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Hvor er I heldige
”Hvor er I godt nok heldige at bo et sted med 
så fantastisk en udsigt og så flot et landskab. 
Det var de ord et ældre ægtepar mødte mig med, da 
min familie jeg og var kørt en tur op på Tornby Bjerg 
for at nyde udsigten. Det var da også en af de dage, 
hvor man kunne se Rubjerg Knude og Skagen Gren 
rimelig tydeligt og så selvfølgelig også sygehuset i 
Hjørring. 

Det ældre ægtepar, som viste sig at bo på Fanø, var 
på besøg hos familie i Hjørring, men havde valgt at 
køre en tur til Hirtshals. På vejen havde de så spottet 
Tornby Bjerg, som de naturligvis lige skulle en tur op 
over. De havde før været en tur i Tornby Klitplantage, 
men kendte ikke til hverken Yxengård, Kirkesti eller 
andre af Tornbys mange gode oplevelser, så der var 
god lejlighed til at promovere Tornby.

Når man så kommer godt i gang med at fortælle, 
går det virkelig op for en, hvor meget, der egentlig 
er at kigge på i både Vidstrup og Tornby og jeg kan 
kun give det søde ægtepar helt ret i, at vi er heldige.

Det er dog ikke kun udsigten fra bjerget, vi er heldige 
med at have. I Tornby har vi en meget aktiv bestyrelse 
i vores beboerforening og det betyder meget arbejde 
til vores fantastiske Twonby Arbejdslaug.

I skrivende stund er der ved at blive bygget en herlig 
legeplads til venstre for vejen op til kirken. Solidt 
og flot ser det ud. Her vil der helt sikkert blive en 
masse liv og glade dage og endnu et stort aktiv for 
hele området.

Ny præst igen, igen
Som langt de fleste nok godt ved, så skal vi have ny 
præst, fordi Sara Dommerby Toft er flyttet til Aalborg 
efter at hendes mand blev valgt til biskop.

Det var i 1996 vores daværende præst Hans Jacob 
Hansen tog initiativet til at få lokalbladet VI-TO på 
benene. Han søgte og fik nyt job i foråret 1999 og 
så kom Morten Thaysen, som fik nyt job i Varde fra 
efteråret 2006. I foråret 2007 kom så Line Skovgaard 
Pedersen, der var vores præst frem til 1. juli 2017, 
hvor hun blev afløst af Sara Dommerby Toft. 

En stor del af Lokalbladet VI-TO udgøres af kirkebla-
det og derfor er præsten automatisk med i redaktio-
nen. Alle de præster, vi har haft indtil nu, har deltaget 
i redaktionen med stor interesse og indlevelse og 
derfor ser vi da også frem til at sige goddag til endnu 
et nyt medlem af redaktionen.

Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi er 
noget triste over at skulle sige farvel til Sara, der i 
den grad har vist interesse for vore to sogne og bor-
gerne her i Vidstrup og Tornby og vi kan kun ønske 
hende alt mulig held og lykke i fremtiden med stor 
tak for indsatsen.

Christian Byrdal
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Brugerrådet
Aktivitetsklubben
Frede Berthelsen, formand  . . . . . . 5192 4842
Karen Larsen, næstformand .  .  .  .  .  .  2215 7609
Bent Grydbæk, kasserer .  .  .  .  .  .  .  .  2169 2570

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

Faste aktiviteter
Mandag kl. 14.00
Seniordans – holder ferie til 5. september
Anna-Gretha Christensen . . . . . . . 3070 7721 
Gunna Højris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2341 3203

Tirsdag kl. 9.00
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
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.

Arrangementer 
i juni og juli
Onsdag den 1. juni
Banko kl. 14.00

Bustur den 22. juni kl. 8.30 fra Tornby Kirke
Aktivitetsklubben arrangerer i samarbejde med Torn-
by og Omegns seniorer turen.
(Læs nærmere under Seniorerne i Tornby. Red.) 

Onsdag den 6. juli
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

Redaktionen

Farvel Sara og god vind
Så skete det, redaktionen på VI-TO beklager, at vi 
må tage afsked med endnu et redaktionsmedlem, 
nemlig Sara Dommerby Toft (vores præst) som flytter 
til Aalborg sammen med sin mand. 

Læs mere herom andetsteds i bladet. 

Sara har, i den tid hun har været præst her i Tornby 
og Vidstrup sogne, også været med i redaktionen på 
VI-TO, hvor hun meget naturligt har lavet den del af 
bladet, der er kirkebladet.

Vi tilbageværende i redaktionen kommer til at savne 
Sara for den initiativrige, glade og venlige person hun 
er og ikke mindst den inspirerende person hun har 
været for redaktionen. 

Vi er glade for den tid, Sara har været med her og 
ønsker hende held og lykke med de nye udfordringer, 
hun står overfor.

Redaktionen på VI-TO
Sara Dommerby Toft og Jørgen Kiel, som vi skrev 
farvel til i sidste nummer.
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus 4036 6499, 

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

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

Suppleant: Hanne Kirketerp. Revisor Niels Chr. Jacobsen. Revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Generalforsamlingen
Stort fremmøde ved generalforsamlingen i Støttefor-
eningen for Tornby Friplejehjem. Ud af foreningens 
ca. 350 medlemmer mødte mere end 75 op til gene-
ralforsamlingen den 22. februar 2022 i Tornby-hallen. 
Mødet måtte af den grund flyttes fra cafeteriet til 
multihallen.

Formanden for Støtteforeningen for Tornby Fripleje-
hjem Ole Rimmen kom i sin beretning ind på, hvad 
der var sket i årets løb:

Op til kommunevalget i november 2021 arbejdede 
støtteforeningens bestyrelse og bestyrelsen for den 
selvejende institution for at få ændret den nye kom-
munalbestyrelses holdning til et friplejehjem i Tornby. 

Vi rettede en skriftlig henvendelse til alle de opstil-
lede kandidater. Herefter opfordrede vi vælgerne til 
at stemme på de kandidater og lister, der vil tillade, 
at der kan laves lokalplan for et friplejehjem i Tornby. 
Det lykkedes. Det nye flertal med den nye borgme-
ster Søren Smalbro i spidsen har givet tilsagn om, at 
forvaltningen og det nye politiske flertal vil arbejde 
aktivt for at, der kan blive udarbejdet en lokalplan for 
etablering af et friplejehjem i Tornby. Vi blev indkaldt 
til møde den 15. februar på rådhuset med borgmeste-
ren, direktøren og udvalgsformanden for Teknik og 
Miljø og kommunaldirektøren. Her var der opbakning 
til etablering af et Friplejehjem i Tornby.

