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Så kom de da endelig med på forsiden. Konfirman-
derne blev konfirmeret og jeg tror det blev en god 
dag. De har ventet længe og de har været tålmodi-
ge. Jeg kan huske min nevø ikke var ret lang tid om 
at gro ud af sit konfirmandstøj. Det håber vi ikke, at 
I nåede at opleve. Mangt og meget er anderledes, 
men heldigvis er mange ting også som altid. 

I Danmark er vi gode til forandringer. Det kan vi se 
ved, at vi har oplevet et fællesskab og en håndte-
ring af corona’en på en måde, der indtil videre har 
kostet færre menneskeliv end et almindeligt år med 
influenza. Vi har været gode til at gøre det vi er ble-
vet bedt om. 

Desværre ser det ikke sådan ud de fleste andre ste-
der i verden. Nogen har ikke tillid til dem vi kalder 
eksperter og vores myndigheder. På facebook kan 
man finde historier, som også prøver vores evner 
af i den retning af at sprede info om at verden er 
meget anderledes. Det lykkes nok ikke, for flertallet 
her hjemme har grund til at tro på de informationer 
vi får. Heldigvis.

Nu skal vi så til at være kreative. Vi skal til at gøre 
noget andet end det vi plejer. Vi kan ikke gå og 
kramme – hvad gør vi så? Det bliver spændende 
at se om vi finder på noget nyt, hvor vi er tæt, men 
ikke smitter hinanden. 

Jeg har aldrig set så mange i skoven før. Det er helt 
vildt at opleve så mange mennesker, der går tur og 
nyder naturen. Jeg kommer ofte forbi en parke-
ringsplads til en hundeskov og et sted, hvor man 
kan parkere sin bil. Der kan egentlig være mange 
biler, men flere gange har der faktisk været fyldt op. 
Det er fantastisk at vi måske genopfinder naturen, 
som et godt sted at være. Jeg nyder det meget selv 
med bær, svampe, stilhed og lyde fra skoven, som 
kan få mig til at slappe af og geare lidt ned. Når 
man så ofte kan tage en buket, en portion kantarel-
ler eller nogle brombær, hindbær med hjem – så er 
det da bare super godt.

Feriehuse i Danmark og campingpladser, shelters 
har også fået en opblomstring. Det er faktisk ikke 
så tosset at være herhjemme og derude i naturen, 
som omgiver os. 

Familier er og rykket lidt tættere på hinanden og 
måske fundet ud af at det heller ikke er så ringe. 
Vi betyder faktisk noget for hinanden, selv om vi 
nogen gange synes det modsatte. 

Jeg spritter stadig af inden jeg tager en omgang 
mere og kommer videre.

Jørgen

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Brugerrådet
Brugerrådet Aktivitetsklubben Havbakken
Henning Nielsen, formand . . . . . . . . . . . 2014 2080
Signe Nielsen, næstformand . . . . . . . . . 3028 7420
Birthe Sørensen, sekretær . . . . . . . . . . . 5040 8508
Karen Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 2487
Grete Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6199 7732
John Jensen, suppleant . . . . . . . . . . . . . 3032 7719
Britta Christiansen, suppleant . . . . . . . . 2131 8803

Regnskabsfører for brugerrådet:
Betina Mønster Christensen. . . . . . . . . . 3068 2568

Faste aktiviteter
Tirsdag kl. 9.00 i Tornby Forsamlingshus, 
Gl. Landevej 25, Tornby
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær

Du behøver ikke komme præcist 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.

Aktivitetsklubben Havbakken er i gang igen, 
men i andre lokaler
Efter en lang pause på grund af covid-19 er aktivi-
tetsklubben igen startet op, og er nu flyttet til for-
samlingshuset.

På grund af lukning af Havbakken skulle der findes 
andre lokaler, og det blev forsamlingshuset. Omgi-
velserne er nogle andre, men den hyggelige stem-

ning, snakken, omsorgen og de kærlige drillerier er 
heldigvis flyttet med. Her er der foreløbig aktivitet 
hver tirsdag formiddag, hvor man mødes til hyg-
geligt samvær, kortspil, strik og snak.

Aktivitetsklubben har lavet en aftale med forsam-
lingshuset om at leje sig ind der til aktiviteterne. Det 
er håbet, at der på sigt igen kan komme gang i flere 
aktiviteter, som der tidligere var, men det kræver 
nogle friske kræfter, der vil tage over i bestyrelsen, 
da nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer 
synes de har aftjent deres værnepligt.

Der afholdes derfor ekstraordinær generalfor-
samling torsdag den 8. oktober kl. 10.00 i for-
samlingshuset. Mød op og vær med til at holde liv 
i aktivitetsklubben, så der igen kan komme gang 
i bankospil med mere. Det kræver ikke et kæmpe 
arbejde, men et par timer ind i mellem.

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

Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring 
Kommune. Se opslag på HAS kanal på jeres tv og 
opslag på info skærmen i Brugsen og hallen.

Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi 
gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer, 
strømper med mere til Rumænien. Garnet kan afle-
veres i den gamle spisestue på Havbakken, så skal 
vi nok finde det. Ellers kan man kontakte Signe på 
3028 7420. 

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben
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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.
Udover bestyrelsen for den selvejende institution er en støtteforening: Formand Ole Rimmen 3067 3713, næstformand Peter 

Skovgaard 6160 7516, sekretær Marianne Jepsen 2428 8085, kasserer Niels Anker Jensen 4080 2772, Søren Ellesøe, Alice Jensen og 
Grethe Olsen. Suppleanter: Hanne Kirketerp og Birgitte Reiter. Revisor Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Der arbejdes stadig for at få 
oprettet et friplejehjem i Tornby
Frit valg af plejehjem. I fortsættelse af TV2 -doku-
mentaren ”Plejehjemmene bag facaden” om de 
forfærdelige forhold på to kommunale plejehjem 
i Aarhus og Randers har Ældre Sagen og Alzhei-
merforeningen fået utrolig mange henvendelser om 
plejesvigt på mange plejehjem. Så vidt vi ved, dre-
jer det sig om kommunale plejehjem. 

Sundheds- og ældreministeren Magnus Heunicke 
har udtalt gentagne gange ”at plejen af de ældre 
skal være i orden og så er det lige meget, om det er 
kommunale eller private udbydere.” Derfor mener 
vi, at der som opfølgning af loven om friplejehjem 
bør være mulighed for at borgere har et frit valg 
imellem kommunale plejehjem og friplejehjem. 

Fordelen ved et lille lokalt friplejehjem med 24 dob-
beltboliger så ægtefæller ikke skal skilles ad, som 

vi har planer om i Tornby, er at ansvaret er lagt ud 
til den kommende plejehjemsleder. Alle beboere og 
pårørende har direkte adgang til lederen. 

Derfor kan der ikke opstå de episoder, som vi kan 
se på store kommunale ”plejehjemsfabrikker.” På et 
lille friplejehjem er lederen ikke underlagt, at skulle 
bruge samme mængde tid til de mange møder i et 
stort bureaukratisk kommunalt system. Her er det 
jo svært, at føre tilsyn med alle plejere og beboere. 
På et lille friplejehjem vil lederen have tid til nærvær 
over for beboerne og personalet. 

I modsætning til et kommunalt plejehjem vil der på 
Tornby Friplejehjem være en bestyrelse, der nøje 
følger med i hvad der sker.

Hjørring Kommunes beslutning den 4. september 
2019, hvor man nægter, at lave lokalplan og kom-
munalplantillæg i Tornby og andre lokalbyer, bloke-
rer for borgernes muligheder for at nyde godt af lov 
om friplejeboliger fra 2007 og 2015, en lov, som et 
stort flertal i Folketinget, herunder Socialdemokra-
tiet stemte for.

