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Vi har det godt 
Min søde kone og jeg modtog i anledning af vores 
runde fødselsdage et gavekort og benyttede lejlighe-
den til at spise på en italiensk restaurant i Hjørring.

Det var desværre noget omstændeligt at få gavekortet 
omsat til betaling i en forretning. Først skulle det ak-
tiveres på nettet og så skule der vælges en aktivitet, 
som kortet skulle anvendes til. Herefter modtog vi 
en mail med et nyt gavekort, som vi så kunne tage 
med på restauranten. Når man ikke lige er IT-nørd 
eller særlig familiær med en sådan rutine, kan man 
godt blive lidt rundtosset, men vi fandt da ud af det.

Og vi fortrød det ikke, for maden var rigtig god og 
tjeneren, som var alene på arbejde, fordi hans chef 
var ramt af corona, gjorde alt hvad der stod i hans 
magt for at betjene både os og de andre gæster godt. 
Da han kom og hentede vores tallerkner, faldt vi lidt 
i snak med ham. 

Vi troede egentlig, at han var fra Italien, men han var 
fra Polen. Han fortalte så, at han har en søster, der 
er gift med en ukrainer, og nu er med i krigen mod 
Rusland. Det var tydeligt, at han var meget berørt af 
det og ikke ønskede at snakke mere om det. 

Snakken skiftede straks til en lovprisning af, hvor 
godt vi egentlig har det her i lille Danmark, som i mine 
øjne er en af de bedste pletter på hele moder jord.

Okay, vi blev også her i landet pænt hårdt ramt af 
corona-pandemien, men slet ikke som i mange andre 
lande og vi blev gratis vaccineret og nu klinger den 
svøbe forhåbentlig snart helt af.

Vi har et frit samfund, med mange rettigheder og et 
fornuftigt retssystem. Vi bliver ikke ramt af voldsomme 
orkaner/tornadoer – jo, vist blæser det da lidt fra vest 
en gang imellem, men ikke noget der ødelægger alt.

Vi har ingen vulkaner og andre store naturskabte 
katastrofer som rammer os, som mange andre steder 
i verden har.

Og så har vi forår – det er lige om hjørnet nu – som-
mer, efterår og vinter. Det er bare så herligt.

Det er lidt trist, at der næsten skal en krig til at få os 
gjort opmærksomme på, hvor godt vi har det i rare 
lille Danmark.

Her under den rigtig trælse nedlukning, kunne vi ikke 
rejse frit ud i verden. Det har så fået mange menne-
sker til at slå et slag rundt i Danmark og så åbenbarer 
der sig mange gode og flotte naturopleveler.

Og når vi så har det så godt, vil jeg slutte med en 
opfordring. 
Hvis/når der kommer flygtninge fra Ukraine til Vidstrup 
og Tornby, så tag rigtig godt imod dem.

Christian

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Brugerrådet
Aktivitetsklubben
Bent Grydbæk, kasserer .  .  .  .  .  .  .  .  2169 2570
Karen Larsen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2215 7609
Frede Berthelsen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5192 4842

Al aktivitet foregår i Tornby Forsamlingshus, 
Gl. Landevej 25, Tornby.

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00
Seniordans
Anna-Gretha Christensen . . . . . . . 3070 7721
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, du er velkommen til at droppe ind 

i løbet af formiddagen, både for at være aktiv, men 
også for det sociale samvær.

Bankospil 2022 
Første onsdag i hver måned.

Onsdag den 6. april
Banko kl. 14.00.

Onsdag den 4. maj
Banko kl. 14.00.

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

Angående arrangementer
Tjek hjemmesiden:
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring Kom-
mune.
Ligeledes tjek “HAS’s” opslag på jeres tv.
Tjek også INFO-skærmen i Dagli’ Brugsen og Hallen.

Aktivitetsklubben

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsam-
ling i Tornby Vidstrup Landsbyråd.

Tidspunkt og sted:
4. maj 2022 kl. 19.00
Tornby Hallen, TIF lokalet

Mødet afholdes i henhold til rådets vedtægter, som 
nedenfor:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Meddelelse om forenings- og institutionsrepræ-

sentanter for det kommende år i Landsbyrådet. 
(Disse er ikke på valg, men den enkelte forening 
beslutter selv hvem der skal være foreningens 
repræsentant i Landbyrådet)

3. Valg af indtil tre enkeltpersoner fra lokalområdet 
til landsbyrådet

4. Beretning fra det forgangne år
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til god-

kendelse
6. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 

det kommende år
7. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde 

senest 6 dage inden årsmødet)
8. Valg af Landsbyrådets bestyrelse for det kom-

mende år
9. Valg af 2 revisorer.

Alle borgere i Tornby og Vidstrup sogne, samt repræ-
sentanter for de fremmødte foreninger, har møde- og 
stemmeret på årsmødet. Vel mødt.

Peter B. Kristensen
På rådsbestyrelsens vegne

Tornby-Vidstrup Landsbyråd
Bestyrelsen: Formand Peter B. Kristensen - kasserer Lisbeth Ottesen - sekretær Hanne Kirketerp

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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Pænt årsregnskab 2021, 
men…
Selv om der også hen over året er pænt styr på øko-
nomien i Lokalbladet VI-TO, er det alligevel altid med 
en smule spænding at selve årsresultatet imødeses.

VI-TO er som sikkert de fleste bekendt stærkt afhæn-
gig af kun fire indtægtskilder, nemlig de foreninger og 
institutioner, der står bag bladets udgivelse, kirkerne 
med kirkebladet, vores trofaste annoncører samt 
mange flotte indbetalinger fra private.

Det har haft stor indflydelse på sidstnævnte ind-
tægtskilde, at vi ikke længere har et plejehjem, hvor 
beboerne var meget glade for lokalbladet og derfor 
støttede det flittigt økonomisk, men der er alligevel 
grund til at være meget glade og stolte over det pænt 
store beløb på kr. 15.000,00, der er modtaget fra de 
private husstande i Vidstrup og Tornby. 1000 TAK!

Lige nu ser det dog lidt vanskeligere ud, fordi vi har 
mistet et par annoncører, som tilsammen betyder 
en manglende indtægt på kr. 6.000,00 og samtidig 
skal vi betale kr. 1.000,00 for at have netbank, så 
der skal nok gerne findes 4-5 nye annoncører. Den 
mest almindelige annonce i VI-TO koster kr. 1.500,00 
+ moms årligt.
 
På alle vores redaktionsmøder, kommer vi naturligt 
nok ind på, hvor meget stof, der er indkommet. Hel-
digvis er der oftest stof nok, men vi ved også godt, 
at mange informationer i dag spredes via Facebook 
og andre sociale medier. Af de beskeder vi mod-
tager, fremgår det dog, at rigtig mange, nok især 
den lidt ældre del af beboerne i Vidstrup og Tornby, 
meget gerne ser bladet fortsætte i sin nuværende 
papirudgave.

Selvom Lokalbladet VI-TO udkommer gratis til alle 
husstande i Vidstrup og Tornby, fremgår det jo tyde-
ligt af regnskabet, at vi er afhængige af den private 
støtte og den håber vi naturligvis på fortsætter i 2022.

Støtte kan indbetales på konto i Spar Nord
9067 1535615302. Eller evt. kontant til en i redak-
tionen. På forhånd TAK!

Om udgifterne i regnskabet, kan det oplyses, at næ-
sten al administration er bankrelaterede gebyrer og de 
øvrige to poster er jo lidt afhængige af, hvor mange 
sider de enkelte udgivelser af bladet har.

Også i år vil vi takke for godt samarbejde med Jonna 
og Per Martensen, Martensens Bogtrykkeri. Uden 
deres hjælp og interesserede deltagelse, ville det 
blive et mareridt at få VI-TO på gaden.

Er der spørgsmål til regnskabet, er man velkommen 
til at kontakte Christian Byrdal på mail: fambyrdal@
has.dk eller på mobil 2247 6485.