Vi er i fuld gang med at sikre os 2 hektar jord lige 
syd for Købstedvej, som ejes af menighedsrådet. 
Det sker ved, at vi køber ca. 1,3 hektar af brødrene 
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Bustur til Mariager
Tornby og omegns seniorer foretager i samarbejde 
med aktivitetsudvalget bustur onsdag den 22. juni 
2022 kl. 8.30 fra Tornby Kirke. 

Turen går til Klejtrup Friplejehjem, der er lig med det 
vi forhåbentlig får i Tornby. Her vil der blive serveret 
formiddagskaffe og fortalt om friplejehjemmet samt 
vist rundt. 
Derefter går turen til Mariager, hvor vi spiser middag 
– wienerschnitzel. 
Vi kører videre forbi den gamle cementfabrik ved 
fjorden og op langs østkysten, hvor vi drikker efter-

middagskaffe. Forventet hjemkomst kl. 17.00 – 17.30
Pris pr. deltager 325 kr.

Der er ca. 50 pladser som fordeles efter først til mølle-
princippet. 

Tilmelding senest 8. juni til:
Knud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3098 2406
Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3090 3405

Betaling ved tilmelding på konto 9067 1534403689.

God sommer.
Knud Abrahamsen

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

Jensen øst for hovedvejen, som vi mageskifter med 
Menighedsrådet. De restende ca. 0,7 hektar køber 
vi af menighedsrådet.

Af økonomiske grunde bliver plejehjemmet på 30 
boliger i stedet for 24 boliger. Ud fra princippet småt 
er godt skal det ikke være større end 30 boliger. Vi er 
allerede blevet certificeret af Sundhedsstyrelsen til at 
drive et plejehjem på 30 boliger. Dette har Charlotte 
Voetmann gjort et stort stykke arbejde for, som hun 
gjorde rede for på mødet.

Herefter skal støtteforeningen samle penge ind ved 
blandt andet at søge diverse lokale fonde. Fripleje-
hjemmets bestyrelse skal søge LAG-midler. Der skal 
endvidere søges om ny finansiering fra Nykredit og 
Spar Nord.

Efter Generalforsamlingen kom bestyrelsen til at 
bestå af Ole Rimmen, Peter Skovgaard, Marianne 
Jepsen, Niels Anker Jensen, Søren Ellesøe, Grethe 
Olesen og Birgitte Reiter.

Som suppleant blev Hanne Kirketerp genvalgt.
Det samme gælder Niels Christian Jacobsen, som 

blev genvalgt som revisor og suppleanten Kurt Bæ-
rentsen.

Hvor er vi nu?
Der er for længst indsendt ansøgning til kommunen 
om at få lavet en lokalplan for etablering af Tornby 
Friplejehjem ved Købstedvej. Se skitse.

Ansøgningen forventes behandlet i kommunens Tek-
nik- og Miljøudvalg den 10. maj, herefter i Økonomi-
udvalget og endelig på byrådsmødet den 25. maj. Så 
skulle sagen være afgjort når dette blad udkommer.

For at have midler til at arbejde videre, vil vi opfordre 
til at medlemmerne af støtteforeningen fornyr med-
lemskabet for 2022. Dette kan gøres ved at indbe-
tale 100 kr. på konto 9067 1520066787. Husk navn, 
adresse og eventuel email-adresse.

Nye medlemmer er også velkomne. Kontakt Niels 
Anker Jensen: nielsanker@has.dk eller på Tornby Fri-
plejehjems hjemmeside https://tornbyfriplejehjem.dk

Oscar Djurhuus, formand for bestyrelsen 
Ole Rimmen, formand for Støtteforeningen

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted
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Nyt fra Tornby Skole
Skrevet af 3.T: Sofie, Madeleine, Mads, Jonas, Ma-
rie, Emilie, Maximilian, Liam, Jacob, Seia, Josefine, 
Mynthe, Rasmus og Anja.

Ti børn fra Ukraine 
er nu startet på Tornby Skole. Skolen der har ansat 
Ulrik, som skal være i vores modtageklasse. Ulrik 
kommer også til at fungere som tolk, men de store 
elever kan også tale engelsk. De nye elever er blevet 
taget godt imod og legeaftaler er allerede i hus.

1. og 2. klasse havde sammen med Birgitte lavet 
pynt til modtageklassen, så lokalet var hyggeligt og 
imødekommende, da de nye elever ankom. Velkom-
men skal lyde fra os alle.

Ledere 
Vores skoleleder Helle Berit Kristensen er blevet 
konstitueret i stillingen som skoledistriktsleder i Skole-

center Hirtshals, og Signe Steendahl Byrresen er 
blevet konstitueret som skoleleder på Tornby Skole.

Tillykke til dem begge.

Aktivitetsdage
I april måned havde vi to spændende aktivitetsdage.
Personalet på Tornby Skole var inviteret til Lærfest 
22 i Aarhus. 

Lærfest giver mulighed for at undervisere, skolelede-
re, pædagoger, konsulenter og andre interesserede, 
kan blive inspireret og få ideer og indblik i de mange 
nye læremidler der findes med fokus på læring og 
undervisning. https://lærfest.dk

Elever og personale tog den første dag toget til Hirts-
hals. Halvdelen af skolen gik til Hirtshals Fyr og den 
anden halvdel tog i svømmehallen, og da halvdelen 
af dagen var gået byttede eleverne aktivitet. Det var 
mange halvdele, men halvdelen af personalet var jo 
også i Aarhus. 

Den anden dag gik turen til Fun Park. De store elever 
gik med deres lille ven både til Fun Park og hjem igen. 

Der blev hygget og leget på tværs af alle klasser. 

3. klasse har spurgt Ella fra 5.t, om hun havde en 
god dag i Fun Park? 
 “Ja, virkelig god. Vi brugte meget tid inde ved ka-
ninerne, de er bare så søøøde, men gåturen hjem 
var laaaaang.” 
Laurits fra 2. klasse havde også en god dag. “Jeg 
gik sammen med Jonas og Liam fra 3. klasse, og 
vi tre havde i hvert fald to gode dage. Det er altså 
virkelig skønt, at man en hel dag kan lege med alle 
de andre på skolen.”

Onsdag, mens hele skolen var på tur, gik der ild i 
skuret.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

Tornby-Vidstrup Skole
Tegnet af Charlotte Thomsen - 2001
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Aktiviteter
Kaffestue
Efter at vores kaffestue har haft begrænset åbningstid 
i vinter har den nu åbent alle dage fra kl. 13-17.

Markeder
• Vores skudemarked med kunsthåndværk og ar-

bejdende stande er i år lørdag og søndag den 11. 
og 12. juni.

• Fra søndag den 26. juni og alle søndage i juli vil 
der være kræmmere i vores gård. 

