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Regn eller sne?
Fik du nye gummistøvler eller regnfrakke i julegave? 
Hvis ja, så glæd dig over meget nyttige gaver, for der 
har da godt nok regnet meget i månederne december 
2022 og især i januar 2023.

Da der i første halvdel af december måned blev koldt 
og der faldt en hel del sne, som fik os til at finde 
sneskovlen frem, kom min nabo med en bemærkning 
om, at han hellere ville have regn, for ”det kan jo selv 
løbe væk igen”, som han sagde. Og det kan man jo 
kun give ham ret i, men så meget regn, som vi har 
fået her i starten af det nye år, det er bare for meget.

Jeg har ikke styr på hvor mange millimeter regn der er 
væltet ned over Vidstrup og Tornby, men begge byer 
har jo nærmest ligget i blød og der står blank vand i 
stort set alle lavninger. Varbro å og Liver å har begge 
været gået over bredderne og på markerne, hvor 
der allerede er tilsået med korn, står der store søer. 

Og så kan man ikke en gang løbe på skøjter på 
disse søer, som man kunne i ”gamle” dage, da jeg 
var dreng.

Det var dengang der var vinter, når kalenderen vi-
ste, at der skulle være vinter. Det var dengang der 
lå sne helt op til husets tag og der stod rækker af 
sneskærme langs mange veje for at sneen ikke skule 
fyge ud over vejen, men i stedet lagde sig i læ ved 
sneskærmene.

Det var dengang der kørte sneplove næsten døgnet 
rundt og ofte måtte de have hjælp af en gummiged, 
når der skulle flyttes rigtig meget sne.

http://www.lokalbladet-vito.dk
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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
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 februar og marts 2023
Onsdag den 1. februar 2023
Banko kl. 14.00

Onsdag den 1. marts 2023 
Fællesspisning – Generalforsamling – Banko

Kl. 11.30: Fællesspisning
Menu: Gule ærter m/tilbehør
Pris kr. 60,- incl. 1 øl eller vand
Tilmelding senest den 22. februar til:
Frede tlf. 5192 4842 eller Bent tlf. 2169 2570
Kl. 13.00: Generalforsamling iht. vedtægterne
Kl. 14.00: Banko

Alle er velkommen!

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

Ang. Arrangementer, så tjek hjemmesiden 
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Tjek ligeledes ”HAS”-kanalen på jeres TV og info-
skærmene i Dagli’ Brugsen og Tornbyhallen. 

Aktivitetsklubben

Det er ikke ret mange år siden, at man kunne læse 
i avisen, at der måske var en ny istid på vej, men så 
fik piben lige pludselig en anden lyd og den kom til 
at pibe om global opvarmning.

Hvis jeg personligt skal vælge mellem sne og regn om 
vinteren, så vælger jeg helt sikkert sneen. Selvfølgelig 
kun i en mængde, der er til at håndtere, men måske 
også mest for børnenes skyld. Det er nu engang let-
tere at bygge en snemand af sne end en vandmand 
af vand og det er da helt umuligt at køre på kælk og 
stå på ski i alle de vandpytter, der breder sig over 
det hele.

Det milde og fugtige vejr, vi har haft her i begyndel-
sen af 2023, er heller ikke så sundt og der snakkes 
om kaos på hospitalerne, fordi alt for mange bliver 
indlagt med en voldsom influenza eller med Covid-19.

På forsiden af bladet kan man se, hvordan vand 
dog også kan være til glæde for et par vandhunde 
og på billedet nederst side 2 kan man se, hvordan 
grusvejen ud til Kærsgård Strand er blevet ødelagt 
af store vandpytter.

Christian Byrdal

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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Foredrag:
Nordjyder i krig
Vi vil meget gerne gøre opmærksom på et foredrag, 
som er arrangeret af Lokalhistorisk Samråd i Hjør-
ring Kommune.