Vi har klaget over kommunens beslutning til Plan-
klagenævnet og afventer stadig svar herfra.

I kommunens strategiplan ”Horisont og handle-
kraft”, juni 2019 beskriver Hjørring kommune den 
demografiske udfordring, med en forøgelse på cirka 
3.300 ældre borgere, som kan bede om visitation til 
en plejebolig. Mere end 270 af disse bor i Tornby, 
og antallet forventes at ligge fast frem til 2030.

Selve stigningen i antallet af ældre i Hjørring kom-
mune er således for perioden 2019-2030:
Antal ældre mellem 65-79 år vil stige med 1245
Antal ældre over 80 år vil stige med 2.077

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44

www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk

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

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service
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Sommerfest
Vi har holdt sommerfest den 4. august 2020 i Fun 
Park, Hirtshals. En god fest med omkring 40 delta-
gere. Maden skal Fun Park have meget stor ros for. 
Der blev spillet pindespil med mange gevinster, og 
Finn spillede god musik til. Vi havde søgt en pulje 
som Danske Seniorer havde til fester. Vi fik penge 
til hele festen, som så blev gratis for medlemmerne.

Knud

Pakkefest: Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 
17.30, afholder vi pakkefest i Tornby Forsamlings-
huset, hvor man gerne må medbringe en pakke. 
Der vi blive serveret gule ærter med tilbehør eller 

smørrebrød. Det ønskede skal oplyses ved tilmel-
ding. Der er kaffe og underholdning af en art. Til-
melding senest den 21. oktober. 

Julefrokost: Onsdag den 25. november 2020 kl. 
17.30, holder vi julefrokost i forsamlingshuset, hvor 
der serveres sild, grønkål, hvidkål med tilbehør, ris 
á la mande og kaffe. Der vil være musik underhold-
ning af en art. Tilmelding senest den 18. november.

Tilmelding skal ske til:
Alice 3090 3405 eller Knud sms 3091 4449 eller på 
mail: tornbysenioreklub@gmail.com

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

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

Så der bliver brug for plejehjemspladserne i frem-
tiden.

Oscar Djurhuus, formand 
& Charlotte Voetmann, næstformand 

for bestyrelsen for Tornby Friplejehjem
Ole Rimmen, formand 

for støtteforeningen for Tornby Friplejehjem 

Støtteforening
For at have midler til at arbejde videre, bedes med-
lemmerne af støtteforeningen forny medlemsska-

bet for 2020. Dette kan gøres ved at indbetale 100,- 
kr. på konto 9067 1520066787. Husk navn, adresse 
og eventuel email-adresse.

Nye medlemmer er også velkomne.
Man kan tilmelde sig støtteforeningen på indmel-
delsesblanketter i kirkens våbenhus og i Dagli’brug-
sen. De kan afleveres ved kassen i Dagli’brugsen 
eller via hjemmesiden www.tornbyfriplejehjem.dk 
eller kontakt kasseren Niels Anker Jensen på 4080 
2772 eller nielsanker@has.dk
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Generalforsamling i Tornby Beboerforening
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 
i Tornby Beboerforening, jævnfør foreningens ved-
tægter.

Generalforsamlingen afholdes:
Onsdag den 21. oktober kl. 18.30 i Tornby For-
samlingshus.

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning 
kl. 18.30, hvorefter selve generalforsamlingen star-
ter kl. 19.30. Tilmelding til fællesspisningen skal ske 
på: tornby.beboerforening@gmail.com eller tlf/sms: 
4041 4632, senest den 15. oktober. 

Grundet Corona restriktionerne vil vi også meget 
gerne have tilmelding, hvis man alene ønsker at 
deltage i generalforsamlingen, uden at deltage i 
fællesspisningen. 
(Ændringer i Coronasituationen kan medføre æn-
dringer i forhold til fællesspisningen, men general-
forsamlingen søges fastholdt under alle omstæn-
digheder) 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag: 

a: Bestyrelsen fremlægger forslag om  
    vedtægtsændringer 
b: Øvrige forslag der ønskes behandlet skal 
    være formanden i hænde senest otte dage 
    før generalforsamlingens afholdelse

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

På bestyrelsens vegne
Torben Christensen

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen og de nedsatte arbejdsgrupper har 
været i fuld gang hen over sommeren. Der er blandt 
andet arbejdet med ”Sti projektet”, ”Ansigtet udad-
til” og med etableringen af et nyt ”Levefællesskab 
på Købstedvej”. Som bekendt fik beboerforeningen 
i april 2019 mandat af byrådet til at arbejde videre 
med en ideudvikling for området hvor Havbakken 
er beliggende. Det arbejde er nu så fremskredet, at 
vi i løbet af september måned kan sende et spæn-
dende og gennemarbejdet ideoplæg til Hjørring 
Kommune. Som et led i processen har der været 
god og konstruktiv dialog med interesserede inve-
storer, for derved at sikre at projektet også vil have 
”gang på jorden”. 

Næste trin i processen vil være udarbejdelse af lo-
kalplan, samt udbud af grunden. Som det fremgår 
af byrådets beslutning fra april 2019, må denne 
proces ikke påvirke de fysiske rammer medens der 
stadig er beboere på Havbakken.

Beboerforeningen er med i et udvalg i Hjørring 
Kommune, hvor opgaven er at komme med input 
for boligområdet til den kommende ”Kommune-
plan”. Et vigtigt arbejde med henblik på at sikre at 
byer som Tornby også fremover vil have mulighed 
for at udvikle sig på boligområdet. 

Vi har hen over sommeren haft dialog med NT/Nord-
jyske Jernbaner om fremtiden for Sønderby station. 
Disse drøftelser ser vi gerne kædet sammen med 
vores arbejde med ”Ansigtet udad til”, samt med et 
nyt og spændende tiltag: ”NaboGo”: et samarbejde 
mellem NT og blandt andet Hjørring kommune med 
henblik på bedre og lettere koordinering af pendler 
kørsel. Der er også hen over sommeren taget den 
første dialog med Hjørring kommune om, hvorvidt, 
der kan og bør etableres en mere sikker overgang 
over Hovedvejen ved Rævskærvej. I den forbindel-
se er der foretaget trafiktælling på Rævskærvej. 

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

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 4037 6011 - kasserer Morten Steffensen T. 3068 2593 

Lars Høgh, T. 2810 0487 - Sofie Friis-Rødel, T. 2892 9934 
Peter Kristensen, T. 2933 8210 - Lillian Jespersen, T. 4041 4632

mailto:tornby.beboerforening@gmail.com
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Trafiktællingen skal gerne give os et bedre indblik i 
både trafikmængde og hastighed på Rævskærvej, 
en problemstilling, der jævnligt dukker op blandt 
beboerne i området. Vi kender ikke resultatet af 
tællingen endnu.

Vi har indledt dialog med Naturstyrelsen om belast-
ningen af skoven omkring Rævskærvej, og hvilke 
tiltag, der eventuelt kan gøres for at sprede denne 
yderligere, herunder særligt at gøre adgangene via 
Købstedvej, Russerbakkevej og Strandvejen mere 
synlige og attraktive. 

Som seneste ”opgave” har vi modtaget en fore-
spørgsel fra Nordjyske Jernbaner vedrørende frem-
tiden for det gamle flotte røde pakhus ved stationen; 
kan huset sikres for fremtiden, kan det anvendes til 
gavn og glæde for byen. Vi er foreløbigt i god dialog 
med en af byens andre foreninger herom. 

