over.

Alligevel kunne vi via en flot 2. plads sikre opryk-
ning til serie 3 i playoff kampe. Første kamp gav 
en sejr over Kvissel fra en anden serie 4 kreds og 
herefter stod den på en afgørende kamp mod SHI 
fra serie 3.

Det var alligevel som om jo længere vi kom ind i 
sæsonen jo mere faldt interessen og til en afgø-
rende kamp om oprykning, kunne jeg notere ikke 
mindre end 14 afbud. Vi måtte stille op med en no-
get alternativ opstilling og havde spillere med fra 
både veteranholdet og vores U17.

Aldrig nogensinde har jeg holdt et oplæg til en 
kamp, hvor jeg nærmest håbede, at vi ville tabe, 
men hvis indstillingen og den ringere og ringere 
træningsindsats fortsatte, havde vi absolut intet at 
gøre i serie 3. Vi kom ellers foran 1-0, men kræf-
terne slap op og vi tabte fortjent 3-1.

Min plan var nu at slippe tøjlerne og overlade an-
svaret til en anden. Men jeg blev af flere spillere 
opfordret til at fortsætte og aftalen blev, at jeg tog 
efteråret med.

Indendørs aktiviteter blev igen mulige og vi kunne 
mærke, at flere spillere prioriterede håndbolden og 
fred være med det. Det var nogle dygtige spillere, 

Tornby Idrætsforening

TIF-Fodbold

Holdet som spillede Tornby IF op i serie 3. 
Bagerst fra venstre: Emil Lyn Andersen, Mads Kjær, Oliver Kjær, Nick Pedersen, Jacob Steen Jensen, Nicolaj 
Lund, Asger Viberg, Steffen Slot Nielsen, Mathias Høier og holdleder Mogens ”Mugge” Jensen. 
Forrest fra venstre: Jakob Vinstrup Jensen, Peter Jensen, Kasper Bang, Mikkel Lai, William Riis, Daniel Nie-
mann og Per Rene Bech. 
På billedet mangler Emil Sloth Nielsen, Niels Vadsager Nielsen, Sune Filt Olesen og Jeppe Poulsen.
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vi måtte give afkald på. Min holdning om hvem der 
skulle på hold var dog uforandret, så de der kom til 
træning, kom også på hold. Igen kunne vi sagtens 
have stillet et stærkere hold med håndboldspil-
lerne, men de kom kun på hold hvis der var afbud. 
Samtidig havde vi et talentfuldt U17 hold og jeg 
kunne hurtigt spotte 4-5 spillere, der sagtens kun-
ne spille seniorfodbold og flere af dem blev stille og 
roligt indsluset på vores hold – selvfølgelig så det 
ikke gik ud over deres pligter på U17 holdet.

Vi startede sæsonen på udebane mod Tårs som 
var nedrykker fra serie 3, så vi allerede kunne se, 
hvor langt vi var kommet. Vi vandt 3-2, men kam-
pen kom til at handle om meget mere end fodbold 
og viste mig, at Tornby IF er en meget speciel klub 
med et sammenhold jeg ikke tror på, mange kan 
matche. 

Sæsonens første 13 kampe gav 9 sejre og 4 ne-
derlag, hvilket betød, at den sidste kamp mod 
rækkens nr. 2 fra Ilbro, blev en direkte duel om op-
rykning. Selvom kalenderen viste 31.10.2021, var 
vejret helt perfekt og jeg kan ikke huske at have set 

så mange mennesker samlet på Tornby Stadion. 
Til forskel fra før omtalte kamp i SHI, var vi denne 
gang enige om at gå efter sejren og dermed direkte 
oprykning. Hvis nogle var i tvivl om dette, blev det 
hurtigt klart for alle at det bare var vores dag. Foran 
5-0 efter en god halv time og ikke engang et rødt 
kort kunne stoppe os. Det hele endte med en knu-
sende 8-0 sejr.