Årsregnskab 2021
Indtægter:

Foreninger/institutioner  kr.  18.237,50
Kirkerne    kr.  45.000,00
Indb. fra private husstande  kr.  15.000,00
Annoncer   kr.  30.000,00
Renter     kr.   0,00

Indtægter i alt   kr.  108.237,50
   =============

Udgifter:

Produktion af VI-TO  kr. 89.052,50
Porto, husstandsomdeling  kr. 14.647,28
Administration   kr. 2.175,00
Renter   kr.  349,83

Udgifter i alt   kr.  106.224,61

Indtægter i alt kr.  108.237,50
Moms:
Indgående kr.  20.739,00
Udgående   kr.  21.712,00
Overskud    kr. 1.039,89

Balance kr.  128.976,50  kr. 128.976,50
    ============  =============

Status 31.12.2021
Aktiver:
Indestående:
Spar Nord Bank   kr.  41.029,20
Tilgode for annonce  kr. 1.875,00

Aktiver i alt    kr.  42.904,20
   =============

Passiver:
Egenkapital primo   kr.  39.071,31
+ Overskud 2021   kr.  1.039,89

Egenkapital ultimo  kr.  40.111,20
Skyldig moms 2. halvår 2021  kr.  2.793,00

Passiver i alt   kr. 42.904,20
   =============

Tilgodehavende på kr. 1.875,00 er indgået 4. januar 
2022.

Tornby, den 26. januar 2022
Christian Byrdal

Redaktionen

mailto:fambyrdal@has.dk
mailto:fambyrdal@has.dk
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Ny i redaktionen
I sidste blad skrev Jørgen Kiel, at redaktionens nye 
medlem nok ville præsentere sig i det næste num-
mer – og sådan noget forpligter jo. 

Jeg hedder Karina Bentzen og er til(bage)flytter til 
Tornby. En af dem, der har været en tur hjemmefra 
– men nu er ”kommet til fornuft” og er vendt tilbage 
til Twonby. Jeg er vokset op på Rævskærvej. Efter 
gymnasiet førte studiet mig til København, hvor jeg 
mødte min mand Karsten - og så blev jeg hængende 
på ”Djævleøen”, hvor vi stiftede familie. 

Natur, ro og større frihed fik os for snart 3 år siden 
til at hive teltpløkkerne op og rykke til Tornby, hvor 
vi har slået os ned på Nejstgårdsvej. 

Når jeg ikke laver VI-TO arbejder jeg som farmaceut 
på Sygehusapoteket på Hjørring og Aalborg Syge-
hus. Eller også strikker jeg, farver garn med planter, 
væver eller noget andet kreativt. Det er derfor også 
mig, der har taget initiativ til KREA-klubben i Tornby, 
så de kreative har et sted at mødes. 

Arbejdet med VI-TO levner ikke særligt meget plads 
til kreativitet. Som Jørgens afløser er der nemlig 
meget at leve op til. Skrifttypen er fast. Ikke noget 
med Comic Sans i dette blad. Der må ikke sættes 
sære tegn :-P !!! Der må ikke RÅBES med versaler 
i bladet – eller fx bruges for mange forkortelser. 
Så når I finder noget af den slags i de kommende 
blade, så er det min kreative hjerne, der er gået amok 
og forsøger at bryde ud. 

Jeg håber, at jeg kan bidrage til et godt blad – også 
i fremtiden. Bladet må nemlig ikke dø, selv om vi er 
i hård konkurrence med de hurtige nyheder på de 
sociale medier. Vi er nok ikke vildt hurtige, men det 
er da lykkedes mig at få tilknyttet en Facebookside 
til bladet, så hvem ved…
 
Jeg vil benytte lejligheden til på redaktionens vegne 
at sige pænt på gensyn til Jørgen Kiel. 

Han fortjener STOR TAK efter de mange år som 
medlem af redaktionen og vi ønsker ham HELD 
OG LYKKE. 

Karina Bentzen

Siden sidst
Alle aktiviteter er startet op igen. Præmiewhist, Vild 
med dans, folkedans og yoga. Aktivitetsklubben med 
Seniordans, Kortspil og Bankospil.

Alle generalforsamlinger i marts måned:
Aktivitetsklubben den 2 marts.
Beboerforeningen den 16. marts.
Seniorerne den 23. marts.
Forsamlingshuset den 30. marts.

Kielgasternes 30 års jubilæum den 17. marts.

Vi ser frem til et lyst forår. Forsamlingshuset er godt 
fremlejet.

Der er fem konfirmationer, seks studenterfester, et 
bryllup, plus fødselsdage m.m.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

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

11. maj 2022 kl. 12.30 
Frokost på Restaurant Munch, Tornby strand. Gratis. 
Tilmelding senest 4. maj. Max 60 deltagere. Først til 
mølle princippet.

22. juni 2022 
Sommerudflugt sammen med aktivitetsklubben – 
bustur. Der køres fra sognegården v/kirken. 

Afgang kl. 9.00. Tilmelding senest 15/6.
Nærmere program om busturen tilsendes senere.

Tilmeldinger til:
Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3090 3405
Knud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3098 2406
mail: tornbyseniorklub@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
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Tornby-Vidstrup Skole
Tegnet af Charlotte Thomsen - 2001

Nyt fra Tornby Skole
Skrevet af: Jacob, Madeleine, Jonas, Marie, Jose-
fine, Mynthe, Emilie, Liam, Mads, Sofie, Seia, Ma-
ximilian, Rasmus og Anja fra 3.T på Tornby Skole.

I forrige blad fik 3.T fra Tornby skole ikke deres artikel 
med, da alle landets skoler fik en forlænget juleferie 
pga corona. Efterfølgende fik vi igen mange restrik-
tioner. Vi kunne ikke interview nogen, når vi ikke 
måtte være sammen. Selv vores Lucia-optog, som 
plejede at foregå indenfor måtte for andet år i træk 
foregå udenfor. Det var koldt, men samtidig smukt. 
Eleverne kom i de hvide dragter. Det var mørkt uden-
for, men så kunne man høre dem synge så smukt. 
Sangen og det lille lys, som kom frem i mørket kunne 
alligevel få smilet frem ved de andre elever, som alle 
stod med hver deres klasse og så Lucia optoget fra 
deres vinduer. Der var forældre, som var mødt op, 
og som stod med behørig afstand og så på det fine 
optog. Et anderledes optog men en helt igennem 
fantastisk dag. Nu har 3.T været i fuld gang med at 
færdiggøre deres interviews, så læn dig godt tilbage 
og lad os fortælle.

Hundelorte
På Tornby Skole har vi haft store problemer med 
hundelorte, derfor har klassen interviewet rengø-
ringspersonalet. 

Hvorfor er det træls med alle de hundelorte? 
“Det er ikke kun det store rengøringsarbejde, som vi 
får inde på skolen efter hundelortene.” 

Hvad mener du med det? 
“Jeg mener, at det ikke kun er gulvene, bordene og 
stolene, som er klinet ind i hundelort, og som vi skal 
bruge ekstra tid på at rengøre. Det er mest jer elever, 
som vi tænker på. Når I leger ude på legepladsen, 
så opdager mange af jer ikke, at I har fået det på 
jeres sko, jakke, bukser eller flyverdragt, før det er 
for sent. Flere har ikke ekstra skiftetøj med, og der 
er også nogen, som bliver rigtig kede af det, når alt 
deres tøj er smurt ind i hundelort.” 

Måske vi skal sætte sådan nogle høm høm poser op 
derude, for det er måske det hundefolkene mangler?
“Jo, det ville være en god ide, men synes I ikke, at 
folk bare selv skal have en pose i lommen?” spørger 
rengøringsdamen eleverne.
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Der kan jo være nogle, som glemmer, svarer Marie 
fra 3. klasse.

Herfra skal lyde en generel opfordring til hundeejere 
om at samle op – og smide hundeposen i en skral-
despand!

“På den måde undgår man både smittefare for f.eks. 
hjerteorm, og man skåner naturen for plastik, der er 
mellem 100 og 1000 år om at nedbrydes”. (1) 

Halloween og fastelavn
Marie Louise og Jacob, som er to af de voksne i 
SFO’en, havde pyntet SFO’en op med skeletter og 
edderkopper og andre uhyggelige ting til halloween. 
Alle børnene var klædt ud og det var en smadder (u)
hyggelig dag. 

“Andrea fra 4.T havde helt klart det mest uhyggelige 
hus til Halloween.”: siger Madeleine fra 3.T. 