• Søndag den 14. august holder vi trailer og baga-
gerumsmarked.

Bevar Købmandsgården
Kære Tornby beboere. 
Vil du være med til at bevare vores dejlige Købmands-
gård? 
Vi mangler hårdt frivillige især i vores kaffestue.
En vagt om måneden vil gøre underværker.

Kontakt venligst:
Tornby Gl. Købmandsgaard
Hovedvejen 61, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 98977166
E-mail: tornbygk@gmail.com

Købmandsgaarden

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

 “Var der nogen, der kom til skade? 
 “Nej, ingen kom til skade. Kun en gammel garage-
port, så det var heldigt.
Brandvæsnet kom og i løbet af meget kort tid var alt 
under kontrol.”
”Ja, men lyset er gået i stykker, får vi så et nyt lys 
derude?” 
“Først, så skal forsikringen se på det, og først derefter 
kan vi få et nyt lys, svarer Signe.”

Kæphest
Der bliver leget med kæphest i mange af frikvarte-
rerne. 

Trine Krogsgaard Frederiksen og Line Bredal Jensen, 
som er begge har børn på Tornby Skole greb ideen 
og fik i løbet af meget kort tid stablet et ugentligt 
program sammen. De sidste mange fredage har 
børnene kunne gå til kæphest i Tornby Hallen. 

Sofie fra 3. klasse har lavet et interview. 
Hvem står for det? Det spørgsmål svarer Sofie selv på
”Min mor Trine og Line, som er Edits mor”. 
Det er slut nu, men kommer der kæphest næste 
skoleår?

”Ja, det satser vi på, siger Trine”.
Hvem kan være med til Kæphest?
”Fra 4 år og op”.
Skal man have sin egen kæphest?
”Det er en god ide, hvis man har sin egen, ellers må 
man gerne låne”, siger Trine. 

Helle Berit Kristensen har haft eleverne til sløjd og 
der har eleverne lavet spring, som de bruger i fri-
kvartererne. 

Sommerkoncert 
Josefine, Jonas og Mads har lavet et interview med 
Signe.
Hvornår er der egentlig sommerkoncert?
”Den 9. juni er der sommerkoncert”, siger Signe.
Sommerkoncert, hvem skal spille?
”Alle dem, der går til musik og dem, der gerne vil 
vise det”. 
Ja, men må alle komme og høre det?
”Ja, alle er velkommen og det er her på skolen.”
Koster det noget?
”Nej.”

De bedste hilsner 3.T

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.
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Levefællesskabet 
på Købstedvej
Vi havde på Beboerforeningens generalforsamling 
besøg af direktør Torben Fisker fra Boligselskabet 
Nordjylland. Torben Fisker fortalte om det kommende 
byggeri på Købstedvej, og status herpå.

Desværre er også dette byggeri ramt af de voldsomt 
stigende priser på byggematerialer. Vi kan jævnligt 
se i dagspressen at licitationer udskydes, og større 
byggerier dermed udsættes. Kort fortalt, så er be-
tingelserne for byggeri i den almene sektor, at der 
er en fast økonomisk ramme pr. m2 der bygges, og 
den ramme skal overholdes. Det betyder, at hvis 
boligselskabet vælger at bygge nu, medens priserne 
er tårnhøje, så vil det alt andet lige gå udover kvali-
teten af det byggede. Det vil være rigtigt uheldigt for 
”vores” byggeri, da det jo netop gerne skulle være 
spændende og i god kvalitet.

Vi er derfor meget tilfredse med at boligselskabet 
har valgt at udsætte byggeriet. Vi må så vente på, 
at enten priserne falder, eller at rammen hæves. 
(Rammen er som jeg forstår det politisk besluttet på 
Christiansborg) Hæves rammen vil det dog antageligt 
smitte af på huslejen for de berørte boliger.

Alt andet lige, så virker det som en god beslutning 
at se tiden lidt an.

Torben Christensen

Ny udstykning i Tornby
Det er ganske tæt på at være slut med ledige bygge-
grunde i Tornby. Faktisk har det den seneste tid gået 
meget stærkt med salget af grunde, og flere nye 
huse er under opførelse. Det er super godt. Det giver 

medlemmer i Idrætsforeningen, handel i Brugsen og 
børn i Skolen og i Børnehuset, kort sagt: Liv i byen!

Beboerforeningen har derfor kastet sig ind i opga-
ven med at få igangsat en proces med henblik på at 
etablere en ny udstykning i byen. Mange brikker skal 
falde i hak for rigtigt at få skub i sagen, vi arbejder på 
det, og fortæller mere straks der er noget konkret.

Torben Christensen

Fjernvarme til Tornby 
– er det fugle på taget?
Det korte svar er: NEJ. 

På generalforsamlingen den 16. marts i Tornby Be-
boerforening fik bestyrelsen mandat til at igangsætte 
dialog med Hjørring Kommune og Hirtshals Fjern-
varme om en yderligere udvidelse af fjernvarmenettet 
i Tornby. Årsagen er den, at Hjørring Kommune har 
rettet henvendelse til os med ønske om at udvide 
muligheden for at få fjernvarme til en langt større 
del af Tornby. Det sker i samarbejde med Hirtshals 
Fjernvarme.

Samtidig har regeringens beslutning om, at den 
”grønne fjernvarme” skal udrulles senest i 2028 og 
at alle med et såkaldt ”sort” fyr allerede i 2022 skal 
vide, om de tilbydes at få fjernvarme.

Jeg deltog den 26. april i et møde på Hjørring Rådhus 
sammen med kommunen, varmeforsyningen og re-
præsentanter fra Horne og Bjergby, som jo også står 
med voldsomt stigende gaspriser. Mødets konklusion 
var, ja, vi får tilbud om fjernvarme i Tornby.

Hirtshals Fjernvarme har brug for at lave en del for-
arbejde, man skal skaffe varme nok til alle, man skal 
regne på, hvad det koster at føre rør rundt i byen 
og ud til hvert enkelt hus. Vi har også en opgave i 
byen – vi skal finde ud af hvor mange som vil være 
med. Når Hirtshals Fjernvarme kan give mere kon-
kret information så inviterer vi til borgermøde, hvor 
kommunen og varmeforsyningen informerer – det 
forventer vi bliver lige efter sommerferien.

Man skal altid passe på med at love noget man ikke 
kan holde, men på generalforsamlingen stillede vi en 
forventning op om, at vi gerne vil have fjernvarmen 
klar i Tornby om to år – så vi kan bruge fjernvarme fra 
efteråret 2024. Det tror vi stadig på efter mødet 26. 
april – og nu har vi også troen på, at tilslutningsprisen 
kan være sammenlignelig med det man i dag skal 
give for at få en varmepumpe, og så er man fri for 
udgifter til vedligeholdelse og service. Vi håber så, at 
regeringen også sikrer tilskud til skift til fjernvarme. 