Jeg har grundet manglende tid valgt at stoppe 
som træner, men jeg må indrømme beslutningen 
var sværere end jeg troede. Jeg har nemlig nydt 
hvert øjeblik og har virkelig hygget mig i spillernes 
selskab. Vi har oplevet meget sammen og der skal 
lyde en stor tak til jer spillere. Vi har grinet og grædt 
sammen og det sammenhold I ved flere lejligheder 
har vist, er jeg bare imponeret over.

Man skal altid passe på med at fremhæve nogle 
frem for andre, men nogle fortjener ekstra ros. Stef-
fen Sloth var fast mand til træning og bortset fra et 
par smuttere til sidst, var han til træning hver gang 
og bl.a. var han derfor - sin unge alder til trods - 
også viceanfører for holdet og spillede samtlige 

kampe. Der må næsten være 
en genetisk forklaring, for 
storebror Emil kom ikke langt 
bagefter på den statistik. I 
to fik tildelt stort ansvar og 
jeg håber og tror, at der sid-
der en et sted deroppe og er 
meget stolt over jer to. Der 
skal også gives ros til Jacob 
Vinstrup og Asger Viberg for 
meget stabilt fremmøde til 
træning. 

Vil også benytte lejligheden 
til at takke Emil Lyn, der grun-
det skade ikke fik spillet så 
meget, men til gengæld var 
med på sidelinjen som hjæl-
petræner. Tak til Bent Munch 
for at sørge for at vores ba-
ner og områderne omkring 
den altid stod knivskarpt.

Sidst men absolut ikke 
mindst – MUGGE! Tja, hvad 
skal man sige udover at ud-
trykke sin respekt for en 
mand, der i en alder på den 
anden side af 80 stadig cyk-
ler til træning to gange om 
ugen uanset vind og vejr og i 
nu over 40 år har været hold-
leder. Jeg bestemmer ikke 
længere, men den træner der 
overtager holdet overtager 
også ham.

Jeg vil slutte af med at ønske 
holdet tillykke med opryknin-
gen og ønske jer alle en god 
sæson i 2022, hvor jeg vil 
komme på stadion og heppe 
på jer.

Mads Kjær
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Oldboys fodbold i TIF 
2022?
Ved begyndelsen af det nye år, fik vi fra Knud Niel-
sen, der er formand for fodboldturneringen Vendel-
boerne, en besked om, at bøderne for aflysning og 
flytning af kampe fremover bliver noget dyrere end 
tidligere.

Afbud til en kamp vil i 2022 komme til at koste hele 
kr. 225,- mod tidligere kr. 100,-

Da begge Tornby IF’s oldboyshold stort set gen-
nem hele forrige sæson havde problemer med at 
stille hold, kan det godt give lidt panderynker og 
foranledige til spørgsmålet: Bliver der oldboys fod-
bold i TIF i 2022?

Som det ser ud i skrivende stund, vil der sikkert 
godt kunne stilles både et fem mands superve-
teran og et syv mands veteranhold, men der skal 
ikke komme ret mange afbud, før der ikke er spil-
lere nok. Og hvad hvis en/nogle af spillerne bliver 
smittet med Corona?

Det kan blive temmelig dyrt at betale bøderne for 
udeblivelse, hvis et af holdene eller i værste fald 
begge holdene bliver ramt af smitte eller andre ska-

der for den sags skyld. Og der bør vel også være 
mulighed for, at en spiller kan sende afbud, uden at 
få dårlig samvittighed overfor holdkammeraterne.

Det er medio januar ikke besluttet noget om, hvor-
når den nye turnering begynder, men der er håb 
om, at den kan komme i gang i begyndelsen af 
marts og dermed vil kunne følge den vanlige tids-
plan.

Ovenstående kan godt virke noget pessimistisk, 
men fortæller noget om den reelle situation. Der 
vil dog under alle omstændigheder blive arbejdet 
kraftigt på at få samlet spillere nok til begge hold.
Vi har brug for dig!

Spillerne på veteranholdet skal være fyldt 45 år og 
på superveteran 55 år. Det er ikke noget krav, men 
en fordel, hvis man har spillet fodbold tidligere, 
men det vigtigste er lysten til at være sammen med 
andre om samme interesse og så er det sociale og 
muntre samvær mere værd end sejren. Dog går vi 
hver gang på banen for at vinde. 