Vi har desuden været initiativtagere til et fælles 
møde for alle byens foreninger, med henblik på at 
orientere hinanden om hvilke større planer den en-
kelte forening arbejder med. Ud over interesse for 
hinandens arbejde var formålet også at forsøge at 
skabe en vis koordinering af foreningernes arbejde 
med ansøgninger til diverse fonde og puljer. De til-
stedeværende foreninger gav udtryk for, at mødet 
var godt, og at det skulle gentages med passende 
mellemrum. 

Kort sagt, der er rigtigt mange bolde i luften, og de 
fleste triller stille og roligt i den rigtige retning.

Men, vores fællesspisninger ”lider” fortsat under 
Corona’en. Vi har simpelthen ikke turdet gå i gang 
med disse endnu. I skrivende stund satser vi på, at 
vores generalforsamling i oktober bliver startskud-
det til vi igen kan mødes til disse hyggelige aftener. 
Vi savner arrangementerne meget, ikke alene for 
hyggen og fællesskabet, men også fordi, det er her 
vi løbende kan orientere om hvilke opgaver vi arbej-
der med, og det er her vi kan få tilkendegivelser på 
om vi er på rette spor…

Twonby Arbejdslaug
Som det tydeligt ses flere steder i byen, så har Ar-
bejdslauget haft en travl sommer. 

Skraldestativerne benyttes flittigt, de mest benyt-
tede, har det været nødvendigt at tømme to gange 
om ugen i en periode. Løbende hjælpes med ved-
ligeholdelse af området ved Forsamlingshuset og 
ved Købmandsgaarden. Sommerens helt store pro-
jekt er i idrætshallen, hvor der er lagt rigtigt meget 
arbejde, blandt andet i vandskuring af vægge, og 
indvending beklædning i den nye tilbygning. 

Næste meget synlige opgave bliver maling af de 
trekantede gavle ud mod Børnehuset.

Desuden er der blevet tid til græsslåning flere ste-
der, blandt andet ved søen over for Brugsen. 

Bænken ved broen over slugten mellem Rævskær-
vej og Nejst er blevet flyttet til en bedre placering på 
en lille forhøjning med en fin udsigt. Stadig i broens 
sydende. 

Endelig er Arbejdslauget i gang med et forberede 
flytning. Lauget har hidtil haft til huse i Den Gamle 
Købmandsgaard, men har valgt at flytte til lokaler i 
”Bankbygningen” over for Brugsen. Lauget har følt 
sig rigtigt godt hjemme på Købmandsgaarden, og 
blevet forplejet godt med kaffe og kage. Flytningen 
skyldes primært et ønske om, at blive mere centralt 
og synligt placeret i byen, for derved at sende et 
signal om at man er hele Tornbys Arbejdslaug.

Stor tak til Arbejdslaugets medlemmer, I er virkeligt 
et super aktiv for byen!

Svampesafari i Tornby klitplantage
søndag den 6. september
14 deltagere havde tilmeldt sig arrangementet og 
vi mødtes ved P-pladsen for enden af Russerbak-
kevej kl. 10.30. Optimismen fejlede ikke noget. Der 
var mange medbragte kurve klar til at blive fyldt 
med svampe høstet fra skovens muld, og vi var 
flere, der så frem til lækker svampestuvning senere 
på dagen. Naturvejleder Jakob Kofoed og insekt-
eksperten naturformidler Kim Fogt stod klar til at 
guide os rundt i skoven. De gjorde os indlednings-
vist klart, at forventningerne til turens udbytte, hvad 
svampe angår, nok måtte nedjusteres, hvorefter 
flere af kurvene blev stillet tilbage i bilerne. 

August har jo været varm og tør og den seneste 
tids regn ikke nok til at lokke svampene frem. Det 
blev således også til ganske få, fortrinsvis uspise-
lige svampe. På trods heraf blev det en særdeles 
smuk og interessant tur i det fineste sensommer-
vejr. Vores indsigtsfulde guider fortalte undervejs 
om landskabets tilblivelse under istiden og senere 
under påvirkning fra vand, vind og sandflugt, og om 
skovens beplantning, hvor de ældste træer date-
rer sig tilbage til starten af 1900-tallet. De fortalte 
i øvrigt også, at de danske skove generelt er i en 
meget dårlig forfatning, fordi der er for få træer, der 
får lov til at vokse ordentlig til, inden de fældes, og 
fordi for få af de døde træer får lov at formulde og 
bidrage til nyt liv. 

Vi studerede blomster og insekter og spiste modne 
brombær og havtorn. Havtornebær lærte vi, at vi 
skulle knuse kernerne i for at frigive de ekstremt 
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sunde omega olier med videre, som kernerne in-
deholder. Alternativt kan de med fordel nydes i en 
bjesk, hvor alkohol kan sikre samme effekt. Vi fulgte 
undervejs en meget kuperet sti langs skrænterne 
og passerede udsigtspunkter med kik ned til klit og 
strand. Det bliver ikke meget smukkere set med en 
inkarneret Tornby boers øjne! Det lykkedes også at 
finde enkelte svampe og nok til, at vi fik lært lidt 
basale retningslinjer for, hvad vi skal undgå for ikke 
at blive syge; herunder hovedregel nummer 1: Spis 
ikke svampe, du ikke med sikkerhed kender. 

Interesserede læsere, der gerne vil forsøge sig med 
svampejagt på egen hånd, kan støtte sig til hånd-
bøger, svampeguide og/eller svampeatlas, der kan 
hentes gratis i App Store eller (sidstnævnte) på 
hjemmesiden: https://svampe.databasen.org. 
Se eventuelt andre arrangementer på http://natur-
hjoerring.dk/

Karen Heilesen

Velkommen til Tornby
Også i denne udgave af VI-TO byder Tornby Bebo-
erforening velkommen til nye borgere i Tornby. Vi 
er rigtig glade for alle de, der vælger Tornby som 
deres fremtidige hjem.

Beboerforeningen og byens erhvervsliv udtrykker 
denne glæde med velkomstpakken, som bliver gi-
vet. Vi håber, alle vil drage nytte af den.

Vi håber, at vi rammer alle nye tilflyttere med vo- 
res velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom 
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-til- 
mund metoden, så kan der ske smuttere.

Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig til-
bage til beboerforeningen – tlf. 2933 8210.

Beboerforeningen

Helle Tolder
Helle er flyttet hjem til Tornby. Hvem er så Helle? 
Selv siger hun ”skriv Helle Tolder, så ved alle hvem 
jeg er”. Og mon ikke det er sandt? Jo, Helle er Kaj 
Tolders datter.

Helle har i mange år boet i Åbyen, men efter at have 
mistet sin mand, synes Helle at det var passende at 
flytte tilbage til udgangspunktet.

Det er vi glade for her i Tornby, at Helle tog den 
beslutning. Så velkommen til Helle.

Familien Jensen
Vi byder velkommen til Villy, Louise og Freja alle 
med efternavnet Jensen. De har fundet deres 
drømmested her i Tornby, og de satser samstem-
mende på at det er deres fremtidige hjem. Her er 
nemlig dejlig ro og gode naboer.

Familien har tidligere boet i Hirtshals, men valgte 
Tornby fordi, det er en aktiv by tæt på naturen, og at 
Freja er dejlig tæt på skolen, er også et stort aktiv.

Villy arbejder på værftet i Skagen og Louise er an-
sat som ernæringsassistent. Freja går i 4. klasse på 
Tornby skole, og er meget glad for det.
Beboerforeningen byder velkommen.

Helle Tolder. Louise og Villy med datteren Freja.

https://svampe.databasen.org
http://naturhjoerring.dk/
http://naturhjoerring.dk/
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Andespil
Husk andespil i Vidstrup. Sæt X i kalenderen. Søn-
dag eftermiddag den 22. november. Der kommer 
yderligere info på Facebook og hjemmesiden Vid-
strup-by.dk senere.