Prisen på tilslutning afhænger især af to ting: 

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
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Hvor mange vil være med, og hvad koster det at 
lave gravearbejdet – og så også af muligheden for 
at få tilskud. 

Når vi holder informationsmøde efter sommerferien 
kender vi prisen på etableringen, vi ved hvad den 
årlige udgift til opvarmning af et hus bliver og så skal 
vi ”bare” høre i byen – hvem vil være med – jo flere 
der vil med, jo billigere bliver etableringen for den 
enkelte – sådan er det jo bare.

Vi vil løbende informere mere på Facebook – dels i 
”Tornby Beboerforening” men også i ”Tornbyboer”. 
Foreningens medlemmer får selvfølgelig også mail 
når der holdes borgermøde, og der kommer opslag 
bl.a. på infotavlen i Brugsen. Så følg også med der 
– måske er der allerede skrevet noget ud nu.

Lars Høgh
Bestyrelsesmedlem

Nye beboere i Tornby
Camilla og Jonas
Endnu et ungt par er flyttet til Tornby. Jonas Aagurd 
og Camilla Sørensen og deres lille to-årige Matti 
er flyttet ind i et nyt lækkert hus på Nejstgaardsvej.

Parret er flytte hertil fra Taars, og valget faldt på 
Tornby, på grund af deres fælles interesse for hånd-
bold, som de begge dyrker i Tornby Idrætsforening.

Tornby er glade for de valgte vores by som deres 
fremtidige hjemby - så velkommen.

Lene og Ole
På Skagavej er Lene og Ole Vestergaard også ny-
tilflyttede til Tornby. 

Faktisk er det hele tre år siden, at de erhvervede et 
hus på grunden. Et hus som de troede, at de skulle 

renovere. Det viste sig 
dog at huset var skævt 
og det endte, efter en 
del tovtrækkeri, med 
at de i stedet måtte 
bygge et helt nyt hus 
på stedet. 

Lene og Ole kommer 
fra Hjørring, men har 
ofte brugt Tornby Klit-
plantage på deres lø-
beture, og som mange 
er de blevet tiltrukket 
af Tornbys natur og 
andre faciliteter. Ole 
nyder at kunne tage 
cyklen gennem sko-
ven til sin arbejdsplads 
som bestyrer på høn-
seriet på Gl. Klitgaard 
og Lene tager toget til 
Regionshospitalet i Hjørring, hvor hun arbejder på 
Artroklinkken. Der er ikke hjemmeboende børn, men 
tre børn, der alle bor i Brønderslev, så også i forhold 
til familien er Tornby et godt valg.

Vi siger velkommen til Lene og Ole og ”tilløk mæ 
æ arbejt”. Ole blev truffet i fuld gang med at lægge 
fliser rundt om huset, Lene var derimod ikke hjemme.

Helle, Hans, Kristine og Cilja
Vi kan byde velkommen til nye beboere på Bjergvej i 
Tornby, hvor tre generationer er flyttet ind med hunde 
og heste, og for øvrigt har overtaget kat og 10 høns 
på ejendommen. 

Helle Normann Jensen og Hans Jensen er flyttet 
til fra Aalbæk. Hans har tidligere drevet fiskeri fra 
Hirtshals, men har netop solgt sin båd. 

Datteren Kristine Normann studerer på EUC Nord og 
yngste familiemedlem, Cilja går i skole i Horne, hvor 
begge har boet før indflytning på Bjergvej. 

Fritiden bruges på ridning og familien er i fuld sving 
med indretning af hestestald og etablering af ride-
bane.

Matti, Camilla og Jonas

Ole Vestergaard

Helle, Hans, Kristine og Cilja
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup

Uge Dato Navn   Tornby  Vidstrup

Juni      
22 6. Pinse 10.30 (PS)   
 7. 2. Pinsedag 11.00* (NB! I Emmersbæk)  
23 12. Trinitatis  9.00  BH  
24 19. 1. søndag efter Trinitatis 9.00 LW   
25 26.  2. søndag efter Trinitatis  10.30 PS  

Juli      
26 3. 3. søndag efter Trinitatis 10.30  LES   
27 10. 4. søndag efter Trinitatis  10.30  HJ  
28 17. 5. søndag efter Trinitatis 10.30  LK   
29 24. 6. søndag efter Trinitatis 10.30  LK   
30 31. 7. søndag efter Trinitatis  10.30  LES  
    
LW = Liselotte Wiemer
BH = Bjarne Hougaard
PS = Poul Steenbeek
LES = Lars-Erich Stephansen
HJ = Hanne Jørgensen
LK = Lone Kirkelund

* Fælles friluftsgudstjeneste i Emmersbæk

Arrangementer i den kommende tid
Onsdag den 6. juli kl. 19.30 Vendsyssel Festival. Koncert i Tornby Kirke

Onsdag den 20. juli kl. 19.30 Sommeraftensang i Tornby kirke

Onsdag den 3. august kl. 19.30 Vendsyssel Festival. Koncert i Vidstrup Kirke

Onsdag den 10. august kl. 19.30-20.10 Sommeraftensang i Tornby kirke

Torsdag den 1. september kl. 16-18 Kirkekor – sæsonstart

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.
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Præstens klumme
Jeg når lige præcis at have været præst i Tornby og 
Vidstrup sogne i fem år.

Fem år er ikke lang tid i et arbejdsliv og endnu mindre 
i et menneskes liv. I de to dejlige kirkers lange liv er 
fem år så lidt, at det bare er som et sekund. 

Men for mig vil de fem år, jeg har været i Tornby 
og Vidstrup, ikke bare være som en parentes. Og 
Tornby og Vidstrup sogne vil altid være noget særligt 
i mine øjne.

Sognene er hver især helt almindelige landsogne. 
Små landsbyer med en historie, der rækker mange 
hundrede år tilbage i tiden – ja, vi har jo spor af men-
nesker, der levede her for flere 1000 år siden. Sådan 
nogle spor findes de fleste steder i vores land, og 
kirkerne, som ved siden af stendyssen i Tornby vist 
er de ældste bygningsværker i de to sogne, stammer 
begge fra middelalderen. Ovenikøbet er klokken i 
Vidstrup en af landets ældste og Tornby kirke er den 
nordligste kirke i landet, der er bygget med apsis 
(den runde afslutning på kirken mod øst). Det er lidt 
særligt, men alligevel fuldstændigt almindeligt.