Det er historikeren Jens-Peter Fage Madsen, der 
kommer til Hirtshals og fortæller om nordjyske ud-
vandreres deltagelse i 1. verdenskrig for Amerika. 
I perioden fra begyndelsen af 1800-tallet til starten 
på den 1. verdenskrig udvandrede omkring 300.000 
mænd, kvinder og børn fra Danmark til Amerika.

To af disse udvandrere var fra vores område og i 
foredraget følger vi de to mænds rejse fra Nordjylland 
til Amerika og deres oplevelser som soldater, hvor 
de blandt andet kæmpede mod tyskerne i Frankrig.

Foredraget finder sted
mandag, den 6. februar 2023 kl. 19:00
i den gamle byrådssal i Hirtshals på adressen Jørgen 
Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals.

Der er gratis adgang og ingen tilmelding.

Generalforsamling
Med et lille forbehold overfor den irriterende, men 
stadig tilstedeværende risiko for smitte med Covid-19 
vover vi at indkalde til årets generalforsamling 
onsdag den 1. marts kl. 19.00 
i Mettes Kaffestue, Tornby Gamle Købmandsgård 
med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Der vil efter generalforsamlingen blive holdt et fore-
drag af Bent Skjoldborg, som vil fortælle noget om 
den historiske baggrund for de fire nye stisystemer, 
der er godt på vej i Tornby, nemlig Kirkestien og Bjerg-
stien, der begge er indviet og taget i brug, samt Dys-
sestien og Skudehandlerstien, der begge er under 
etablering og forventes indviet i løbet af 2023.

Såfremt der kommer restriktioner, som nødvendiggør 
en udsættelse af generalforsamlingen, vil det blive 

oplyst på info-tavlerne i Dagli’ Brugsen og Tornby-
Hallen samt på HAS Info i fjernsynet og Vidstrup 
INFO.

Ellers kan det oplyses, at vi til stadighed er inte-
resseret i at få indleveret skriftligt materiale af lokal 
oprindelse. Er man i tvivl om noget er spændende 
for arkivet at få indleveret, så tag det bare med til os, 
så skal vi nok sortere. Tornby-Vidstrup Sognearkiv 
har åbent hver onsdag fra kl. 15-17. Vi er naturligvis 
særlig interesseret i at få indleveret lidt ældre arki-
valier, som for eksempel gamle foreningsprotokol-
ler eller dagbøger fra personer, der har levet deres 
liv i Vidstrup og Tornby, men også nyere arkivalier 
og oplysninger har vores interesse. Der går jo ikke 
mange år, før det så også er historisk.

Vi arbejder til stadighed på at få registreret så meget 
som muligt i Arkibas, der giver offentlig adgang til 
mange sjove historier og oplysninger. Kik ind! Du er 
altid velkommen.

Hjælp til IT-opgaver
I dagens Danmark er det ikke helt nok at kunne skrive 
med en kuglepen, når/hvis man sidder i en bestyrelse 
for en forening. Det er også nødvendigt, at der kan 
klares opgaver af mere teknologisk art.

I vores bestyrelse er der flere, som er rigtig dygtige 
ved en computer og er ferme til at registrere vores 
arkivalier i Arkibas, så de er tilgængelige for offent-
ligheden.

Der er imidlertid også nogle opgaver, som ingen af 
os rigtig har kompetence til at klare og derfor vil vi 
meget gerne have lidt frivillig hjælp af en med evner 
til at klare disse opgaver.

Det drejer sig mest om digitalisering af kassettebånd, 
cd’ere og videobånd samt lysbilleder, så de kan be-
vares også i fremtiden.

Sammen skal vi nok kunne finde ud af at indkøbe 
det nødvendige udstyr, naturligvis indenfor en rimelig 
prisgrænse.

Opgaverne vil efter al sandsynlighed for en stor dels 
vedkommende kunne klares ved hjemmearbejde.

Hvis der blandt VI-TO’s læsere findes en med gode 
IT-evner, som har tid og lyst til at give os en hjælpende 
hånd, vil vi være meget taknemlige.