Generalforsamling
Referat af generalforsamling den 15. juli 2020 
kl. 19.00 i Vidstrup Forsamlingshus
Fint fremmøde til årets generalforsamling.

John Jensen blev valgt til ordstyrer og gav straks 
ordet til formand Bo Karlsson, som herefter aflagde 
årets beretning, som i det væsentligste omfattede 
indvielse af de projekter, vi har arbejdet med igen-
nem de seneste par år.

Her skal nævnes retablering og naturpleje på Fæl-
leden i Gl. Vidstrup by, renovering og nye aktiviteter 
på legepladsen, etablering af mosteri i det gamle 
frysehus samt etablering af Æblelunden. De sæd-
vanlige aktiviteter i Borgerforeningens regi har ikke 
kunne gennemføres grundet Corona-situationen. 
Beretningen blev godkendt med anerkendelse.

Formanden rettede en stor tak til Kaj Pedersen for 
hans store engagement med at opkræve kontin-
genter. 

Herefter gav ordstyreren ordet til Kurt Jørgensen, 
der gennemgik regnskabet for 2019/20, og som 
udviste et mindre underskud. Årsag til underskud 
skyldes ekstraordinær stor udgift til udskiftning af 
stolper i gyngestativet på legepladsen. Kurt Jør-
gensen understregede vigtigheden af, at vi har en 
god medlemsskare, idet vi har faste udgifter til for-
sikring af legepladsen, tilskud til hjertestarter ved 
forsamlingshuset med mere. 
Regnskabet blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Hans Nikolajsen og Met-
te Thomsen. Ingen af dem ønskede genvalg. 

Til bestyrelsen blev opstillet to nye kandidater, 
Hedvig Brix og Susanne Sørensen, som begge blev 
valgt. 

Herefter var der åben drøftelse af løst og fast i Vid-
strup og omegn. Afslutningsvis takkede ordstyrer 
John Jensen for god ro og orden.

Kurt Jørgensen

Vidstrup Borgerforening, bestyrelsen 2020/21:
Bo Karlsson (formand), 
Gl. Hirtshalsvej 39, 9800 Hjørring. 
Telefon: 2856 5509
E-mail: bok@fguvendsyssel.dk

Kurt Jørgensen (kasserer)
Bag Volden 7, 9800 Hjørring. 
Telefon: 4071 9999
E-mail: bagvolden07@gmail.com

Martin Riis, 
Gl. Byvej 12, 9800 Hjørring
Telefon: 2348 5696
E-mail: mr@nordsoemail.dk 

Hedvig Brix
Gl. Hirtshalsvej 19, 9800 Hjørring
Telefon: 2815 3231
E-mail: art@brixart.dk 

Susanne Sørensen
Vidstrup Parallelvej 9, 9800 Hjørring
Telefon: 2249 4409
E-mail: ellyergo@hotmail.com 

Suppleanter:
Birthe Jensen, Gl. Hirtshalsvej 49, 9800 Hjørring
Carol Ann Kiel, Bag Volden 2, 9800 Hjørring

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

Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard.

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

mailto:bok@fguvendsyssel.dk
mailto:bagvolden07@gmail.com
mailto:mr@nordsoemail.dk
mailto:art@brixart.dk
mailto:ellyergo@hotmail.com
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
  Oktober
40   4.  17. s.e. Trinitatis 10.30   
41  11.  18. s.e. Trinitatis  10.30 LK
42  18.  19. s.e. Trinitatis 9.00 LW
43  25.  20. s.e. Trinitatis  10.30

  November
44  1.  Alle helgen 15.30 14.00
45  8.  22. s.e. Trinitatis 9.00
46  15.  23. s.e. Trinitatis 10.30
47  22.  sidste søndag i kirkeåret  10.30
48  29.  1. søndag i advent 10.30

  December
49  6.  2. søndag i advent 10.30*

LK  Lone Kirkelund

LW  Liselotte Wiemer

*  Familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne

Arrangementer i oktober og november
Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Tirsdag 6. oktober kl. 19.00–21.00 på Klitgården i Tversted
Foredrag om emnet: ”Sådan blev vi kristne – en rejse i Jesus og Paulus’ fodspor” 

Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 19.00-21.00: 
Universitetet i sognegården, Rejsen ud i rummet 
 
Torsdag 22. oktober kl. 19.30 
Koncertaften med oplæsning og orgelmusik 

Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.00-21.00: 
Universitetet i sognegården, Tang 
 
Tirsdag 24. november 2020 kl. 19.00-21.00: 
Universitetet i sognegården, Grønlands indlandsis 

På hjemmesiden www.tornby-vidstrup-sogne.dk kan man læse præstens prædiken, 
under Præstens BLOG. Det er altid muligt at kontakte en præst: Ring eller skriv til 
Sara Dommerby Toft, sdt@km.dk, 5167 0666.
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Præstens klumme: 
Poeten og Profeten
Vi har mange gode digtere i Danmark. En af de 
mest rå, særegne og til tider nærmest gakkede 
af dem er multikunstneren Johnny Madsen, der 
både som musiker, poet og billedkunstner har sit 
helt eget udtryk. Johnny Madsen stammer fra Dan-
marks yderste revle, Thyborøn. Han var en skarns-
knægt i skolen og blev erklæret uegnet til realen, 
fordi han underminerede undervisningen gennem 
det meste af sin skoletid. Men da det gik op for 
ham, at han absolut ikke egnede sig til håndens ar-
bejde, allierede han sig med sin bedstemor, og stak 
i al stilfærdighed af til København, hvor han som 
selvstuderende tog realen med. Hurtigt var han dog 
tilbage i Jylland, gik en årrække på seminarium i 
Nørre Nissum, hvor musik, fest og ballade var en 
større del af hans liv, end koncentrerede studier.

Gennem 70’erne og 80’erne lever han som spille-
mand, er med i folkemusikgruppen Rumlekvadril-
len, hvorefter han lige så stille sadler om til noget 
mere bluegrass og rockpræget. I Lemvig gør han 
sig som forpagter på værtshuset og spillestedet La 
Porta. Stedet virker som et kraftcenter på godt og 
ondt med en vild, kaotisk, skabende og hensynsløs 
energi.

I løbet af 80’erne laver Johnny Madsen et par LPer, 
der hverken bliver godt modtaget af anmelderne el-
ler får nogen særlig opmærksomhed, men både i 
musik og tekst finder man det, som helt egenartet 
tilhører Johnny Madsen: Det at han vedkender sig 
sin vestjyske arv, og ikke forsøger at synge på rigs-
dansk, men bruger sin hjemegns djærve dialekt til 
at formidle sine sange. Det at han bare fyrer en god 
gang rå rock’n’roll af, der ikke skal forestille at være 
så meget andet end netop det: rock’n’roll, og det 
at han i sine tekster på en gang fanger det kaotiske 
flimmer af indtryk, der møder det sansende men-
neske, og samtidig formidler det til vilde, farverige 
ordbilleder, stærke menneskeportrætter, absurde 
scenerier fra landets og livets randområder, kraft-
fulde øjebliksbilleder med sitrende nerve og til tider 
rablende vanvid.

Englandsdamperen kom sejlende
Den nærmer sig en sølvkonvoj fra nord
Guds himmel er for stor for en cecil
En solist for stor for sit kor
Og kaptajnen stod som en måge 
Og tjære flød ud af hans mund
Da vi sejled ind i New York
Og slog os ned for en stund

Til højre for os lå Fanø
Til venstre lå New York
I midten lå fantasien 
I en satans mågeflok
Og husene blev større
Og tungerne kom på gled
Da vi så den danske bacon
Ligger der i al evighed

1 Requim betyder fred eller hvile, og er samtidig betegnelse for den gudstjeneste (dødsmessen), man holder for de døde 
i den katolske kirke, hvor man beder: Requiem aeternam dona eis, Domine – Herre skænk dem den evige fred.