Nu har vi lige holdt fastelavn og der havde voksen 
Martin, Anja, Jacob og Marie Louise igen pyntet 
SFO’en op. Vi slog katten af tønden og Rasmus fra 
3. klasse blev kattekonge. Rasmus valgte Seia til kat-
tedronning. Victor fra 0. klasse blev også kattekonge 
og Victor valgte Wictoria til kattedronning. 

Rasmus, hvorfor valgte du Seia? 
“Fordi hun er min bedste ven.” :siger Rasmus fra 3.T

Hvad var sjovest, Christoffer?
“Det var sjovt at rasle og det var sjovt at forskrække 
folk. Det må man godt, når der er halloween, altså 
forskrække folk.”: siger Christoffer fra 2.T

DGI
Før vi blev sendt hjem, deltog 0.-4. klasse i Diggi 
håndbold. Diggi håndbold er et forløb, der var spon-
seret af Tornby Håndboldklub. Klassen har interviewet 
Maria, som er deres idrætslærer.

Hvad er Diggi håndbold?
“Det er et spændende forløb med fokus på bevægelse 
med bold og sjove faglige opgaver. Der er for eksem-
pel et undervisningsforløb, som hedder “Hænderne 
op med Diggi”, og det styrker selvtilliden og sam-
menholdet i klassen, og så er det en anderledes og 
sjov undervisning, end den i er vant til.” (2)

Inden forløbet startede fik alle klasserne en flot grøn 
Diggi-bamse, og da forløbet var slut fik hver elev en 
halsedisse og et flot diplom. Et forløb vi varmt kan 
anbefale til andre skoler. 

Klassecharter
Et klassecharter er klassens regler for, hvad der er 
vigtigt, når alle skal have en god skoledag (3).

Alle klassetrin på Tornby Skole har lavet deres egen 
klassecharter, som bliver inddraget i undervisningen 
gennem hele skoleåret. 

I starten af 3. klasse lavede eleverne et stort flot træ 
ud af karton. Bladene på træet var billeder af børnene, 
og klassens regler, som eleverne selv havde været 
med til at skrive.

“0.- 2. klasse har deres klassecharter til at hænge ude 
på gangen. Et stort pindsvin og og en masse blade, 
det ser også flot ud.”: siger Jonas fra 3.T.

(1) https://www.hundenyheder.dk/hellere-hundelort-
end-plastik/

(2) https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-lands-
delsforening/dgi-midtjylland/artikler/diggi-er-nu-paa-
banen-i-viborg

(3) https://rettighedsskoler.unicef.dk/klassecharter-2/

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

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

Indkaldelse til generalforsamling den 31. marts 2022 
kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil være drikkevarer til de fremmødte og alle er 
velkomne.

Bestyrelsen

Billedet på forsiden
Der var mange deltagere til fastelavnsfesten i Vidstrup 
Forsamlingshus. De var alle flot udklædt og det blev 
en god dag.
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Indvielse af Kirkestien i Tornby
Sikken en fest. Tornby Beboerforening havde den 23. 
januar indbudt til indvielse af Kirkestien, som er den 
første af i alt fire stier som alle har deres udgangs-
punkt i Tornby centrum ved Dagli’ Brugsen.

Beboerforeningen havde på ingen måde forventet et 
så stort fremmøde, så tak til alle jer der dukkede op 
til arrangementet som blev afviklet i det skønneste 
solskin.

Indvielsesceremonien blev indledt af vores formand 
Torben Christensen som i sin tale takkede for alle de 
bidrag der er givet til projektet, både i form af flittige 
hænder fra arbejdslauget, for imødekommenhed fra 
de lodsejere, der har lagt jord til sporet og så selv-
følgelig de økonomiske bidragsydere som er Spor i 
Landskabet, Hjørring kommune, Nordea fonden og 
Landbrugslotteriet – stor tak til alle. Efterfølgende 
var der indlæg fra Peter B. Kristensen som fortalte 
historien om sporets tilblivelse, og om de tiltag der 
har været nødvendige for at komme i mål.

Sluttelig kunne vores nyvalgte borgmester klippe det 
blå bånd, og med en tak til Tornby for byens store 
engagement, erklærede stien som åben.

Straks startede der en sand folkevandring ud i det 
smukke forårsvejr og satte dermed de første fodspor 
i Tornbys nye Kirkespor.

Peter

Kirkesporet…. hvordan går det?
Sporet har efterhånden været åbent i 1½ måned. 
Interessen har været kæmpestor, hvilket tydeligt ses 
i et tydeligt tiltrådt spor. Vi har modtaget mange po-
sitive tilkendegivelser på sporet, ligesom vi også har 
modtaget gode forslag til forbedringer. Vi forsøger at 
imødekomme alle forslag, bl.a er der siden indvielsen 
blevet lavet ”selvlukning” på låger, for at sikre at de 
kreaturer der er på marken forbliver der. Ligeså er 
der suppleret med flere gule pile enkelte steder.

Anvendelsen af stien har desværre også medført 
forøget henkastning af affald på stien. Det skal und-

gås. Vi har alle et ansvar 
for at holde vores skønne 
natur i god form.

Beboerforeningen appel-
lerer til alle om at gemme 
alt affald der medbringes 
i lommen.

Det kan, når I kommer i 
mål, deponeres i de skral-
despande som er placeret 
ved startstedet ved Brug-
sen, og som på ugentlig 
basis tømmes af vores ar-
bejdslaug. På forhånd tak. 

 Peter

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

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

Kasserer Morten Steffensen tlf. 3068 2593 - sekretær Louise Møller Christensen tlf. 2328 1993 
Jacob Rye Kobber tlf. 2282 8450 - Karen Heilesen tlf. 2290 8864 - Lars Høgh tlf. 2810 0487 

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

Borgmester Søren Smalbro klipper snoren, og med en tak til Tornby for byens 
store engagement, erklærede stien som åben.



9

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.

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. Beboerfor-
eningen 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 vores velkomst. Det er vores oprigtige 
mål. Eftersom opsnapning af nye tilflyttere kun beror 
på mund-til-mund metoden, så kan der ske smuttere. 
Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig tilbage 
til beboerforeningen på tlf. 2933 8210.

Pernille og Andreas
Et varmt velkommen til Pernille og Andreas, der i 
september overtog huset på Gl. Landevej. Begge er 
oprindeligt fra Hjørring og har efter et par afstikkere 
i henholdsvis Aalborg og Århus valgt at slå sig ned i 
Tornby. De ville gerne bo tæt på familie og på skov 
og strand, og de er flittige brugere af den omkringlig-
gende natur. Pernille er uddannet lærer og Andreas 
er uddannet arkitekt men arbejder som projektleder 
ved Nibe Festival. Stort velkommen til Tornby!

Kirstine, Bjarne, Ayoe og Anna
På Nordsøvej er endnu en glad familie flyttet tilbage 
til Tornby efter flere år i Hjørring. Bjarne og Kirstine 
med børnene Ayoe på 8 år og Anna på 1 år, var 
hurtige til at slå til da drømmehuset, og ikke mindst 
drømmebeliggenheden, var en mulighed. Bjarne 
arbejder som projektleder i Bagterp Murerforretning 
og Kirstine som pædagog i vuggestuen i Sindal, så 
afstanden til arbejde er ikke et problem. 
Begge forældre stammer fra Tornby og har hele tiden 
haft deres sociale liv med familier og sport i byen. 
Og da de i de fleste weekender alligevel kørte til 
skov og strand i Tornby, hvorfor så ikke vende helt 
tilbage til rødderne og kunne nyde udsigten over sø 
og skov hver dag, når man står op og kikker ud af 
sine vinduer?
Vi er glade for, at I har vendt næserne hjemad og 
dermed er med til at bringe ungt liv til byen. Hjerteligt 
velkomne.

Andreas og Pernille.