Man er meget velkommen til at kontakte underteg-
nede på mail: fambyrdal@has.dk eller på mobil 2247 
6485 eller vores formand Hanne Kirketerp på mail: 
kirketerptornby@gmail.com eller mobil 2857 8727. 

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.

Vil du have en
annonce i VI-TO?

Kontakt Christian Byrdal
tlf. 22 47 64 85
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Generalforsamling
Vidstrup Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær 
generalforsamling iht. vedtægterne.

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i Vidstrup Forsam-
lingshus, Gl. Hirtshalsvej 40, Vidstrup, 9800 Hjørring

Afholdte arrangementer
Den 23. november holdt vi julefrokost i forsamlings-
huset, hvor der blev serveret sild, grønlangkål og 
risalamande. En hyggelig aften hvor alle blev mætte.

Den 1. december havde vi besøg af ”Midt i Ugen”. 
Der blev spillet godt musik og danset. 

Foredrag om Afrika
Mangeårigt byrådsmedlem Svenning Christensen fra 
Lønstrup kommer til Tornby Forsamlingshus
onsdag den 22. februar kl. 14.00
Han vil vise billeder og fortælle om sin tur til Afrika
og bestigningen af Kilimanjaro. 
Der serveres kaffe til 40 kr.
Tilmelding en uge før.

Generalforsamling
Onsdag den 29. marts 2023 kl. 14.00
Afholdes i Tornby Forsamlingshus. 
Dagsorden iflg. vedtægterne, kun for medlemmer.
Foreningen er vært ved brød og kaffe.
Tilmelding en uge før.

Tilmelding til arrangementerne til: 
tornbyseniorklub@gmail.com
Alice, tlf. 3090 3405 
Knud, tlf. 3098 2406
I må gerne indbetale til:
Reg. nr. 9067. Konto. nr. 1534403689

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

Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen: Formand Hedvig Brix, næstformand Morten Dahl, kasserer Henrik Holm Jensen, 

Karina Gjedsig Gøthgen. Udlejning: Topholt Andersen – tlf. 93 88 66 08

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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Stor opbakning 
Sædvanen tro, så gør vi vores medlemstal op ved 
årsskiftet. Aktuelt er 222 husstande med i foreningen.
Det er en stigning på ikke mindre end 20% i forhold 
til 2021, hvor der også var en pæn stigning i forhold 
til foregående år.

Den store opbakning har meget stor betydning for 
bestyrelsens arbejde, både i forholdet til samarbejdet 
med Hjørring Kommune, embedsværk og politikere, 
og til arbejdet med at skaffe fondsmidler til vores 
projekter.

Desuden vil vi tillade os et betragte det stigende 
medlemstal som en indikator for at mange af by-
ens borgere påskønner det arbejde, der bliver lagt 
i foreningen, hvilket er med til at give bestyrelsen 
ny energi.

Som det løbende fremgår i vores spalte i dette blad, 
samt ved information på infoskærm, Facebook og 
ved de månedlige fællesspisninger, så er der opgaver 
nok at bruge energi på…

Tak for opbakningen. Vi vil gøre vores bedste for at 
leve op hertil. 

Torben Christensen

Nye beboere i Tornby

Ida, Søren og Ellinor
På Bjergfyrvej kan vi sige velkommen til Ida, Søren 
og lille Elinor. Søren er gammel Tornbydreng og har 
en stor del af familien boende i Tornby, hvilket er en 
del af baggrunden for, at de valgte at flytte fra Aal-
borg og til Tornby. Elinor bliver helt sikkert glad for 
at kunne gå i klasse med sine to kusiner, når den tid 
kommer. Lige nu nyder hun tiden sammen med mor 
Ida, der er på barselsorlov fra sit job i børnehaven 
Bjergene i Hjørring. Søren er fysioterapeut på Re-
gionshospitalet i Hjørring, så transportmæssigt er 
Tornby perfekt – også for dem. 