Fra sangen ”En sølvmåge lander ganske langsomt 
på Balticas flerfarvede lysstofrør og kigger opmærk-
somt ud på havet”.

Og så er der det, at han uforfærdet står ved sin 
kristne arv, selvom han uden tvivl ikke blev betrag-
tet som et af Guds bedste børn hjemme i Thybo-
røn. Både i sange og interviews taler han om Vor-
herre som sin egen. Selvom det sidste selvfølgelig 
er noget, jeg særligt lægger mærke til som præst, 
vil jeg alligevel understrege det som et udtryk for 
en integritet og en modkultur at insistere på at tale 
om Vorherre som en naturlig del af tilværelsen i en 
tid og et mediebillede, hvor det i mange kredse er 
meget mere acceptabelt at pege fingre og rynke 
på næsen af kristendommen. Det giver poesien en 
dybde, at der ikke blot findes gakkede vanvidsdig-
te, men også nærmest salmer på hans albums.

En af mine yndlingssange er på sin egen måde 
både en samfundsskildring og en blanding af en 
julesalme og det rekviem1, som nævnes i sangen:

Vejen Hjem
En flamme lyser himlen op
Og varmer en tiggers krop
Et sted, der står der en dør på klem
Det ku’ han se på vejen hjem

Igennem de vilde stier
Der så han et kirkespir
Og lyset pegede ligefrem
Det ku´ han se på vejen hjem

En fattig sov i en park
En engel stod og holdt vagt
Som soldaterne i Betlehem
Det ku han se på vejen hjem

Og sneen faldt stille og blidt
Det lå han livløs i kjole og hvidt
Hans liv havde været et rekviem
Det så han først nu på vejen hjem

For et par år siden kom albummet ”Godt Nyt” (som 
den kvikke læser ved, er det en oversættelse af det 
græske ord evangelium). ”Godt nyt” er også titlen 
på albummets første sang:

Godt nyt
Der er godt nyt til Jylland
Godt nyt til Provence
Tågen letter over Thorshavn
Der kommer regn til Tour de France

Der er godt nyt til alle
Kloden er intakt
Der er varm vind over verden
Så det sagt

Isen står fast i Grøndland 
Perlermo er sig selv
De 1000 nætter over Taj Mahal 
så ud som i kvælds
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Der er godt nyt til alle
Kloden er intakt
Der er varm vind over verden
Så det sagt

Men når en præst har forladt sin skude
Profeten er på pension
Det er så koldt derude 
Eller også er det varmt

Der er godt nyt til alle
Kloden er intakt
Der er varm vind over verden
Så det sagt

Der er et væld af fortolkningsmuligheder. Man kan 
udlægge sangen som en benægtelse af klimafor-
andringer eller en hån mod den religiøse tilgang til 
den nye fællesreligion med at redde naturen, en re-
ligion, der har sine præster og profeter, som med 
løftede pegefingre og fordømmende moral står og 
prædiker dommedag og fortabelse, hvis ikke folk 
omvender sig, foretager ”den grønne vending” som 
det hedder, og vier deres liv til at redde verden. På 
den måde er sangen et opgør med tendensen til at 
gøre det presserende klimaspørgsmål til noget re-
ligiøst i stedet for at gå pragmatisk til værks, når vi 
skal tage hånd om den jord, vi har fået ansvaret for.
Men set med andre øjne kan sangen også være en 
profeti i sig selv. En forjættelse fuld af håb og trøst, 
men for at det giver nogen mening, må vi et smut 
forbi de gammeltestamentlige profeter, særligt Esa-
jas.

Det gamle testamente er en skattekiste fuld af 
stærke, billedrige tekster. Særligt profetierne virker 
helt fremmedartede på os (hvis man ikke er vokset 
op med deres ordlyd). Disse tekster har referencer 
til symboler og handlinger, vi ikke selv kender til, og 
som man må sætte sig ind i, før teksterne begyn-
der at give slip på den oprindelige betydning. Men 
man kan også bare gå til dem med åbent sind, og 
læse dem som vanvidsdigte, a la Johnny Madsens 
sange. Læs fx denne profeti fra Esajas bog som et 
sådant vanvidsdigt (og evt. sunget Johnny Mad-
sens sprukne stemme):

På den dag
fløjter Herren ad fluerne
ved udløbet af kanalerne i Egypten
og ad bierne i Assyrien.
De kommer alle sammen og slår sig ned
i dalslugter og klippespalter,
i alle tjørnekrat og ved alle vandingssteder.

På den dag 
afrager Herren med en kniv, 
som han har lejet på den anden side af floden 
– med assyrerkongen – 
hårene både på hovedet og på underkroppen; 
selv skægget fjerner den.

På den dag 
Holder en mand en kvie og et par får, 
og med den mængde mælk, de giver, 
kan han spise tykmælk. 
Ja, alle, der er tilbage i landet, 
skal spise tykmælk og honning.

Esajas 7,18-22

Profetbøgerne rummer et mylder af vild poesi, 
mærkelige legender, forkyndelse, forjættelse, ju-
belråb og vredesudbrud, lovsang og klage, doms-
udsigelser og nådesord, ve-råb, ja ligefrem for-
bandelser, og så nogle i vore dage helt absurde 
billedhandlinger, hvor fx profeten Ezekiel gifter sig 
med en skøge, for på den måde, med sit eget liv 
som eksempel, at vise hvordan det jødiske folk har 
båret sig ad, ved at bryde deres pagt med Herren, 
og i stedet vende sig mod ”hore-guder” og ”møg-
guder”, som han kalder de afguder, som man åben-
bart har dyrket ved siden af den ene, sande Gud i 
Jerusalems tempel. Der er masser af moralske ud-
gydelser og forarget fordømmelse af folks adfærd 
(den slags hader Johnny Madsen), men samtidig er 
det også en overraskende stor social bevidsthed, 
og rigtig meget profetstof rummer en ætsende kritik 
af magthaverne, der lader de fattige og hjemløse i 
stikken, og i stedet mæsker sig i den overflod, de 
burde dele med befolkningen. Desuden er der en 
klarsynet religionskritik, der peger på, hvordan vi 
mennesker skaber os guder i vort eget billede, for-
mer dem som guldbelagte statuer – døde, falske 
guder over for den eneste sande, levende gud, som 
ingen kan se og ingen kan få greb om, men som har 
skabt hele verden og skænket os livet:

Alle, der former gudebilleder, er tomme
og deres elskede guder gavner intet.
Deres vidner ser intet,
De forstår intet, så de bliver til skamme,
Den, der former en gud og støber et gudebillede, 
har intet gavn af det.