Ayoe, Kirstine med Anna og Bjarne.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge  Dato  Navn Tornby Vidstrup

April    
13 3. Mariæ Bebudelsesdag   10.30 
14 10. Palmesøndag 9.00 (BH) 
15 14. Skærtorsdag  19.30
 15. Langfredag 10.30 
 17. Påskedag 10.30 9.00
16 18. 2. Påskedag 10.30 
 24. 1. søndag efter påske   10.30
Maj    
17 1. 2. søndag efter påske  10.30 
18 8. 3. søndag efter påske 9.00 (LW) 
19 13.  Bededag 11.00* 
 15. 4. søndag efter påske  10.30
20 22. 5. søndag efter påske 14.00** 
21 26. Kristi Himmelfart 10.30 (PS) 
 29. 6. søndag efter påske  9.00 (LW)
Juni    
22 5. Pinse 10.30 (PS) 
 6. 2. Pinsedag 11.00*** (NB! I Emmersbæk)

LW = Liselotte Wiemer
BH = Bjarne Hougaard
PS = Poul Stenbeck
Hvis ikke andet anført= Sara Dommerby Toft

* Konfirmation
** Afskedsgudstjeneste ved Sara Dommerby Toft
*** Fælles friluftsgudstjeneste i Emmersbæk 

Arrangementer i april og maj
Hver torsdag: Kl. 16-18 øver kirkekort – kom og vær med! 

Torsdag 7. april kl. 11.00 i Sognegården: Påskefrokost i Kirkecaféen

Tirsdag den 17. maj kl. 19.30 i Sognegården: Sangaften med Sten Lerche 

Søndag den 22. maj kl. 14.00: Sara Dommerby Toft holder sin afskedsgudstjeneste

Mandag den 6. juni (2. pinsedag) kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.
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Præstens klumme
I denne klumme, vælger jeg for første gang at op-
trykke en prædiken. Det er den prædiken, der blev 
holdt 1. søndag i fasten, 6. marts. Den var god for 
mig selv at skrive og den var god at holde, for det 
er godt at få sat begivenhederne i perspektiv, når 
krigens virkelighed pludselig trænger sig på.

Prædiken:
Nogle gange sker det, at de bibeltekster, vi hører 
her i kirken, nærmest spejler de begivenheder, der 
finder sted i verden.
I dag hører vi urhistorien om, hvordan de første to 
brødre, der findes i verden, slår hinanden ihjel. Bro-
dermordet bliver beskrevet som et grundvilkår.
Det ligger ikke i kortene, at det skulle gå sådan. 
Brødrene er kommet til verden, som frugt af deres 
forældres samhørighed. Deres mor synger sin glæde 
ud over at have skabt en mand ved Herrens hjælp. 
Og Gud giver de to brødre hver sin levevej, hver sin 
kultur. Abel bliver hyrde, Kain bliver bonde.
Brødrene er naboer og dog forskellige. Men de ligner 
hinanden deri, at de bringer gaver fra deres arbejde 
til Gud. I taknemmelighed måske, men også i håbet 
om anerkendelse. 
Men deres offer bliver ikke modtaget ens. Og Kains 
liv lukker sig om ham. Da han ikke får det, som han 
vil have det overfor Gud, overfører han sin vrede til 
sin broder, som det går godt. Og han ser ikke læn-
gere Abel som sin bror, men som sin modstander, 
sin fjende.

Men Gud opfordrer ham til frimodighed. Det er ikke 
Guds opmærksomhed og omsorg, Kain mangler. Men 
Kain er blevet overtaget af misundelse og vrede. Og 
en dag slår han sin egen bror ihjel.

Det er så enkel en historie. Og i sin enkelhed er den 
så usigelig grum og smertefuld. For den har gentaget 
sig lige siden. Vi kender den fra vores eget personlige 
liv, for jeg tror ikke, der findes noget menneske, der 
ikke er blevet svigtet af – eller selv har svigtet – en 
af sine nærmeste og på den måde i overført forstand 
har gennemlevet et brodermord.
Men brodermordet findes også som grundvilkår i 
samfundslivet. I de sidste to uger er der udbrudt en 
krig mellem broderfolk. En krig, som vi i et eller andet 
omfang føler os som en del af. For verden hænger 
sammen. Vi mennesker er dybest set alle som søstre 
og brødre. Når vi er glade og morer os, så ler vi og vi 
kan se frit op. Men når vores liv og verden er i fare, så 
bliver vi bange. Og hvis vi bliver ramt af kugler eller 
bomber, så bløder vores kroppe. Så råber blodet op 
til Vorherre, fra den jord, som det er faldet på.
Det er menneskehedens grumme grundfortælling. 
Vi får det skrøbelige og smukke liv betroet og med 
det også ansvaret for at begrænse os selv, så vi ikke 
tager livsgrundlaget fra vores medmennesker, ja fra 
hele skaberværket.
Men vi har en drift i os, der altid trækker os hen 
imod dette: kynisk at lade vores egne behov være 
så vigtige, at vi prisgiver vores brødre og søstre og 
hele skaberværket sammen med dem. 
Og trods al vores optimistiske fremskridtstro, trods 
vores tillid til det gode i mennesket, så lærer histo-
riens gang os den grumme sandhed, at summen af 
menneskelig ondskab og fortræd er den samme, uan-
set hvornår vi befinder os i historien. Brodermordet 
findes i dag, som det fandtes under 2. verdenskrig, 
i 1600-tallets 30-årskrig, i de små men lige så be-
stialske fejder mellem stenalderfolkenes stammer 
engang i urtiden. En bror slår sin bror ihjel. En nabo 
slår sin nabo ihjel.
Og lige siden Kain og Abel har vi godt vidst det: 
At den, der slår et andet menneske ihjel, den der 
dræber sin egen bror, bliver fredløs og flygtning. 
Han må leve på flugt fra sine egne gerninger. Og 
alle omkring må leve i frygt for ham. Straffen ligger 
indfældet i ugerningen.

Dagens evangelium gennemspiller på sin egen måde 
også brodermordet, for her opstår en strid mellem 
Jesu disciple om, hvem der er den største. Disciplene 
vil ikke begrænse deres begær efter altid at skulle 
have mere, de vil hver især have et større Lebens-
raum end deres brødre.
Discipel betyder elev, og de, som er elever af Jesus, 
begynder nu en kamp om, hvem der er den største, 
hvem der har ret til den største ærbødighed og an-
erkendelse. De, som er elever af den ubetingede 
nåde, vender deres opmærksomhed mod deres egne 
smålige behov om andre menneskers underkastelse.
Det er grundsynden: At sætte sig selv over alle andre, 
at vende sig mod sig selv og sit eget behov, sit eget 
begær. Vi skraber til os, bliver grådige, lader sulten 
efter magt og ære styre os. I stedet for at gøre plads 
til ham, der har givet os livet og som gav sit eget liv 
bort for os.
Det ligger så dybt i os, at vi bliver magtesløse, når 
vi forholder os til det. Netop så magtesløse, som 
vi i disse dage bliver, hver gang vi ser endnu en 

Fastetiden
Der er en utrolig smuk rytme i gudstjenester-
ne. Vi har to tekstrækker, og læser de sam-
me stykker op hvert andet år. På den måde 
er der både noget genkendeligt og nyt. Sam-
tidig er året i kirken inddelt i årstider, ligesom 
i den almindelige kalender. Tiden op til påske 
hedder fastetiden. Den skal bruges på at be-
kæmpe alt det onde og besinde sig på det 
store, der sker i påsken. Der er en lang tradi-
tion for netop at faste – at forsage al frås og 
uhæmmet forbrug i fasten. Fastetiden bruger 
mange på at øve sig på at begrænse sig selv. 
I de tekster vi læser op fra bibelen, er det ikke 
menneskene, der faster, men Gud. Gud fa-
ster ved at holde sin magt tilbage. Man kan 
sige, han faster fra at udøve vold. Faster fra 
at straffe så hårdt, som folk egentlig har for-
tjent. På den måde gør Guds faste, at Gud 
bliver en nådig og tilgivende Gud. 