I kan møde familien både i Tornbyhallen, hvor Søren 
er tilknyttet håndboldholdet og hvor Ida og Elinor går 
til Tumlastik, i Sognegården til Babysalmesang og 
ikke mindst i vores skønne natur. 

Stort velkommen til hele familien.

Elin og Erik
Elin og Erik er flyttet ind på Nejstgaardvej. De har 
boet i Aalborg i 30 år, men er nu kommet tilbage til 
Vendsyssel, hvorfra de begge stammer. At det så lige 
blev Tornby er ikke nogen tilfældighed. I mange år har 
de benyttet skov og strand i Tornby sådan cirka hver 
anden weekend, når de da ikke har været på tur med 

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

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

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

Erik og ElinIda, Ellinor og Søren
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deres højt skattede campingvogn. Naturen betyder i 
det hele taget meget for dem begge, og de elsker at 
udforske den og de kulinariske specialiteter, som de 
kan sanke. Erik har endda jagttegn som buejæger og 
vil opsøge egnede jagter, når det er muligt. 

De har deres arbejdspladser i henholdsvis Brønder-
slev og Aalborg, men det er jo ikke et problem, når 
man bor i Tornby.
Nå ja …. Hvis nogen skulle spotte en vildfaren un-
dulat, så prøv at spørge Elin og Erik, om det måske 
skulle være deres.

Vi ønsker hjerteligt velkommen til byen.

Bente Rolsner
Bente har valgt Tornby, hvor hun nyder vores skønne 
natur sammen med John. Sammen finder de udfor-
dringer enten på mountainbike i skoven, eller med en 
golfkølle i hånden på en nærliggende bane.

Bente har i mange år boet i det midtjyske og har i 
mange år arbejdet på LEGO. Arbejdet er udskiftet 
med et meningsfyldt arbejde som sekretær på Hjør-
ring Sygehus, et job hun synes er super spændende.

Bente har to børn som for længst er fløjet fra reden. 
Tiden der er blevet til overs, bruges i stedet til samvær 
med Johns nærtboende børnebørn. Timer de nyder 
med stor fornøjelse.

Tornby Beboerforening byder velkommen.

Anna-Stina og Ejner
I det allernordligste Tornby på Minkvej 1 ved Fun 
Park er Anna-Stina Billund og Ejner Jensen flyttet 
ind i et særdeles spændende hus. Parret har op til 
indflytningen i efteråret 2021 boet i Odense, men 
har haft tilknytning til Tornby gennem flere år som 
sommerhusejere. Nu er sommerhus og bolig på Fyn 
solgt og de nyder livet i Tornby med natur- og vild-
toplevelser om huset i fulde drag. 

Begge er oprindelig uddannet folkeskolelærere. Ejner 
er nu gået på pension efter senest at have bestridt 
hvervet som leder af børne-ungdoms området i Nord-
fyns kommune. Anna-Stina, der i øvrigt er født og 
opvokset i Tårs, har arbejdet indenfor det specialpæ-
dagogiske område samt i forskellige kunst- og kultur-
organisationer. Hun har bl.a. være leder af Trekanten 
i Aalborg Øst samt Huset i Hasseris inden flytningen 
til Fyn. Anna-Stina er nu skoleleder for Nordsøen Fri 
Fagskole. I fritiden nydes naturen og der strikkes. 

Huset synes umiddelbart stort til to personer, men der 
skal være plads til besøg af børn og otte børnebørn, 
der meget gerne kommer på besøg.

Velkommen til Tornby.

Giv os besked
Vi byder gerne nye beboere velkommen til Tornby 
med en velkomstpakke bestående af rabatkuponer 
til idrætstilbud samt en flaske rødvin. Vi har ikke ad-
gang til offentlige data over tilflytning og er derfor 
afhængige af, at vi får besked fra byens netværk, 
når der kommer nye beboere. 