Esajas 44,9-10

Et af smertenspunkterne i mange af profetbøgerne 
er den magtovertagelse, som de jødiske folk blev 
udsat for, da byen faldt under en assyrisk og senere 
en babylonsk invasion. Babylonerne knuste det jø-
diske kongedømme, og tog hele landets magtelite 
med sig til Babylon, hvor de boede i fangenskab 
(det babylonske eksil), mens de kunne sidde man-
ge hundrede kilometer fra deres hjem og modtage 
efterretninger om, hvordan landet blev udbyttet og 
Herrens hellige tempel blev besudlet af afgudsdyr-
kelse. Hvis vi lever os ind i den situation: at leve 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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på sine fjenders nåde, i ydmygelse og uden nogen 
udsigt til at vende tilbage, så mærker vi den smerte, 
nogle af profetierne er skrevet i – en smerte der for-
stærkedes af overbevisningen om, at alt hvad der 
sker, det sker med Herren vilje. Profeterne fortol-
kede det jødiske folks modgang som Herrens straf 
over det utro folk. Det blev situationen ikke bedre 
af. Men midt i dette mørke kommer så tekststyk-
ker som nærmest fungerer som modfortællinger til 
den håbløse virkelighed, der omgav dem: profetier 
om, at det bliver godt igen. At Jerusalem, som også 
kaldes for Zion, skal rejse sig fra ruinerne. At verden 
ikke går under, men skal genoprejses:

Ja, Herren trøster Zion, 
trøster alle hendes ruiner; 
han gør hendes ørken som Eden, 
det øde land som Herrens have.
Fryd og glæde skal der lyde,
takkesang og klingende spil

Hvis vi nu vender tilbage til Johnny Madsens sang 
”Godt Nyt”, så virker den på mig på den helt sam-
me måde: Vi sidder med udsigten til de voldsom-
ste klimaforandringer, man kan forestille sig. Isen 
smelter på Grønland og polerne, temperaturen sti-
ger – men ikke som et gode, og jeg må sige, at jeg 
er en af dem, der lytter til klima-profeter og bliver 
påvirket af øko-religionens præster. Jeg rammes 
af skam over menneskets ageren, og en blanding 
af modløshed og panik, når jeg hører hvor stor en 
ødelæggelse menneskenes grådighed og hensyns-
løse udbytning af Guds gode skaberværk har med-
ført. Og oven i det er vi nu midt i endnu en krise; 
en pandemi, der ikke kun rammer dem, der bliver 
syge, men påvirker alt lige fra vores økonomi til vo-
res omgang med hinanden. Der er mange dage, 
hvor jeg gribes af mismod. På sådanne dage kan 
jeg godt finde på at lytte til Johnny Madsens sang 
– høre det som en forkyndelse af håb og tro på, at 
det hele bliver godt igen, også selvom jeg godt ved, 
at isen ikke står fast i Grønland, og Perlermo har 
været igennem det værste år i mands minde. Men 
det er godt at lytte til sange, der bringer en modfor-
tælling ind i alt det håbløse. Og når jeg har sat en 
cd med Johnny Madsen på anlægget, kan jeg finde 
på at tage bibelen frem fra reolen og lade alle dens 
mærkelige og fremmede perspektiver ramme mig, 
provokere, trøste og forundre mig og sætte mit liv 
i perspektiv. Johnny Madsen og Esajas – det er en 
god blanding. For vi har brug for vanvidsprofeter 
til at sætte vores liv i perspektiv. Vi har brug for at 
kunne håbe på det umulige, at kunne tro på det, 
man ikke kan bevise. Det virker – prøv selv!

Sara Dommerby Toft

Corona konsekvenser
Normalt planlægger vi forårets eller efterårets ar-
rangementer godt og vel et halvt år i forvejen, og 
havde også en del på bedding, da coronanedluk-
ningen ramte landet i marts. Men vi har desværre 
valgt, at udskyde de foredrag og sangaftener, som 
skulle være afholdt i løbet af efteråret, da vi slet 
ikke kan gøre, som vi plejer og synge sammen el-
ler servere kaffe og kage i løbet af aftenen. Dog er 
der lyspunkter: Koret synger sammen i kirken hver 
torsdag kl. 16.30 og nedenfor kan du læse om et 
samarbejde med Tornby Beboerforening, som giver 
liv i sognegården trods håndsprit og afstand.

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00 – 21.00 på Klitgår-
den i Tversted
Politikeren Naser Khader holder foredrag om em-
net: ”Sådan blev vi kristne – en rejse i Jesus og 
Paulus’ fodspor”
Aftenen er et sognearrangement i samarbejde med 
nabosognene.
Billetter kan købes på www.hirtshalssogn.dk og ko-
ster kr. 100,-.

Aarhus universitet kommer forbi sognegården
Århus Universitet afholder en række foredrag med 
forskellige af landets forskere, der over to timer 
præsenterer deres felt. Det hele foregår i et audito-
rium i Aarhus, men vi live-streamer det i sognegår-
den. Det er Tornby Beboerforening og Menigheds-
rådets aktivitetsudvalg, der er gået sammen om at 
arrangere tre aftener med disse foredrag i løbet af 
efteråret. 
Aftenerne ligger på tre tirsdage mellem kl. 19.00 og 
21.00. Der er fri entré, men vi serverer ikke noget 
undervejs (så vi ikke øger smittefaren), man er dog 
velkommen til at medbringe egen madkurv med 
kaffe/the/kage eller hvad man kunne tænke sig at 
nyde.
Vel mødt til tre aftener med folkeoplysning på højt 
niveau!

Den 6. oktober: Rejsen ud i rummet
Ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, institut for 
fysik og astronomi, Aarhus Universitet.
Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig 
op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, 
og hvordan anbringes de der? – Ja, det er raketvi-
denskab! Hør også om hvordan en rummission de-
signes og planlægges med eksempler fra aktuelle 
rummissioner.
Den 27. oktober: Tang
Seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, Insti-
tut for Bioscience, Aarhus Universitet. 
Under havets overflade danner tang spektakulære 
undersøiske skove som er vigtige for livet i havet og 
klimaet på kloden. Ny forskning viser, at tang også 
kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden 
for sundhed, fødevarer, klima og miljø.
Den 24. november: Grønlands indlandsis
Professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, 
Globe Institute, Københavns Universitet. Professor 
i geofysik David Lundbek Egholm, institut for geo-
science, Aarhus Universitet. 
Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og 
gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør om 
forskernes nylige fund af meteorkrater under isen, 
og om den globale opvarmnings påvirkning på 
indlandsisen – overlever Indlandsisen eller er den 
dødsdømt? 
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Koncertaften med oplæsning
Torsdag, den 22. oktober kl. 19.30 
i Tornby Kirke
Kom til en spændende og stemningsfuld aften med 
nykomponeret musik og gammelkendte ord i en 
skøn vekselvirkning: Lige som vi har kalenderår, 
der er inddelt i måneder, uger og dage, og som har 
årstider og højtider knyttet til sig, - så har vi i kirken 
også en cyklus på et år. Med jul, påske og pinse 
som de store højtider, og med det lange stræk mel-
lem pinse og advent, som vi kalder trinitatistiden 
(treenighedstiden), og som man kan kalde for kir-
kens hverdag, hvor menneskelivets mange forskel-
lige facetter gennemleves. Hver eneste søn- og hel-
ligdag i kirkeåret har sin egen stemning. 
Gennem tiderne er der blevet valgt tekster ud, her-
hjemme har vi to tekstrækker, så vi vender tilbage 
til de samme tekster hvert andet år. Og der er blevet 
skrevet et væld af musik og salmer, der knytter sig 
til de forskellige tider i kirkeåret. Både når det gæl-
der musik og poesi har vi en dyb, smuk, stærk og 
levende tradition.
Organist Freddy Samsing, skriver ofte selv sine præ- 
og postludier (de to musikstykker, der henholdsvis 
indleder og afslutter en gudstjeneste). Musikken er 
den del af gudstjenesten, der allerstærkest slår da-
gens stemning an. Præludier og postludier er tænkt 
som en ramme om gudstjenesten og tager ofte ud-
gangspunkt i tekstens grundfarve - eller i en salme-
melodi, der forekommer i gudstjenesten.
Torsdag 22. oktober kl. 19.30 i Tornby Kirke invite-
rer vi indenfor til en aften, hvor vi kan nyde Freddy 
samsings nykomponerede værker, og samtidig 
høre oplæsning af den stærke poesi, som findes i 
salmebogen.