Første læsning kommer fra det gamle testa-
mente. 1.s.i fasten: 1.Mosebog 4,1-12

Anden læsning kommer fra et af de skriver i 
det nye testamente, som ikke tilhører evan-
gelierne. 1.s.i fasten: Jakobsbrevet 1,9-16

Tredje læsning er et stykke af de fire evan-
gelier. 1.s.i fasten: lukasevangeliet 22,24-32

Teksterne kan findes bag i salmebogen, i 
bibelen eller på nettet. Led efter: 1.søndag i 
fasten, 2.tekstrække.
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nyhed om bombardementer, om tapper modstand 
og kynisk overmagt, der på hver sin måde skaber 
endnu flere brodermordere. Krigen er en del af det 
at være menneske. Og I en verden, hvor der er krig, 
fører selv pacifismen til mere vold, for pacifismen 
overlader magten til dem, der kun tænker på at op-
fylde deres egne behov. Den prisgiver de svageste. 
For krig vil der altid være. Krigen er en del af det at 
være menneske.
Men er det også en del af det at være Gud? Er det 
Guds vilje med sit skaberværk, at krigen skal råde?
Der findes mange steder i bibelen, hvor Vorherre 
beskrives som en kynisk krigsgeneral, der er med-
virkende til de værste krigsforbrydelser. 
Men den Gud, vi møder, når vi ser på Jesus Kristus, 
er en Gud, der gør det stik modsatte af denne verdens 
konger. Jesus hersker ved at tjene. ”Jeg er iblandt jer, 
som den, der tjener,” fortæller han os. I Jesus Kristus 
møder vi Gud som en, der ikke lader sig friste af det 
onde. Som vi hørte det i læsningen fra Jakobsbrevet, 
så må vi ikke sige, at vi bliver fristede af Gud, ”for Gud 
kan ikke fristes af det onde og selv frister han ingen.”
Dér ligger håbet. For nok er vi alle underlagt den 
blinde og hensynsløse drift, som gør os alle til egoi-
ster – eller for at bruge et gammelt ord: vi er alle un-
derlagt den drift, som gør os alle til syndere, den drift, 
der gør, at vi alle har en brodermorder boende i os. 

Men samtidig er vi skabt i 
Guds billede. Vorherre har 
sat sit aftryk i os. Vi bærer 
på det mest dyrebare. 
Gud frister ikke. Men Gud 
kalder. Gud kalder sit eget 
billede frem hos os alle 
hver især. Gud kalder os 
ud af vores selvkredsen, 
Gud kalder os ind i fæl-
lesskabet med hinanden. 
Det fællesskab, der gør 
at vi glemmer os selv og i 
vores medmennesker ser 
de brødre og søstre, som 
de alle i grunden er.

Beretningen om Kain og 
Abel har i sin egen gru 
et efterspil, der indgyder 
håb. Et efterspil, som vi 
ikke hører i dag, men som 
vi alligevel skal vende os 
mod her til sidst. Da Abel 

er slået ihjel, konstaterer Gud at Kain nu skal være 
fredløs og flygtning, og bandlyst fra den jord, som 
har spærret sit gab op og drukket hans brors blod.
Brodermorderens liv er med andre ord lagt øde af 
hans gerning. Der er ingen vej tilbage. Alt er tabt, og 
Kain må sige til sin Gud og skaber: ”Min straf er for 
tung at bære. Nu jager du mig bort fra agerjorden, og 
jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning 
på jorden; så kan enhver, der møder mig slå mig ihjel.”
Men Herren sætter et mærke på Kains pande, så at 
ingen skal slå ham ihjel. Kainsmærket er gået over i 
vores talesprog som et skammens mærke, fordi det 
peger på, at han, der bærer et Kainsmærke, er en 
gerningsmand.
Men i virkeligheden ligger der også både en beskyt-
telse og et håb i kainsmærket. Kainsmærket stopper 
hævnens og voldens onde spiral. Stopper krigen. Der 
er en stor nåde i, at Gud allerede før han åbenbarer 
sig i Jesus, viser, at hans retfærdighed er hævet 
over voldens og hævnens logik. At nåden farver den 
retfærdighed, Gud udøver. Gud kalder på den måde 
Kain ud af sin ugerning. Kalder på det gudsbillede, 
der stadig er indfældet i Kains sjæl.
Og til allersidst hører vi to linjer om Kain. Der står: 
”Kain lå med sin kone, og hun fødte Enok. Så byg-
gede han en by og gav den navn efter sin søn Enok.”
Enok betyder ”den der begynder” eller blot ”Begyn-
delse”.
Og Enok bliver Kains nye begyndelse. Da alt er tabt, 
begynder Kains liv på ny. Ved Herrens hjælp, bliver 
han både far til en søn og til en by. Han bygger op, 
hans liv bærer frugt og han drages ind i et samfund 
– et fællesskab mellem mennesker. Både det nære 
fællesskab i familien og det store fællesskab i sam-
fundet. Livet er ikke slut. Det sidste ord er aldrig sagt. 
Selv når alt er tabt, kan Vorherre åbne livet for os igen.

Sara Dommerby Toft

Nøj… det’ for børn
Babysalmesang: 
Torsdage kl. 10.30-11.45 frem til og med 9. juni.
For de ca. 2-10 mdr. babyer.
Tilmelding (nødvendig) - løbende i årets løb til Hanne, 
hvor I også kan få flere oplysninger. 

Brodermordet, altertavle i Vadum kirke. Foto: Niels Clemmensen

Hirtshals afdeling
Jyllandsgade 14
9850 Hirtshals
T 8222 9850
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Tumlingesang: For de ca. 10 mdr. til 4/5 år børn. 
Den første lørdag i måneden kl. 10.00-11.00.
2. april, 7. maj, 4. juni
Tilmelding pr. mødegang til Hanne

Børnehuset: Torsdage kl. 9.30-10.15.
Enten en gruppe fra vuggestuen, børnehaven eller en 
blandet gruppe. Hjemmegående med førskolebørn 
er også velkommen.

Alle spørgsmål og tilmeldinger til Hanne:
mobil 2484 9892 

Velkommen

Konfirmation
Der er konfirmation i Tornby, Bededag den 13. maj 
kl. 11.00

Frokost i Kirkecaféen
I de første mørke måneder af 2022 har vi mødtes i 
sognegården hver torsdag kl. 10.00 til en god snak 
over en kop kaffe og en bid hjemmebag. Af og til har 
der været et underholdende indslag og måske et par 
fællessange fra højskolesangbogen. 
Forårets sæson slutter af med en lille festlig påske-
frokost torsdag den 7. april. Vi rykker tidspunktet 
til kl. 11.00. Pris 25 kr.
Tilmelding: sms/ring til Anna-Mette tlf. 2945 0731
Vi holder pause fra påske, men vi holder fast i den 
gode tradition, så kirkecaféen begynder igen til efter-
året.

Aktivitetsudvalget
Gang i Tornby
I det sidste års tid er der rigtig kommet liv i sogne-
gården. Når vi ikke selv bruger den og hvis arrange-
mentet ikke konkurrerer med erhvervslivet i Tornby 
og Vidstrup, kan man låne lokalerne. 
Der er nu både mødregruppe, strikkeklub og KREA-
klub forbi i sognegården en gang i mellem, og så har 
vi samarbejdet med Tornby Beboerforening om live-
stream-foredrag med naturvidenskabeligt indhold.

Sangaften med Sten Lerche 
Den 17. maj 2022 kl. 19.30 i Tornby Sognegård
Tredje gang er lykkens gang. Vi har siden 2020 måtte 
aflyse vores aftale med Sten Lerche to gange pga. 
af Corona. Nu tror vi på det lykkes – og vi glæder os! 
Kom til en munter aften fuld af god musik og historier 
fra et spændende liv med guitar på ryggen.
Sten Lerche har med sine egne sange/melodier og 
formidlingen af andres gennem sit mangeårige virke 
og engagement været inspirationskilde og drivkraft 
indenfor musiklivet, særligt den del, der har med 
børn at gøre. 
Der er fri entré og mulighed for at købe en forfrisk-
ning i pausen.

Pinsens friluftsgudstjeneste
Vi har en tradition for at holde gudstjeneste i planta-
gen 2. pinsedag i samarbejde med Horne og Asdal, 
men i år, hvor der ikke er en præst i Tornby, når vi 
kommer frem til pinse, kommer vi til at holde gudstje-
nesten i Emmersbæk – som et samarbejde mellem 
hhv. Horne/Asdal, Tornby/Vidstrup, Hirtshals og Em-
mersbæk. Det bliver 2. pinsedag kl. 11.00.