Tornby og Vidstrup har også et særligt forhold til 
hinanden: Lige siden Reformationen midt i 1500-tal-
let har de hørt sammen, fordi de to landsbyer har 
haft den samme præst. Og altid har præsten boet i 
Tornby. Det gør at de to landsbyer har et særligt, men 
fuldstændigt almindeligt forhold til hinanden, nemlig 
sådan et lillebror-storebror-forhold, der opstår, når 
den ene part er mindre end den anden. 
Det er et forhold på godt og ondt, men heldigvis mest 
på godt, for samarbejdet mellem de to landsbyer 
er rigtig godt, med mange forskellige ting som fx 
fælles spejdergruppe, fælles menighedsråd, fælles 
kirkekor – og det fælles blad, VI-TO, I sidder med i 
hånden lige nu.

Samtidig er de to sogne selvstændige og har hver 
deres liv og hver deres profil. Og det gode er, at det 
blomstrer både i Tornby og Vidstrup. Foreningslivet 
er kun vokset siden jeg kom til. Uden at kunne får det 
hele med er der fx kommet høstlaug og æblemosteri i 
Vidstrup, og i Tornby er Arbejdslauget, de grå mænd, 
opstået og der er håndarbejdsklub hver mandag i 
sognegården. Idrætslivet blomstrer, Brugsen bliver 
kåret som den bedste og der flytter nye mennesker 
til, i modsætning til mange andre steder på landet.

Der er med andre ord et helt almindeligt liv i både 
Tornby og Vidstrup. Et helt almindeligt liv, hvor der 
sker noget særligt for både små og store. Der er 
dagpleje og vuggestue, i kirken og i hallen er der 
masser af børneaktiviteter, og når børnene kommer 
i skole, sker der også en masse. Ja selv de unge 
har et godt sammenhold, og minsandten om ikke 
folk flytter tilbage, når de skal til at etablere sig som 
voksne og stifte familie. De midaldrende har travlt på 
arbejdsmarkedet, men har også gode fællesskaber 
i byen – bl.a. i idrætshallen, og nede på stranden, 
hvor turistforeningen, bådelaug og alle mulige andre 
ting spirer og gror. Og for de ældres vedkommende 
kunne man godt få den tanke, at det nogle gange er 
dem, der har allermest travlt med alle de ting, de kan 
gå til og engagere sig i. For de rigtig gamle, er der 

også lyse udsigter, der er i hvert fald kommet gang i 
processen omkring friplejehjemmet igen.

Jeg har slet ikke nævnt alle de grupper, klubber, for-
eninger osv. der er, men min opremsning må stoppe 
her. I kan selv fortsætte listen over alle de gode ting, 
der blomstrer og trives i Tornby og Vidstrup. Helt 
almindelig ting, men helt særlige, fordi det faktisk 
fungerer. Fordi det hele ikke bare bliver arrangeret 
af en enkelt ildsjæl eller to – eller af kommunen for 
den sags skyld, men bliver båret oppe af et stort 
fællesskab af mennesker, der lægger tid og kræfter 
i deres sogn.

Derfor er det netop det fuldstændige almindelige, der 
gør Tornby og Vidstrup til noget særligt.

Noget, der kom til at præge en del af den tid, jeg har 
været her var, at der midt i det hele opstod en ny 
virus, som lukkede hele verden ned. Her er jeg ret 
sikker på, at folks gode engagement og forenings-
livet (og de ting, der trods alt skete i kirken, der jo i 
perioder var lukket for første gang siden reformatio-
nen) faktisk var med til at bringe lys og gøre tiden 
mindre ensom for mange mennesker. Det er rart at 
kende sin nabo, når alle skal sidde alene i deres huse 
og vente på at epidemien driver over. En sjov ting 
er, at corona-bekæmpelsen indirekte var med til at 
vække en opmærksomhed på det lokale til live igen. 
Dels fordi vi var tvunget til at holde ferie herhjemme, 
og folk pludselig opdagede, hvor skønt et land, vi 
bor i, dels fordi myndighederne hen mod slutningen 
genopdagede sognene, som landets mindste admi-
nistrative enheder, og man begyndte at praktisere 
sognenedlukninger.

Nu er coronaen forbi og Tornby og Vidstrup sogne 
er i den grad lukket op igen. Det er skønt! Der er liv 
og glade dage og det er jeg sikker på, der bliver ved 
med at være i rigtig mange år frem. Nu er min tid i 
Tornby og Vidstrup forbi. I dette forår har jeg lige så 
stille gået rundt og taget afsked med alt det gode. Det 
har været vemodigt, men også opmuntrende, for man 
bliver opmuntret når man ser så godt et civilsamfund, 
der er i sognene.

Tak for den tid, jeg måtte være med – tak til alle jer, 
der undervejs har budt mig velkommen i jeres hjem, 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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er kommet i kirkerne eller sognegården, eller bare 
har hilst på og fået en snak rundt omkring i forskel-
lige sammenhænge. Det er sørgmodigt at skulle tage 
afsked med så dejlige sogne, men også opmuntrende 
at vide, at der er så meget liv og så gode mennesker 
i de små sogne. Sogne som er så almindelige – og 
derfor er noget helt særligt. 

Sara Dommerby Toft

Menighedsrådet
En stor og hjertelig tak til Sara Dommerby Toft.

Fem år er det siden, Sara kom til Tornby og Vidstrup 
sogne. Og hvilke fem år. 

Der gik ikke mange måneder, før Sara var et kendt 
ansigt. Hun stillede nemlig op til ‘Byens bedste bager-
dyst’ i Tornby. Og hun løb med titlen. Ikke uden grund 
- hun havde nemlig bagt Tornby kirke. Da hun blev 
40, inviterede hun alle i begge sogne til helstegt gris. 
Og i Dagli’ Brugsen kunne man give sit bidrag til en 
gave - en ny cykel til Sara.

Ganske vist har der været Corona undervejs - men 
det fik ikke præsten til at gå i dvale. Sara fik fx ugentlig 
Corona-kaffe i sognegården op at stå - som i dag 
lever videre i sognecafeen. I december malede børn 
engle i massevis under video-ledsagelse og ide af 
Sara - til den store julegudstjeneste i hallen … som 
dog blev aflyst pga. Corona, men til gengæld afløst 
af julegudstjenester der kunne streames fra både 
hal og kirke. 

Sara har været med i mange af de lokale arran-
gementer, bestyrelser og arbejdsgrupper. Hun har 
holdt fantastiske sogneaftener om kunst, tro, håb 
og kærlighed, synd, død og djævel, Grundtvig og 
meget mere. Til Skt Hans aften på Tornby Strand 
har hun også været båltaler. I det hele taget er Sara 
en folkelig folkekær folkekirkepræst - der har været i 
øjenhøjde med alle aldre. Og så er der højt til loftet, 
der hvor hun er.