Nyt menighedsråd
Den 15. september 2020 var der valgforsamling og 
de nye valgregler skulle prøves af i praksis. Der var 
et godt fremmøde, men heldigvis også plads nok til 
at vi kunne overholde kravet om en meters afstand, 
så vi undgik fare for smittespredning.
Det lykkedes at samle et godt og stærkt hold som 
stillede op til menighedsrådet for de næste fire år. 
Tak til jer der kom, og stor tak til jer, der stillede op 
til menighedsrådet for Tornby og Vidstrup sogne!
Den videre procedure er, at man inden for fire uger 
(fra 15/9) kan opstille en alternativ liste til den, 
der blev aftalt d. 15. september og derved udløse 
kampvalg. Hvis ikke dette sker, vil den nedenståen-

de liste være valgt som menighedsråd og tiltræde 
1. søndag i advent 2020.
Tornby
Dorthe Kjærgaard
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Peter Christensen
Karen Djernes Thomsen
Jens Iver Gaarden

Vidstrup
Birthe Jensen
Carol Ann Kiel
Susann Kondrup Christensen
Suppleanter
Grethe Olesen
Anni Krogsgaard
Lene Olesen

Nøj det’ for børn
Babysalmesang torsdage kl. 10.45-12.00 frem til 
den 3. december.

Tilmelding i efterårets løb. Kontakt Hanne om plads 
på holdet.

Lørdag, den 3. oktober kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang

Lørdag, den 7. november kl. 10.00-11.15: 
Tumlingesang

Tilmelding og oplysninger hos:
Hanne Winge Sørensen tlf.:2484 9892, 
e-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

På grund af corona har vi lige nu færre børnearran-
gementer, men så snart der bliver mulighed for det, 
kommer der igen flere tilbud.

Efterlysning
Efterladt smartphone i sognegården. 
Huawei smartphone er fundet i Tornby-Vidstrup 
Sognegård. Ejeren kan henvende sig til Alfred Jo-
kumsen Bjergfyrvej 37, Tornby (tlf. 2136 2785)

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

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

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.

Indre Mission

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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

mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
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Adresselisten
Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals
Kontaktperson:
Jørgen Clasen
Kystvejen 10 – A209
9850 Hirtshals
Tlf. 6055 5285
E-mail: joergenclasen@hotmail.com

Aktivitetsudvalg:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk

Kasserer:
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253
Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk

Sekretær og PR-ansvarlig
Alfred Jokumsen
Bjergfyrvej 37, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2136 2785
E-mail: ajo@aqua.dtu.dk

Kirkekontor:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf. 9625 1100
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 – 17.

Kirkebil for begge kirker:
Hirtshals taxa: Tlf. 9894 4000

Præsternes vagttelefon: Tlf. 9894 1012

Kirkerne på nettet:
www.tornby-vidstrup-sogne.dk
www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graverteam/kirketjener:
Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)
Tlf. 5167 0668
E-mail: tornbygraver@gmail.com

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com 

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

Freddy Samsing 
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com

Korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
E- mail: abildgaardthomas@gmail.com

Sognepræst:
Sara Dommerby Toft 
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Jeg har fast træffetid i sognegården i Tornby hver 
tirsdag 10.00-12.00, men vi kan også lave en aftale 
om et andet tidspunkt på ugen.

Menighedsrådets formand:
Henrik Holst Hegelund
Bøjen 4, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 6053 0022
E-mail: hegelund0702@gmail.com

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

Kirkeværge Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: annekristinenielsen40@gmail.com

Sognegårdsansvarlig:
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
E-mail: jens.olesen@mail.tele.dk

mailto:joergenclasen@hotmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:john-jensendk@godmail.dk
mailto:ajo@aqua.dtu.dk
http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
http://www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker
mailto:tornbygraver@gmail.com
mailto:hanne.sang.soerensen@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:freddysamsing@gmail.com
mailto:abildgaardthomas@gmail.com
mailto:sdt@km.dk
mailto:hegelund0702@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
mailto:jens.olesen@mail.tele.dk
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Vinterens aktiviteter er begyndt
Præmiewhist og Vild med dans er kommet godt fra 
start.
 
Som noget nyt, er Brugerrådet aktivitetsklub flyttet 
fra Havbakken til forsamlingshuset. Kortspillerne 
og strikkedamerne er startet op, dem byder vi selv-
følgelig velkommen til.
 
På grund af coronaen, må vi desværre aflyse den 
Irske aften, som skulle have været afholdt den 16. 

oktober. Swingomaftnerne er også aflyst indtil se-
nere.

Torsdag den 5. november kl.19.30. Årets store an-
despil.

Forsamlingshusets julefrokost med Kielgasterne er 
planlagt til torsdag den 10. december kl.18.00.
Mere om det i næste udgave.

 På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

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

Udlejning: Hverdage mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.400,- kr. Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

Årets konfirmander

1. billede 
Øverst fra venstre: Sara Dommerby Toft, Andreas 
Kaare Bentzen, Lærke Kornum, Cecilie Hede Møn-
ster, Jacob Hede Mønster, Asbjørn Vandkjær.
Nederst fra venstre: Julie Kornum, Noah Magnus 
Thomsen, Albert Folmer Bilstrup Sørensen, Kalle 
Møller Harboe.

 

2. billede
Øverst fra venstre: Lauge Vogdrup Nilsson, Freja 
Fonseca Nielsen, Karoline Elisabeth Haugen Kold-
kjær, Frederik Tideman Schou Kristensen, William 
Helenius Olesen.
Nederst fra venstre: Sylvester Simmelkjær Zielke, 
Marius Krogsgaard Kørp, Iben Nordberg Hansen, 
Josefine Mørch Andersen, Esther Elisabeth Sigs-
gaard.
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Nedlukningen
Købmandsgården måtte, som mange andre, lukke 
ned i en periode, men er åben igen, men med be-
grænsninger. Efter at man har åbnet butik og kaf-
festue, har der været mange besøgene og man har 
haft en pæn omsætning, men vi håber snart alt bli-
ver normaliseret. 

Coronaen har jo også bevirket at flere af vore med-
arbejdere har været bange for at blive smittet. De 
fleste er jo ældre og er i risikogruppen. Derfor vil 
det være dejligt, at se nye medarbejdere i butik og 
kaffestue. 

I skal vide, at det er alle tiders job. I kommer i kon-
takt med mange; både turister og lokale, så kontakt 
Lisbeth Ottesen telefon 4249 0806 og få en god 
snak. I vil næsten altid være to til at hjælpe hin-

anden. Som ny går man sammen med en erfaren 
medarbejder. 

Repræsentantskabsmøde
Der har været afholdt forsinket repræsentantskabs-
møde den 24. august. Det blev forsinket på grund 
af Corona-faren. 

Under formandens beretning nævnte formanden 
to af vore gode medarbejdere, som er afgået ved 
døden nemlig Else Nielsen og Eigil Jensen. To, som 
har været frivillig medarbejder i mange år. 

Under valg blev alle i forretningsudvalget genvalgt. 
Under fremlæggelse af regnskabet fremviste regn-
skabsfører Erik Fogh Jensen et flot regnskab. Et 
regnskab med et pænt overskud, som til dels kan 
tilskrives kaffestuen.

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

Udstilling og mødested om 
kystnatur og kystkultur

  

Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Karen M. Jensen tlf. 9897 7161 – Næstformand Gunhild Godsk tlf. 2049 6137

kasserer Tage Christensen tlf. 6172 1807 – sekretær Christian Byrdal tlf. 2247 6485 – Bodil Frost 9897 7323
Chrestina Dahl tlf. 4054 5160 og Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727. Arkivet har åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

En stille sommer
Her ville vi under normale omstændigheder have 
kunnet fortælle om gennemførelsen af den årlige 
aftentur, men den måtte vi som bekendt desværre 
aflyse. På det seneste bestyrelsesmøde blev vi eni-
ge om, at det - sikkert på grund af corona - havde 
været en stille sommer, men alligevel okay med be-
søg på arkivet siden vi fik lov til igen at have åbent 
en gang om ugen.