Tak for en god tid 
Tornby og Vidstrup er på alle måder et dejligt sted at 
være præst. Der er gode og dygtige medarbejdere 
ved kirkerne og et godt og engageret menighedsråd. 
Og så er der alle jer, der bor i de to sogne. Når man 
er præst, møder man jo folk både til hverdag og fest, 
i glæde og i sorg. Det giver mange gode og stærke 
erfaringer. 
Tornby og Vidstrup er et sted på jorden, hvor der er 
højt til loftet, og hvor folk lægger kræfter i, at de små 
landsbyer ikke bare skal dø hen, så der er virkelig 
meget liv og meget livligt. Når noget lukker, er der 
straks folk på banen for at lade nyt spire frem. Det har 
været en stor glæde at være en del af livet i Tornby 
og Vidstrup.
Men nu er min tid i Tornby og Vidstrup desværre 
snart ved at være forbi. Der er rigtig mange ting, 
jeg kommer til at savne og mange gode minder, jeg 
vil bære med mig, for Tornby og Vidstrup er fuld af 
gode folk, og jeg vil gerne sige mange tak for de år, 
jeg har været præst hos jer.
Som mange af jer ved, er jeg gift med vores biskop, 
og vi flytter til Aalborg i løbet af april. Jeg bliver på 
min plads til konfirmationerne er vel overstået. 
Min sidste gudstjeneste holder jeg i Tornby den 22. 
maj kl. 14.00.

Med tak for en god tid
Sara Dommerby Toft

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.

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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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
Grethe Olesen
Hovedvejen 18, 9850 Hirtshals
Tlf: 2262 8792
E-mail: grethe-olesen@live.dk

Hjemmesideansvarlig
Vacant 

Alle i menighedsrådet er medlemmer af kirkeudvalget 
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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Generalforsamling
Det var ikke mange, der mødte op til Tornby-Vidstrup 
Sognearkivs generalforsamling, men der var en rigtig 
god stemning hele vejen igennem.
Formanden Hanne Kirketerp bød velkommen og så 
kom sangbogen frem. ”Velkommen lærkelil” passede 
godt til årstiden og dannede grundlag for en kort snak 
om lærken nu også var kommet.
Karen Jensen blev valgt til dirigent og hun kunne med 
det samme erklære generalforsamlingen lovligt ind-
varslet hvorefter ordet gik tilbage til Hanne Kirketerp 
for aflæggelse af beretning.

Da det grundet corona-tiden ikke er så længe si-
den forrige generalforsamling blev afholdt, blev det 
naturligvis også en forholdsvis kort beretning, men 
Hanne kunne dog fortælle at der i arkivet har været 
holdt åbent alt det man har måttet og der arbejdes 
fortsat flittigt med registrering af arkivalier og billeder.
Hun fortalte også, at arkivet har udarbejdet en fol-
der, der her i foråret vil blive omdelt til alle arkivets 
tidligere medlemmer, i håb om, at mange af dem vil 
tilmelde sig igen.

Arkivet havde også fået indleveret nogle effekter fra 
krigens tid og det viste sig, at der var sprængstof i 
mellem. Der blev ringet til politiet, som straks kom 
og afhentede denne effekt.

Der arbejdes lige for tiden med historier om bade-
hotellerne, især Strandlyst, der lige har fået ny ejer.
Formanden sluttede af med et håb om, at vi nu kan 
få et helt normalt år igen.

Formandens beretning blev godkendt.

Herefter aflagde Tage Christensen regnskabet, der 
udviste et underskud på lidt under kr. 10.000,00, især 
på grund af manglende kontingent fra medlemmer.
Også regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Tage Christensen havde efter ti år i bestyrelsen valgt 
at trække sig og i stedet blev Mona Jensen valgt ind, 

mens øvrige valg var genvalg. Ved den efterfølgende 
konstituering, blev Mona valgt til kasserer, mens 
øvrige poster forblev uændrede.
Som ny suppleant i stedet for Mona, blev Ole Vagn 
Larsen valgt, mens Bodil Lund fortsætter. Også ar-
kivets trofaste revisorer Birthe Jensen og Normann 
Olesen Horne tager en tørn mere.

Under eventuelt takkede Hanne Kirketerp den afgå-
ende kasserer Tage Christensen for hans arbejde 
for arkivet og håbede på, at vi stadig ville se ham af 
og til på arkivet.

Der blev spurgt ind til de kommende aktiviteter. Der er 
planlagt et besøg i juni måned på Kornets Hus med 
guide og her vil det koste lidt at deltage og være en 
fordel at være medlem. Senere på året er der besøg 
på Stutteri Hyldsbæk på Rævskærvej og arkivet vil 
også være til stede ved Bjergelavets strandfest, holde 
åbent hus ved det årlige Skudehandlermarked samt 
til Købmandsgårdens julemarked.

Herefter var der en snak om mere information via 
Facebook, men der skal så findes en eller flere per-
soner, der kan tage sig af det.

Herefter takkede Karen Jensen forsamlingen for god 
ro og orden.

Efter kaffe og et par stykker særdeles velsmagende 
kringle, fortalte Louise Møller Christensen fra Torn-
by Beboerforening på en både oplysende og også 
underholdende måde om planerne for det levefæl-
lesskab, der forhåbentlig gives lov til at etablere på 
Havbakke-grunden. Det er håbet at Hjørring Kom-
mune vedtager lokalplan hurtigst muligt, så et byggeri 
kan begynde allerede hen på året 2022. 
Der var efterfølgende stor ros til Louise for hendes 
fortælling om det idéoplæg, der er udfærdiget af ar-
kitektfirmaet Hovaldt. Under alle omstændigheder et 
projekt, det bliver meget interessant at følge.
 Christian

Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727 – Næstformand Gunhild Godsk tlf. 2049 6137

kasserer Mona Jensen tlf. 2513 2748 – 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.

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

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

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

Referat fra Generalforsamlingen 
onsdag den 16. februar 2022
Deltagere: 15 personer
Generalforsamlingen efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Henrik Willadsen blev valgt. 
Reklameret på de sociale medier første gang den 
2/2-22, og den 9/2 i ugeavisen. Retmæssigt indkaldt.

2. Formandens beretning: 
Vi skal lige have afsluttet sæsonen 2020/21:
Da vi først fik afholdt vores generalforsamling den 
9-6-21 er der ikke så meget at sige til afslutningen 
på sæson 20/21. For der var jo faktisk heller ikke 
afslutning på noget som helst, hverken turneringen 
eller andre former for afslutning pga. covid-19. Vi 
kom aldrig i gang i foråret 2021. Ingen cup - ingen 
afslutningsfester eller lignende. Træls, da det var 
første gang i klubbens historie, at vi skulle prøve at 
spille 1. division med vores u 17 piger. 

Sæsonen 2021/22
Jeg mener, det var i april, at vi fik lov til mødes lidt igen 
men dog kun udenfor. Mange af vores hold gik i gang 
med at træne udendørs indtil maj måned, hvor de fik 
lov til at komme ind i hallen igen. Flere af holdene 
blev ved med at træne indtil juli, hvor de så holdt en 
pause til august hvor alle vores hold startede op for 
at være klar til sæsonstart omkring den 1. oktober.
Vi kom også godt i gang med turneringen, men hen 
sidst på efteråret begyndte covid-19 at drille igen. 
Midt december var det slut - alt stoppede igen. Vi blev 
færdige med efterårssæsonen, men vi vidste ikke 
hvornår vi måtte gå i gang igen med forårssæsonen 
2022. Det måtte vi heldigvis den 6. januar 2022.

Vi har følgende hold i Ungdom:
Helt små 
Trille Trolle 
U 7 - U 9 Drenge
U 11 Piger 2 hold og Drenge
U 13 Piger og Drenge.
U 15 Piger
U 17 Piger: 2 hold

Da u 17 pigerne nu ikke fik lov at spille 1. division i 
sidste sæson, spillede de sig da bare op i 1. division 
igen i år, så de spiller i 1. division her i foråret 22. Det 
betyder også lange ture til kamp, derfor har vi i besty-
relsen bestemt, at de må få bus til de 2 længste ture.
Vi har desværre nogle årgangshuller, hvor vi ikke 
kan lave et hold. 