Hvis nogen har lyst til at være med, så er man vel-
kommen til at kontakte undertegnede på mobil 
2247 6485 eller sende en e-mail på:
fambyrdal@has.dk.

Christian Byrdal

Skal du konfirmeres? 
Og vil du være sikker på 
at komme med i Konfir-
mandlisten, der udgives 
for Hirtshals og Omegn, 
så skal du læse neden-
stående. 

Ved konfirmation i Hirts-
hals, Emmersbæk, Hor-
ne, Asdal, Tornby og Vid-
strup kirker får trykkeriet 
oplysninger fra præster-
ne, hvis man i forbindelse 
med tilmeldingen har givet tilladelse til offentliggø-
relse. 

Vi opfordrer dog til, at alle tager kontakt til tryk-
keriet, da det er forældrenes ansvar at kontrollere 
oplysningerne.

Ved konfirmation i andre kirker skal man altid selv 
tage kontakt til trykkeriet. Det er dog et krav, at 
konfirmanden har bopælsadresse (folkeregiste-
radr.) i området og hører til en af de nævnte kirker.

Oplysninger der skal bruges:
Konfirmandens navn
Bopælsadresse
Forældre/værges navn
Kirke, dato og tidspunkt

Tilmelding eller kontrol af oplysninger skal ske i pe-
rioden 1. - 18. februar 2022

Martensens Bogtrykkeri 
Nejstdalen 1 · Hirtshals · Tlf. 9894 1878

Info om Konfirmandlisten
Omdeling sker i uge 10. Den ligger i omslaget med 
reklamerne (onsdag / torsdag). 
Man får den selv om der står ”Nej tak” til reklamer.
Hvis den ikke er med så ring til: 
Nordjysk Distribution, kundeservice på tlf. 9935 
3434 e-mail: ndi.reklamation@nordjyske.dk

Siden sidst

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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KREA-klub i Tornby?
Akvarel, Bogbinding, Broderi, Brikvævning, Cykel-
slangeflet, Decoupage, Drivtømmer, Filtning, Hæk-
ling, Glas, Keramik, Knipling, Kort, Linoleumstryk, 
Læderarbejde, Maleri, Modelfly, Modellering, Nå-
lebinding, Oliemaling, Origami, Patchwork, Perler, 
Pileflet, Plantefarvning, Scrapbooking, Smykker, 
Spinding, Strik, Syning, Tegning, Træarbejde, Væv-
ning, Quilling, Quiltning…

Kreative hobbies er der nok af – og der er også fle-
re end jeg lige kunne komme på her. Der er mange 
forskellige ting, man som kreativ kan kaste sig over. 

Fælles for de fleste af disse er dog, at de kreative 
aktiviteter oftest foregår hjemme i privaten – alene. 
Men sådan behøver det ikke at være. 

Jeg har i flere år haft en KREA-klub i min kælder i 
Hvidovre. Et sted, der kunne rumme 7-8 kreative 
sjæle, som grinede og snakkede sig igennem hver 
mandag aften, mens der blev kreeret, syet tøj, de-
koreret keramik, inspireret, diskuteret, delt viden 
og ind imellem afprøvet nye ting. Lige dele kaffe og 
kreativitet, hygge og hobby.

Jeg har en drøm om, at der er nogle af de kreative 
sjæle i området, som vil være med i en tilsvarende 
KREA-klub her i Tornby.  

En klub, der rummer alle mulige og umulige hob-
bies – så længe de er transportable. 

En fast KREA-dag om ugen (og man bestemmer 
selvfølgelig selv, hvor ofte man vil/kan deltage). 
Hvis vi bliver mange, skal jeg lige trylle et større 
lokale frem – men det løser sig.  

Vil du være med?  
Så tag kontakt via den nyoprettede facebookside 
KREA-klubben i Tornby  - eller på e-mail:
frauputz@gmail.com. Så aftaler vi nærmere om tid 
og sted. Jeg håber vi ses.