Vi kommer virkelig til at savne Sara - både i kirken 
og udenfor kirken. Samtidig vil vi ønske Sara alt det 
bedste i tiden, der kommer. 
Af hjertet Tak for fem gode år.

Tornby-Vidstrup menighedsråd

Afløsning indtil der 
kommer ny præst
Jeg har lovet at afløse 
som sognepræst i Torn-
by-Vidstrup, når Saras 
ansættelse udløber til 
juli. 

Da jeg gik på pension 
som provst og sogne-
præst i Hjørring i 2015, 
flyttede Birte og jeg 
permanent til vores 
sommerhus ved Tornby Strand, så vi hører til i sognet. 

Siden har vi dog boet 3½ år i Genève, hvor jeg var 
pensionistpræst for danskerne i Schweiz indtil som-
meren 2020. Derefter har jeg afløst lidt rundt omkring. 

Nu glæder jeg mig til at hjælpe i Tornby-Vidstrup.
Lars-Erich Stephansen

Arrangementer
Vendsyssel Festival. Koncert i Tornby Kirke
Den 6. juli kl. 19.30 er der koncert med ”Prisme”, som 
er et fynsk ensemble, der giver koncerter rundt om 
i landet. Musikerne har både klassisk og folkemusi-
kalsk baggrund og repertoiret er primært nordisk og 
keltisk folketone samt egne kompositioner og smukke 
arrangementer af kendte salmer.
Medlemmerne i Prisme:
Louise Ring Vangsgaard: Violin og bratsch.
Anne Marie Høst: Keltisk harpe.
Janet Vahl: Harmonika.
Poul Christian Balslev: Orgel.
Der er en entré på 100 kr.
Billetter købes på www.vendsysselfestival.dk

Freddy Samsing

Sommeraftensang
Onsdag den 20. juli Tornby kirke kl. 19.30 – ca. 20.10 
Sommeraftensang efter den nye højskolesangbog 
både på tysk og dansk. Kom frisk og vælg en sang 
efter den nye Højskolesangbog på stedet. 
Med os som forsangere har vi lokale Jeanet og Rune 
Møller Nielsen. Undervejs når vi har brug for at hvile 
stemmerne vil Rune og Jeanet opføre et par kendte 
Musicalnumre akkompagneret af organist Thomas 
Abildgaard. 
Gratis Entré. 

Vendsyssel Festival. Koncert i Vidstrup Kirke
Onsdag den 3. august kl. 19.30 VF-Festivalkoncert i 
Vidstrup kirke med Jens Nørholm Trio: Mette Halles, 
sang Jimmi Roger Pedersen, bas Jens Nørholm, 
klaver ”A Lucky Jazz Meeting”.
“A Lucky Jazz Meeting” - er en ca. 5 år gammel 
trio der mødes i den akustiske vokaljazz med main-
streamstilen i fokus. Udover jazzen vil man også ved 
koncerten kunne høre danske sange af Otto Morten-
sen i spændende og udfordrende arrangementer. 
Program: Spændende og udfordrende arrangementer 
af jazz standards, originalnumre og sange af Otto 
Mortensen.
Der er en entré på 100 kr.
Billetter købes på www.vendsysselfestival.dk

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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Sommeraftensang
Onsdag den 10. august Tornby kirke kl. 19.30-20.10 
Sommeraftensang efter den nye højskolesangbog 
både på tysk og dansk. Kom frisk og vælg en sang 
efter den nye Højskolesangbog på stedet. 
Med os som forsangere har vi lokale Jeanet og Rune 
Møller Nielsen. Undervejs når vi har brug for at hvile 
stemmerne vil Rune og Jeanet opføre et par kendte 
Musicalnumre akkompagneret af Organist Thomas 
Abildgaard. 
Gratis Entré.

Kirkekor – sæsonstart
Torsdag den 1. september kl. 16-18 i Tornby Sog-
negård begynder Tornby/Vidstrup Kirkekor en ny 
sæson. Vi deltager 5-6 gange årligt til gudstjenester 
i kirkerne fortrinsvis på torsdage, som også er den 
faste øvedag. 
Koret, nu et trestemmigt kor med sopran, alt og her-
restemme, og vi synger et meget alsidigt repertoire 
fra klassisk til rytmisk kirkemusik, så der noget for 
enhver smag. Korprøven begynder med kaffe/the og 
hyggeligt samvær med efterfølgende koropvarmning, 
fællessang, hvorefter vi øver korsatserne til vores 
medvirken ved gudstjenesterne. 
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kon-
takte korleder Thomas Abildgaard. Han kan kontaktes 
på mobil 2796 8197.
Vel mødt!

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.

Se side 14

Stående fra venstre: Sara Dommerby Toft, Alexander Nicholas Vissing, Oliver Vadsager Nielsen, Nicolaj 
Thomsen, Jeppe Thirup Larsen, Oliver Tideman Schou Kristensen, Lasse Møller Harboe, Benjamin Thorup 
Søborg Christensen. Siddende fra venstre: Johanne Marie Rønn, Anna Kassow Dissing, Ida Kassow Dis-
sing, Liva Marie Gammelgaard Larsen, Cassandra Hegaard.

Foto: Henrik Risager|Fotografen Hirtshals

Årets konfirmander

Adresselisten
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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

Kst. sognepræst:
Lars-Erich Stephansen
Tlf. 2343 1043
E-mail: lestephansen@gmail.com

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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Nu ser det endelig ud til, at corona-pandemien lang-
somt aftager og der er udsigt til en mere normal 
tilværelse som før pandemien nåede til Danmark i 
begyndelsen af 2020. 

Landet over er der åbnet for mulighed for afvikling af 
mange forskellige arrangementer og nu tør Tornby-
Vidstrup Sognearkiv også genoptage arrangementer.

Første arrangement er Åbent hus på arkivet lørdag 
den 11. juni og søndag den 12. juni. Begge dage fra 
kl. 10.00 til kl. 17.00 i forbindelse med købmands-
gårdens skudehandlermarked. Alle er velkomne til 
at kigge ind.

Næste arrangement er et besøg på Kornets Hus 
med rundvisning i hus og på mark. Det afholdes 
tirsdag, den 21. juni kl. 19.00. Der køres i privatbiler 
til adressen Guldagervej 501, 9800 Hjørring hvor vi 
mødes og sammen skal nyde kaffe og brød bagt af 
husets produkter.

Prisen for at deltage er 100 kr. for medlemmer af 
Sognearkivet og 200 kr. for øvrige deltagere

Husk tilmelding og betaling til bestyrelsen, kon-
tant (ikke mobile-pay) eller til arkivets konto: 9190 
1530000601, senest den 15. juni. 