Et u 19 drengehold kunne vi godt have lavet. Men 
da der er meget få hold i det nærmeste geografiske 
område, ville de komme til at køre meget langt for at 
spille kamp og derfor valgte vi i bestyrelsen, i samråd 
med de unge, at de kom til at spille senior. 

Bestyrelsen vil gerne give vildt meget ros til vores 
ungdomstrænere. Vores trænere udfører et kæmpe 
arbejde med vores/jeres børn, ikke kun for at lære 

Tornby Idrætsforening

Håndbold og gymnastik

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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dem at spille håndbold, men også vigtigheden i at 
være en holdspiller og vise respekt over for andre. 
Så kæmpe ros til alle vores trænere. De gør det bare 
suverænt godt.
Vi har følgende hold i seniorrækkerne for nuværende 
i skrivende stund:
Damer: 2 hold (Jyllandsserien og serie 2)
Herrer: 4 hold (3. div., serie 1, 2 og 3)
Også her skal der lyde en kæmpe tak til vores trænere 
og alle hjælperne omkring holdene.
På damesiden skiftede vi træner til jul. Vi har des-
værre kun én træner til vores damer, så der er en 
stor kabale, der skal gå op.

På herresiden er der fire trænere, men der er også 
en stor kabale der hele tiden skal gå op, da der er 
mange, der gerne vil træne. Det er ikke altid nemt at 
lave en udbytterig træning for alle, når der kommer 
22-27 stykker til træning så vi er nødt til at dele vores 
spillere lidt op, så alle får noget ud af det. 

Trænere til næste år
Der bliver arbejdet kraftigt på sagen - et kæmpe 
arbejde som Johnny er tovholder for. 
Nogle vil gerne forsætte, andre er nødt til at stoppe 
pga. arbejde/studier. Nogle 
skal ud at prøve noget nyt. 
Men vi håber, at inden sæso-
nen er forbi til påske, er der 
styr på alle hold til en ny sæ-
son.

Tornby Cup 2021 
Vi fik lov til at afholde Tornby 
Cup i 2021.
Ikke helt som vi plejer, da co-
vid-19 hele tiden drillede.
Holdene fra Norge måtte des-
værre melde fra, da de ikke 
måtte rejse ud af landet. 
Eftersom Norge er en stor 
del af cuppen, kom der til at 
mangle ca. 40 hold.
Vi lavede også noget om på 
Tornby Cup. Der var ikke no-
get frokost i år. Det måtte de 
købe ude i hallerne rundt om, 
morgenmad og aftensmad 
blev indtaget på de skoler 
hvor på de boede. Ingen disko, 
ledertræf eller telt i skolegår-
den eller landskamp. Så der 
var meget stille i Tornby under 
cuppen.
Men den blev afholdt, og vi har 
bestemt i Tornby Cup udvalget, 
at vi går tilbage til det gamle 
med frokost hjemme på Tornby 
Skole, men fortsætter med af-
tensmad på de skoler, hvor de 
overnatter.
Her vil jeg igen i år sige tu-
sind mange tak til holdet bag 
Tornby Cup. Det er dejligt at 
se, at folk gider at bruge den 
tid der nu skal bruges på Cup-
pen. Mange af dem der bruger 
tid på det, har ikke den store 
tilknytning til håndbold.

Der skal også lyde en stor tak til de hjælpere, der 
tager en vagt på en 2 til 4 timer under cuppen - uden 
dem kunne vi ikke gennemføre Tornby Cup.
I 2021 var der 1650 deltagere, selvom der manglede 
40 norske hold. Så i 2022 håber vi på, at alle får 
lov til at komme. Vi håber også på, at vi bliver op 
til 2700 deltagere. Så vi har allerede booket haller i 
hele Vendsyssel.
Så sæt kryds i kalenderen den 16., 17. og 18. sep-
tember. Der vil Tornby Cup blive afholdt i 2022 og vi 
får forhåbentlig brug for din hjælp.
(Ifølge nye oplysninger på Facebook er Tornby Cup 
flyttet til 23.-25. september. Redaktionen)

Nutiden/Fremtiden
Jeg synes, vi gør det godt i Tornby Håndbold. Vi her 
oppe i det mørke Jylland er ikke særlig gode til at 
rose os selv eller andre.
Jeg vil godt starte med at rose Martin og Lukas for 
det vildt fede projekt de har gang i. De sørger for at 
hente børnene i børnehaven, SFO og skole og tage 
dem med i hallen. Introducerer børnene til at komme 
til sport, lærer dem at være sociale, lærer dem at hal-
len og sport er et samlingspunkt, hvor man hygger 
og har det godt. Det er fedt og godt. Tror, det vil få 
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mange børn til at gå til sport. Og jeg ved, at der er 
mange andre klubber, der er os misundelige på, at 
vores hal og sportsplads ligger meget tæt på skole 
og børnehave.
Der skal også gives ros til Carina og Thomas for den 
hygge, som de har fået lavet i Cafeteriaet. Det er 
næsten som i gamle dage hos Sigsgaard - vi mangler 
bare lugten af hot-wings og gammelt gulvtæppe! 

Også stor ros til Tornby skole, at de er med på, når 
vi kommer med nogle ideer. Det nyeste er et projekt, 
der hedder ”Hænderne op med Diggi”. Det er dejligt, 
at skolen er med og det lyder jo også til det har været 
godt. Følgende er kommet fra skolen: 

Evaluering ”Hænderne op med Diggi”.
Kursus udbudt af DGI hvor der sendes to konsulenter 
ud der deltager i undervisningen.
”Diggi” er et aktivt forløb, som kobler bevægelse og 
læring i dansk og matematik. Diggi har klasseopdelte 
forløb for elever i 0.-4. klasse. Materialet er udarbejdet 
i samarbejde med to folkeskolelærere, der har en 
baggrund som elitehåndboldspillere.
Jeg har snakket med mine kollegaer. De synes, at 
eleverne har været glade for forløbet.
Fire hele dage med alternativ undervisning er meget, 
når det er samme dage. Fx. fik 2. klasse ikke natur og 
teknik i 4 uger. Så det havde været smartere at lægge 
det i en emneuge. Vi tænker ikke det skal tilbydes 
skolen de næste par år, da det så er de samme klas-
ser der skal igennem det igen. Men vi vil gerne prøve 
det igen, vi synes det var et godt forløb og vigtigst af 
alt - eleverne synes det var fedt.
Jeg ved at 3. klasse har skrevet en artikel til bladet 
VI-TO, er dog ikke med i januar udgaven, så vidt jeg 
kan se.
Med hensyn til det faglige, jeg (Maria) fik en masse 
sjove opgaver og spil, som både styrker det faglige, 
men med fokus på leg. Der var rigtig fine historier om 
Diggi, som børnene elskede. De fik desuden en Diggi 
bamse, og jeg ved at flere klasser på skift har bamsen 
med hjemme og skriver ned hvad den oplever.
Jeg ved, at der er flere fra både 1., 2. 3. og 4. klasse, 
der spiller håndbold. Og vist også et par nye spillere.
Dejligt med flere børn i bevægelse. Og fedt for skolen 
med ideer til faglige opgaver, der inddrager bevæ-
gelse. 

Kontaktlærer: Maria Dahl Mathiasen 
(Matematiklærer)

Mere ros: Jeg vil nu lige igen rose vores trænere, 
det er lidt vildt, det arbejde de ligger i at være træner.
Ikke kun at træne til hverdag, men når der så er en 
fri-weekend uden kampe bliver der planlagt hygge 
med holdet i TIF-salen og hallen, med leg, LAN party, 
eller hvad de nu kan finde på. 
Ja U 13 drengene er så glade for at være i hallen, at 
de under et LAN party og lidt gemmeleg fik sig låst 
inde i et af de smalle skabe i redskabsrummet. Det 
kan jeg sige jer, der er ikke meget plads til to u-13 
drenge i de skabe.
Så inden de begyndte at lugte, måtte Jesper Fosdal 
have fat på Martin så Jesper kunne få koden til at 
låse skabet op. 