Karina Bentzen

Vandretur på Kirkestien
Vandregruppen vvv fra Hjørring gik den 21. novem-
ber vores første tur på Kirkestien. 
Vandregruppen har allerede været på Kirkestien 
flere gange. 
Vi er meget glade for den tur, og vi glæder os til at 
trampe endnu flere stier i den skønne natur. 

Anne Wraae, Mette Bak, 
Hanne Gregersen, Tina Valentin 

og Kirsten Dalsgaard

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

Udgivelsesplan 2022

Blad nummer Deadline Udkommer

2 5. marts 30. marts

3 7. maj 1. juni

4 18. juni 27. juli

Vandregruppen vvv fra Hjørring gik den 21. november vores første tur på Kirkestien. 



19

Fastelavn er mit navn...
... boller vil jeg have
Et lille lys i den mørke februar er fastelavnsbollerne.

Denne gamle opskrift er gået i arv i min familie i 
generationer. 

Fastelavnsboller
(ca. 24 stk. Lav hellere dobbelt portion, for de får 
hurtigt ben at gå på!)

Dej:  
2 dl lunken mælk
100 g smeltet, afkølet margarine
1 æg
25 g gær
½ tsk salt
½ dl sukker
1 tsk kardemomme
4-500 g mel

Creme:
1 æg
2 spsk sukker
2 spsk mel
2 dl mælk
¼ stang vanille eller 2 tsk vanillesukker.

Chokolade: 
Ét ”tern” til hver bolle.

Lav dejen og stil den til hævning et lunt sted, mens 
cremen laves.

Alle ingredienser til cremen piskes sammen i en 
gryde. Varmes op og koges sammen under pisk-
ning. Afkøles.

Dejen rulles ud med kagerulle på et meldrysset 
bord og skæres i passende stykker. 

Læg en teskefuld creme på midten af hvert stykke 
- og ét tern chokolade. 

Nu samles dejen om fyldet og trykkes godt sam-
men. Vend til sidst bollen med sammenføjningen 
ned i håndfladen, og tril forsigtigt bollen rund. 

Sættes på en bageplade med bagepapir - og efter-
hæver ca. 15-20 minutter.

Bages midt i ovnen ved 200 grader til de er lyse-
brune. Afkøles på bagerist til lune. 

Pyntes med chokoladeglasur og pynt efter smag 
og behag.

Kan fryses uden glasur (hvis der er nogen tilbage). 
Lunes kort i ovnen før de serveres.

Karina Bentzen

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



Hver uge
Mandag: Seniordans i TF kl. 14 
Tirsdag: Aktivitetsklubben kl. 9.00 i TF 
Torsdag: Kirkecafé kl. 10-12
 Babysalmesang 
 kl. 10.30-11.45 i TK
 Kirkekoret øver kl. 16-18

Februar
3. Kyndelmisse kl. 19.30 i TK
5. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
8. Livestream foredrag kl. 19 i SG
22. Livestream foredrag kl. 19 i SG
29. Fastelavn kl. 14.00 i VK + VF

Marts
1. Livestream foredrag kl. 19 i SG
2. Generalforsamling, spisning og
 banko i AKT fra kl. 11.30 i TF
5. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
8. Generalforsamling Sognearkivet  
 kl. 19 i Mettes Kaffestue, Købm.
9. Borgermøde ved TB,  
 ”Forskønnelse af byens 
 ansigt udadtil” kl. 19. 
10. Foredrag ”Synd, død og 
 djævel” kl. 19.30 i SG
15. Livestream foredrag kl. 19 i SG
16. Generalforsamling TB kl. 19
 (Spisning fra 18.30) i TF
17. Kielgasternes 30. års jubilæum
 kl. 19.30 i TF 
23. Generalforsamling Tornby 
 og omegns seniorer, kl. 14 i TF
29. Livestream foredrag kl. 19 i SG
30. Generalforsamling TF kl. 19.30

April
2. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
6. Banko i AKT kl. 14 i TF
26. Livestream foredrag kl. 19 i SG

Alle arrangement er nærmere 
omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
AKT Aktivitetsklubben
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
Købm Tornby Gl. Købmandsgård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TK Tornby Kirke
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke lo
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