Alle er velkommen til at deltage.

Se mere om Kornets Hus på https://kornetshus.dk.

Tornby-Vidstrup Sognearkivs øvrige arrangementer 
er omtalt i den folder, sognearkivet har udgivet og 
som kan fås ved henvendelse på arkivet. Arrange-
menterne vil dog også blive omtalt i kommende numre 
af Lokalbladet VI-TO.

Du kan stadig nå at blive medlem af Sognearkivet. 
Det koster kun 50 kr. pr. person og beløbet kan ind-
betales på arkivets konto 9190 1530000601. Husk 
at anføre navn og adresse.

Christian Byrdal, sekretær

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.

Siden sidst
Der har været afslutning på Vild med dans, yoga, 
præmiewhist, seniordans og folkedans. 
Det har været Swing-om-aften torsdag den 28. april 
med Sindal Harmonikaklub.
Tornby Forsamlingshus holder sommerferie, men 
starter op igen til efteråret.

Aktivitetsklubben 
kører sommeren igennem med kortspil og bankospil.

Generalforsamling 
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 30. 
marts. 

2021 har været et blandet år for forsamlingshuset.
Det første halve år var der lukket på grund af Co-
rona. Efter 1. juni 2021 blev der åbnet op igen for 
aktiviteterne.

Beboerforeningen, seniorklubben, aktivitetsklubben 
og vores egne arrangementer kom i gang. 
Privatfesterne kom der også godt gang i igen, ligesom 
vi også nåede vores årlige andespil, før der igen kom 
nedlukning i december.
Alle julefrokoster blev aflyst. Der blev først åbnet op 
igen fra 1. februar. 2022.
Beboerforeningen har søgt om midler til skurema-
skine, som forsamlingshuset så har fået.
Seniorklubben har søgt om penge til støvsuger og 
ligeledes til musikanlæg, som Twonby Arbejdslaug 
har installeret.
Forsamlingshuset er kalket i 2021. Arbejdet er udført 
af Twonby arbejdslaug.
Det hele siger vi tak for.

Prisen på el er steget fra 2,50 kr. pr. kwh til 3,00 kr. 
pr. kwh. Prisen gælder fra 1. juni 2022.

På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen, formand tlf. 9897 7208 - Poul Drastrup - Bertha Thomsen
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.



16

Håndboldsæsonen 2021/2022 i Tornby har været helt 
igennem fantastisk. Engagement og sammenhold 
har været stort, både på og uden for banen, og på 
tværs af holdene og forældrene.

Der har igen været et liv af den anden verden i hal-
len, som vi ikke har turdet drømme om de sidste par 
år. For mange er det næsten som et andet hjem, 
specielt børn og unge elsker at være i hallen mere 

eller mindre fra morgen til aften i weekenderne, og 
hygger sig max.
Vi har nu sluttet sæsonen af med en ungdomsafslut-
ning, hvor der bl.a. blev udnævnt ”bedste kammerat”, 
”årets udvikling”, ”årets Ninja” osv. på de forskellige 
hold, dagen efter blev der afholdt afslutning for se-
niorerne, begge dage med stor tilslutning.

Herudover sluttede ungdomsholdene af med del-
tagelse på to cups. U9 var en tur i Sindal til Soldal 
cup, og U11 – U17 med en flok på ca. 78 spillere, 
trænere, forældre og ledere, sluttede sæsonen af 
med en længe ventet tur, som igen gik til Quart cup 
i Kristiansand.

Tornby Idrætsforening

TIF-Håndbold

Hirtshals afdeling
Jyllandsgade 14
9850 Hirtshals
T 8222 9850

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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Vi kan i skrivende stund melde, at Tornby IF Håndbold 
har ca. 250 medlemmer. Det er vi rigtig glade for og 
stolte af, men vi har altid plads til flere. 

Som vores vision siger;
Vi ønsker at være klubben med gode sociale og 
sportslige oplevelser, hvor alle har lyst til at komme 
igen.

Bettina Sigsgaard

Tornby IF´s Tennisudvalg
Formand: Heinrich Sigsgaard . . . . . 5215 9700
Kasserer: Jens B. Pedersen .  .  .  .  .  . 6165 3640
Scott Harboe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2520 0283
Ulf Mølving .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2713 7737

Twonby Open
”En” af årets største sportsbegivenheder, Tennistur-
neringen Twonby Open, blev lørdag den 20. marts 
afviklet i Tornbyhallen.

De sidste to år har der på grund af Corona, ikke være 
afholdt nogen turnering. Den lange pause har resulte-
ret i at den af Allan S. Jensen skænkede vandrepokal 
er blev væk (Pokalen er vist på vej til at blive fundet, 
efter et større detektivarbejde).

Efter 13 spændende kampe der startede kl. 9.00 
og var færdig 16.30, blev der følgende placeringer:

Finalen: Jens B. Pedersen og Heinrich Sigsgaard 
foran Anders Thomsen og Henning Sigsgaard. Der 
var vin til vinderne og en flot kniv sponsoreret af 
Køle-Madsen.

3.-4. pladsen: Torben Gade og Scott Harboe foran 
Fritjof Torgard og Michael Frederiksen.

5.-6. pladsen: Asbjørn Madsen og Jens Madsen foran 
Niels Anker Jensen og Kent Sigsgaard.

Efter turneringen var der stegt flæsk med tilbehør, 
som Ulf havde kreeret, og det sociale samvær fort-
satte i TIF-salen til det blev søndag 

Henning Sigsgaard

Heinrich Sigsgaard og Jens B. Pedersen - vinder af 
Twonby Open.

TIF-Tennis

78 spillere, trænere, forældre og ledere, sluttede sæsonen af med en længe ventet tur, som igen gik til Quart 
cup i Kristiansand.
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Så er sæsonen gået i gang i fodboldafdelingen og det 
er gået meget bedre end vi havde forventet. 

På ungdomssiden er der kommet mange nye spillere 
til. Vi har Morten Busk der træner U4 - U7 og de er 
omkring 15 spillere og det er meget passende for 
disse årgange. De træner hver lørdag klokken 10.00.

Vi har holdsamarbejde med Horne/Hirtshals fra år-
gang U13 og op til U17 og der er mange spillere på 
disse hold og de spiller noget meget flot fodbold 
de unge mennesker, så de er værd at tage ud og 
kigge på.

Damesenior er blevet efterhånden 25 spillere. Det er 
en fremgang på 20% og det er flot af de to trænere 
at de kan formå at få fremgang når alle andre min-
dre klubber trækker deres hold ud. Stor ros til vores 
trænere. Resultatmæssigt hænger holdet lidt, men 
det er en tæt gruppe så alle slår alle i gruppen, men 
vi har stor tro på damerne kan 
vende tingene til deres fordel 
så klubben tror på dem.