Kommende arrangementer
Det er blevet temmelig svært at planlægge kom-
mende arrangementer i denne tid, fordi der hele 

tiden er stor usikkerhed om udviklingen i corona-
pandemien.

Hvis Tornby gl. Købmandsgård afholder sit tradi-
tionelle og meget hyggelige julemarked den første 
weekend i december, vil vi selvfølgelig gerne holde 
åbent hus på sognearkivet i den forbindelse, men 
i skrivende stund er der ikke helt klarhed omkring 
dette arrangement. Gennemføres arrangementet vil 
der blive orienteret om det på info-tavlerne i brug-
sen og hallen, på Vidstrups info-side samt på HAS 
info i fjernsynet.

Christian Byrdal, sekretær

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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Det er nu officielt blevet efterår og måske er du klar 
til at begynde i Fitness?
Vi er i hvert fald klar til dig!

Vi følger naturligvis retningslinjerne for håndtering 
af Covid19, så vi kan tilbyde vores medlemmer så 
sikker en træning, som muligt – både i selve fitnes-
scenteret og på vores hold!

Foreløbig kan Tornby Fitness tilbyde følgende hold:

Styrketræning på gulv
Tirsdag kl. 17-18 i Multisalen. (Når vejret er godt 
træner vi udendørs)
Et allround styrketrænings hold, hvor vi primært ar-
bejder med vores egen kropsvægt. Træningen er 
tilrettelagt, så langt de fleste vil kunne være med!

Jumping Fitness
Onsdag kl. 17-18 i Multisalen.
Jumping Fitness er en træningsform, hvor man træ-
ner på en lille trampolin. Det udføres som en kombi-
nation af blandt andet hurtige og langsomme spring 
og dynamiske spurter. Kompleksiteten af øvelserne 
garanterer, at hele kroppen vil blive styrket og det 
giver masser af sved på panden.

Det er for alle, som ønsker 
at få noget ud af sin træ-
ning, samtidig med, at man 
har det vildt sjovt. Det er 
umuligt at undgå at få et 
kæmpe smil på læben!

Yoga
Torsdag kl. 17-18 
i Multisalen.
Yogaøvelserne er en fanta-
stisk effektiv og god form for 
motion. Ved Yoga opbygges 
og smidiggøres muskler og 
led, samtidig med at yoga 
forbedrer koordinations- og 
balanceevnen. Det gode 
ved yogaøvelserne er, at 
kroppen ikke udsættes for 
stød og overbelastning og 
stort set alle kan deltage 
uanset fysisk form.

Group Cycling
Lidt senere hen på efteråret 
starter vi Group Cycling op 
igen.

Nærmere information her-
om, kommer snart på vores 
hjemmeside og på Face-
book Tornby Fitness.

Find os på: 
https://www.tornbyif.dk/
sportsgrene/fitness/
Lone Mie Kjær Jørgensen

Tornby Idrætsforening

TIF-Fitness
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Fin sæsonstart for TIF-oldboys
Efter en næsten uendelig ventetid kom Vendelboer-
nes fodboldturnering heldigvis endelig i gang igen 
her efter sommerferien og for begge TIF’s oldboys-
hold gælder, at sæsonen startede rigtig fint.

Særlig ”de unge” på veteranholdet, der endda spil-
ler i A-rækken, har gjort det rigtig godt og er efter 
de første fem kampe ubesejrede med tre sejre og 
to uafgjorte, men da rækken tilsyneladende virker 
meget jævnbyrdig, ligger holdet alligevel ”kun” på 
en fjerdeplads. Med til historien hører det dog også, 
at holdets første kamp mod HI blev udsat og først 
er spillet efter dette indlæg er skrevet.

Veteranerne spiller underholdende og meget mål-
rige kampe og har scoret 21 mål i de fem kampe, 
mens der er lukket 9 mål ind i eget bur. Senest blev 
Bindslev nærmest fejet af banen. Efter 1-1 ved pau-
sen tog Tornby hjem med en sejr på hele 1-7. Det 
bliver spændende at se, hvor mange point de re-
sterende fire kampe kan kaste af sig.

Også ”de gamle” oldboys har klaret sig rigtig fint 
med to sejre, en uafgjort og to nederlag i de afvikle-
de fem kampe, hvilket også betyder en fjerdeplads 
i rækken.

Som noget helt specielt for superveteranerne, blev 
det ved årsmødet vedtaget, at de hold, der kan stil-
le med tre spillere ældre end 66 år, må have seks 
spillere på banen, mod det normale fem spillere. 

Når der så tilmed spilles på små baner og med små 
mål, bliver det noget vanskeligt at komme igennem 
til scoringer.

Alligevel har superveteranerne formået at score 19 
mål i de gennemførte fem kampe. Senest blev SHI 
på eget græs slået 4-5 efter en rigtig gyser og en 
solid hold-indsats. Tornby kom foran 0-1, men kom 
bagud 3-1 før slutspurten blev sat ind og gav en 
fortjent sejr.

Holdet mangler i skrivende stund at spille tre kam-
pe.

Christian Byrdal

Gymnastik sæsonen starter mandag den 14. sep-
tember 2020.
Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.

Træningstidspunkter mandage er følgende:
Kl. 17.30 - Motionsdamer
Kl. 18.00 - MK Styrke
Kl. 18.30 - Rytmedamer

Grundet corona vil der være mulighed for køb af 
måtter, da vi desværre ikke må bruge hallens måt-
ter. Der er sprit tilgængeligt. 

Det anbefales, at man møder omklædt, men der er 
dog mulighed for at bade i hallen. 

På gensyn
Bente Sørensen

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser dette år. Vi føl-
ger op i hvert nummer, med datoer så langt vi ken-
der 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.

Blad nummer Deadline Udkommer

6 1. november 25. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
IT-konsulent Carsten Jensen
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rederiet ISAFOLD
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose

Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto 
VarmeMadsen
Vendia Kaffe

Siden sidst

TIF-Fodbold

TIF-Gymnastik

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



Oktober
6.  ”Sådan blev vi kristne 
 – en rejse i Jesus og Paulus’ 
 fodspor” kl. 19 på Klitgården
6. ”Rejsen i rummet” 
 Aarhus Universitet i SG kl. 19.00
21. Fællesspisning og general-  
 forsamling i Tornby Beboer-
 forening i TF kl. 18.30
22. Koncert i TK kl. 19.30 i TK
27. ”Tang” 
 Aarhus Universitet i SG kl. 19.00
28.  Pakkefest med seniorerne 
 i TF kl 17.30

November
1. Deadline for indlæg til VI-TO
5. Andespil i TF kl. 19.30
22. Andespil i VF. Tidspunkt kommer.
24. ”Grønlands indlandsis” 
 Aarhus Universitet i SG kl. 19.00
25. Julefrokost med seniorerne 
 i TF kl. 17.30

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
Havb. Havbakken
AHavb Aktivitetsklubben Havbakken
Købm. Tornby Gamle Købmandsgård
MH Missionshuset i Tornby
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TB Tornby Beboerforening
TF Tornby Forsamlingshus
TK Tornby Kirke 
TKF Tornby Kultur- og Fritidscenter
TVS Tornby-Vidstrup Skole
VB Vidstrup Borgerforening
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke 
VS Vidstrup Spejderhus
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