Fremtiden
Jeg tror på, at det ser godt ud med alle de tiltag vi 
gør for sporten.
Det ser godt ud, fordi der flytter rigtig mange unge 
til Tornby - ikke nok med de flytter til, de får også 
børn - nogle flere end andre.
Så der skal nok være en fremtid for Tornby Håndbold. 
Men det må ikke blive en sovepude for os, det kræver 
fortsat en stor indsats fra vores side.
Vi er pt ca. 200 medlemmer i håndbold afdelingen 
og ni kæpheste ryttere.

Gymnastik
Håndbold overtog Gymnastik for et par år siden og 
vi er glade for, at vi kan være med til at holde gym-
nastikafdelingen i gang. Der er fire aktive hold. Vi 
vil gerne blive med at have gymnastikken under os 
indtil der evt. kommer nogle der igen vil lave en gym-
nastikbestyrelse.
Gymnastik bærer sig selv, det vil sige at afdelingens 
regnskab hviler i sig selv. Lige pt er der 46 medlem-
mer på tre af holdene, så er der 41 på det der hedder 
senior gymnastik. 

Hovedbestyrelsen
Tak for samarbejdet. Det er ikke blevet til en masse vi 
har haft sammen det sidste års tid. Vi håber, der bliver 
mere vi skal have snakket om i løbet af sommeren.

Afslutning på sæsonen
Datoerne for de diverse afslutninger ligger ikke helt 
fast endnu, da vi endnu ikke er bekendt med datoen 
for de sidste turneringskampe.
Så er det bestemt at vores ungdom fra u 11 til og med 
u 17 skal til Quart Cup i Norge den 29-4 til 1-5-22
Måske skal vores u 9 til Sindal som laver en Cup 
den 1-4 til 2-4-22.
Som det ser ud lige nu er der sidste kamp lørdag den 
9-4 så skulle sæsonen være slut.
Men covid-19 kan måske ændre lidt i det. 

Stor tak
Stor tak til vores sponsorer for jeres store støtte og 
opbakning. Stor tak til vores trofaste tilskuere. Det 
er altid fedt at der er kommer en masse tilskuere til 
vores kampe i hallen. 
Jeg har rost Martin og Lukas, men I får lige lidt mere.
Tak til jer - I er et godt par. I er nemme for os i hånd-
bold at have med at gøre og gode til at finde en 
løsning på tingene.
Tak til bestyrelsen, I skal også have ros. Jeg synes, 
vi er gode til at tage os af de opgaver vi hver især 
har, så vi ikke alle skal blandes ind i alt muligt.
Og opgaver er der nok af, vi har gang i mange ting. 

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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Nogle ting tager tid - lang tid, men jeg synes vi får 
tingene gjort færdigt.
Bare en ting som tøj det er fuldstændigt vildt hvad 
tid der går med det.
Charlotte Vadsager har valgt at trække sig fra besty-
relsen. Du skal have mange tak for din tid i besty-
relsen. Tak for du er god til at samle sammen på 2. 
holdet damer. Det kan godt være noget af en opgave. 
Jeg tror det var det jeg havde at sige om Tornby 
Håndbold.

Tak for ordet
Beretningen - godkendt

3. Fremlæggelse af de reviderede afdelingsregnskab-
er ved kasserer Ulla:
Gymnastik: Godkendt. Der var dog en uddybende 
forklaring på hvordan halleje og tilskud hænger sam-
men i regnskabet.
Håndbold: Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag: Intet indkommet

5. Valg af Formand: Allan genvalgt

6. Valg af udvalgsmedlemmer: alle der ønsker gen-
valg er genvalgt. Der er én plads åben, hvor besty-
relsen arbejder på at skaffe en.
Medlemmer: Anita Kassow Dissing, Birgitte Mikkel-
sen, Mathias Jeppesen, Ann Olesen, Bettina Sigs-
gaard, Johnny Neergaard og Anders Thomsen.

7. Valg af suppleanter: Emil Lyn og Simon Larsen 
valgt

8. Fastsættelse af afdelingens kontingent(er): Fra 
seneste bestyrelsesmøde den 2/2-22: Kr. 50 øges 
den årlige kontingent for alle. Nærmere en snak om 
hvorfor forhøjelsen.

9. Eventuelt.
Jamie forslår et ungdomsudvalg, der skal bestå af 
ungdomsspillere en voksen (enten en træner eller et 
medlem fra bestyrelsen til at være tovholder).
Morten Laur. Foreslår at redskabsrummet bliver delt 
op i senior og ungdom. Det roder.

Forslag at hvert hold får en redskabskasse når sæ-
sonen starter.
Vi har startet det nye år med at få nye trænere på 
både herre- og damesiden.

Damerne har fået en gammel kending hjem i form 
af John Erik Nielsen, og så har de fået Jesper Vil-
ladsen. Han har tidligere været træner i Tårs (herre 
serie 3), og han har sagt ja til at træne damerne det 
næste år. Vi glæder os til at se, hvad de to kan få 
ud af holdet i serie 1. Damerne træner mandag og 
onsdag klokken 19.00 til 20.30, skulle du/I få lyst til 
at træne/spille med er alle velkomne.

Herrerne har også fået nye trænere. Kasper Bang er 
vendt hjem til herreholdet efter 6 år med ungdoms-
hold. Han får hjælp af Thomas “Basse” og selvføl-
gelig er Mugge stadigvæk med. Herrerne er rykket 
op i serie 3 grundet Mads Kjærs store arbejde med 
holdet. Så det bliver en stor opgave for Kasper Bang, 
Basse og Mugge at få de unge og gamle drenge til at 
blive i serie 3, men det er en opgave de alle glæder 
sig til. Herrerne træner ligeledes mandag og onsdag 
klokken 19.00 til 20.30, skulle du/I få lyst til at træne/
spille med er alle velkomne.

Der har været generalforsamling i Tornby IF, fod-
boldafdelingen og der er kommet nye ansigter til i 
bestyrelsen, hvilket er skønt efter et par hårde år. Så 
nu ser vi fremad og tager arbejdshandskerne på for 
at bringe klubben tilbage til fordums styrke.

Den nye bestyrelse består af:
Pernille Mejer Nielsen
Kasper Bang
Louise Borup
Katrine Larsen
Steffan Lund
Ivan Jørgensen
Kasserer: Christina Niemann Jørgensen

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 indlæggene 
så godt som muligt.

Udgivelsesplan 2022
Blad nummer Deadline Udkommer

3 7. maj 1. juni

4 18. juni 27. juli

5 2. september 28. september

6 28. oktober 23. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
IT-konsulent Carsten Jensen
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rederiet ISAFOLD
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto 
VarmeMadsen
Vendia Kaffe

TIF-Fodbold

Siden sidst



Hver uge
Mandag kl. 14 er der Seniordans i TF 

Tirsdag Aktivitetsklubben kl. 9.00 i TF 

Torsdage
kl. 9.30-10.15 Børnehuset 
kl. 10.30-11.45 Babysalmesang i TK
kl. 16-18 Kirkekoret øver

Marts
30.  Forsamlingshusets 
 generalforsamling kl. 19.30 i TF
31.  Forsamlingshusets 
 generalforsamling kl. 19 i VF

April
2.  Tumlingesang kl. 10-11 i TK
6.  Banko i Aktivitetsklubben kl. 14 i TF
7.  Påskefrokost i Kirkecafeen 
 kl. 11 i SG
26.  Livestream foredrag kl. 19 i SG

Maj
4.  Banko i Aktivitetsklubben kl. 14 i TF
4.  Generalforsamling Landsbyrådet 
 kl. 19 i TH
6. Deadline materiale til næste VI-TO
7. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
11.  Seniorerne frokost på 
 Restaurant Munch kl. 12. 30
13.  Konfirmation kl. 11 i TK
17.  Sangaften med Sten Lerche 
 kl. 19.30 i SG
22.  Afskedsgudstjeneste med
 Sara Dommerby Toft kl. 14 i TK

Juni
4. Tumlingesang kl. 10-11 i TK
6.  Friluftsgudstjeneste
22.  Seniorerne Sommerudflugt.

Alle arrangement er nærmere omtalt 
inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
Købm Tornby Gamle Købmandsgård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TH Tornby Hallen
TK Tornby Kirke
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke lo
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