Herresenior er blevet ca 40 
spillere så derfor er der ble-
vet meldt et ekstra hold til som 
spiller i serie 5. Der er Mads 
Kjær vendt tilbage og står for 
dem og det er noget Kasper 
Bang sætter stor pris på, da 
Mads er et kæmpe klubmen-
neske og en person vi ikke kan 
undvære i klubben.

Resultatmæssigt går det også 
over alt forventning på serie 
5. De skal spille serie 5.1 hvor 
man spiller om oprykning til 
serie 4 så det er vi stolte over 
i klubben. 

Serie 3 ligger lige nu nr. 2 som 
giver en kamp mod et hold fra 
serie 2 om oprykning til serie 
2.

Det er planen med serie 3 at 
de vil inspirere de unge men-
nesker til at spille fodbold og 
dermed sagt at de vil spille flot 
fodbold og det gør de faktisk 
også i store dele af deres kam-
pe. Der har været en fremgang 
på 20% på herresenior så det 
er flot og det er vi stolte over 
i klubben. 

Vi skal også give en stor tak 
til Bent Munch for at vores 
stadion altid er en fornøjelse 
at spille på. Vi mener vi har 
Vendsyssels flotteste bane så  
stor tak til Munch og Emil Lyn.

Sidst men ikke mindst har vi fået opstartet et pigehold 
og derfor har vi bedt deres trænere om en udtalelse.

Efter endt håndboldsæson oplevede vi nogle piger 
som efterspurgte fodbold i ”sommerperioden”. 

Vi har på denne baggrund derfor valgt at danne et 
fodboldhold for piger i årgangene 2009-2010 & 2011 
i Tornby.

Vores fokus er at skabe et træningsmiljø omkring 
fodbold, som for pigerne skal være sjovt at være en 
del af. Derudover vil målet være at pigerne tilegner 
sig fodboldmæssige færdigheder, og bliver teknisk 
dygtige sammen som hold. Der vil i denne sammen-
hæng blive taget udgangspunkt i deres individuelle 
tekniske kunnen og forståelse for fodbold, så vi kan 
ikke komme udenom at vi forventer fokus og kon-
centration om træningen imens vi leger og nørder 
med boldkontrollen.

Der er stort fokus på børn og sport samt muligheden 
for at dyrke flere sportsgrene, og aktiviteter uden at 
skulle vælge imellem dem. Vi håber at dette bedre 
kan lade sig gøre på mindre klubplan.

TIF’s Fodbold
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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

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 
Vendia Kaffe

Vi glæder os til at se hvor mange vi bliver og da vi 
allerede kender flere af pigerne, som startede træ-
ningen onsdag den 4. maj, vil nye piger, som kommer 
til klubben blive taget godt imod.

Sarah, Rolf og Trine

Skidt fodboldstart for TIF-oldboys
Når man er lidt af en fodboldnarkoman, gør det lidt 
ondt at følge den begyndelse på sæsonen 2022 som 
Tornby IFs to oldboyshold har fået.

Begge hold har fra sæsonstart haft problemer med 
at stille hold og det smitter med det samme af på 
resultaterne.

For Veteranerne har det betydet to nederlag og en 
udsat kamp.

Første kamp blev tabt på udebane til SHI med 2-1 
efter en jævnbyrdig kamp, men med manglende 
kondition og koncentration til at kunne erobre point. 
Kamp to blev udsat, mens tredje kamp på udebane 
mod Bjergby blev tabt med 8-3 bl.a. fordi Tornby 
kampen igennem var i undertal på grund af mang-
lende spillere. 

Det er ærgerligt og rigtig træls for de spillere, der 
gerne vil holde formen lidt ved lige og nyder at spille 
fodbold, men det skal jo også være lysten, der driver 
værket.

Det er bestemt ikke gået bedre for Superveteranerne. 
Snarere tværtimod.

Den første kamp blev spillet på udebane i Bindslev i 
sne- og regnvejr på en dyngvåd og blød bane, som 
dog ikke kan bære skylden for resultatet på 14-4 (jo, 
der står 14-4) til Bindslev, som havde en spiller, der 
alene stod for ni af deres scoringer og oplæg til de 
fleste øvrige mål.

Herefter var SHI gæster på Tornby Stadion. Vi vil 
helst være mindst syv spillere og gerne otte, men 
blev igen kun seks mand klar. Det gik da også helt 
fint så længe kræfterne slog til og ved pausen var der 
med stillingen 1-1 stadig tro på et godt resultat. Men 
gassen var gået af ballonen og SHI kunne forholdsvis 
let vinde kampen med 1-5.

Desværre blev de næste to kampe aflyst, fordi vi 
blev nødsaget til at melde fra på grund af manglende 
mulighed for at stille med nok spillere. Begge kampe 
tabes så 3-0.

Der er dog en god mulighed for at det fremover bliver 
lidt lettere for begge hold at stille med fuldt hold, da 
der af flere forskellige grunde har været en del for-
håndsafbud til de første kampe her i foråret.

Såfremt det mod forventning vedbliver at være svært 
at skaffe spillere nok til begge hold, vil vi overveje 
at trække Superveteranerne ud af turneringen og de 
spillere, der har lyst og kræfter til det, kan så i stedet 
spille på Veteranholdet.

Christian Byrdal
TIF-Superveteran – lidt endnu da

Siden sidst

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

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service



Hver uge
Tirsdag mødes AKT kl. 9.00 i TF 

Juni
1.  Banko AKT i TF
9.  Sommerkoncert på TVS
11.-12. Skudemarked Købm. 
11.-12. Åbent Hus, Sognearkivet.
18. Deadlinie til næste VI-TO blad
21. Sognearkivets udflugt 
 til Kornets Hus. 
22.  Sommerudflugt AKT og 
 Seniorerne.
26.  Kræmmermarked Købm.

Juli
3. Kræmmermarked Købm.
6.  Banko AKT i TF
6. Vendsyssel Festival 
 - Koncert i TK 
10. Kræmmermarked Købm.
17. Kræmmermarked Købm.
20. Sommersangaften i TK
24. Kræmmermarked Købm.
31. Kræmmermarked Købm.

August
3. Vendsyssel Festival 
 - Koncert i VK
10. Sommersangaften i TK
14. Trailer- og bagagerumsmarked
 Købm.

September
1. Kirkekoret starter

Alle arrangement er nærmere omtalt 
inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
AKT Aktivitetsklubben
Købm Tornby Gl. Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TH Tornby Hallen
TK Tornby Kirke
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
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