Vi vil derfor opfordre nye beboere, der ikke er blevet 
budt velkommen, og naboer til nytilflyttede til at sende 
en mail til beboerforeningens mailadresse: 
tornby.beboerforening@gmail.com eller ring/send 
sms til Karen Heilesen, tlf. 2290 8864.

Karen Heilesen

Bente og John

Ejner og Anna-Stina
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Siden sidst
Andespil
Onsdag den 9. november blev der afholdt årets store 
andespil med 128 deltagere. 
Tusind tak til alle jer, der mødte op.

Julefrokost
Forsamlingshusets julefrokost blev afholdt den 8. 
december med rigtig flot fremmøde.

2023
Alle aktiviteter er startet op i det nye år. Præmiewhist, 
”Vild med dans”, folkedans, Beboerforeningens fæl-
lesspisning, Seniorklubben, Aktivitetsklubben og 
seniordans. 
Den første Swing-om-aften var den 11. januar.

Kommende 
arrangementer
Onsdag den 8. februar kl. 19.30 
Dans med Kielgasterne.

Onsdag den 8. marts kl. 19.30
Dans med Sindal Harmonikaklub 

Torsdag den 30. marts kl. 19.30 
Forsamlingshusets generalforsamling.

 På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen, formand tlf. 9897 7208 - Bertha Thomsen
Udlejning: Hverdage mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208

Priser: Huset 1.600 kr. - Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8 kr. - El efter forbrug.

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

Der er markante ændringer i behandling af de vedlige-
holdelsesmidler som Hjørring Kommune sponsorerer, 
og som administreres gennem Landsbyforum. 

Vil du vide mere om emnet er det vigtigt at du mø-
der op til det kommende Landsbyrådsmøde. Der 
indkaldes separat til mødet, men noter allerede nu 
den 23. marts 2023.

Der vil på mødet blive orienteret om den forandrede 
behandlingsproces for bevilling af vedligeholdelses-
midler.

Vedligeholdelsesmidlerne er som navnet siger, penge 
til vedligehold, og som de enkelte foreninger i land-

distriktet kan ansøge om. Der kan maksimalt ansøges 
om 20.000 kr. pr. landsby pr. år. I vores tilfælde her 
i Tornby Vidstrup er der således tale om 20.000 kr. 
til hver by pr. år.

Vil du vide mere om emnet så klik ind på www.hjoer-
ring.dk og søg på ”vedligeholdelsesmidler”. Her er der 
en udførlig beskrivelse, ligesom der er link til selve 
ansøgningsskemaet.

Vi ses den 23. marts. Vi håber på en talstærk re-
præsentation fra alle foreninger i vores nærområde.

Peter B. Kristensen

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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Familiespejder
Kan I li’ at være ude, fange haletudser eller rejer, 
lave bål, lege ude eller gå på opdagelse i naturen? 
Så er Familiespejder lige noget for jer. 

Vi er en god flok familier, der mødes den sidste søn-
dag i måneden. 

Nogle gange ved havet, andre gange i skoven og 
med jævne mellemrum også ved Spejderhuset i Vid-
strup. Det er for hele familien eller blot et barn med 
en voksen.

Man kan være med fra 3 år og til og med 0. klasse.

Vil du vide mere, så ring til Ina 2255 8156 på mobil 
eller Line på 3062 3585.

Næste gang vi mødes er den 26. februar kl. 10.00-
12.00.

Kom og vær med - man kan gå hen og blive vild 
med det 

KFUM-spejderne i Tornby-Vidstrup

KFUM-Spejderne
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato  Tornby Vidstrup Sognegården

Februar      
5 5.  Septuagesima   10.30 BH
6 12.  Seksagesima   10.30
7 19.  Fastelavn  14.00*  
8 26.  1. søndag i fasten 10.30

Marts      
9 5.  2. søndag i fasten   9.00 LW

10 12.  3. søndag i fasten 10.30   
11 19.  Midfaste  10.30  
12 26.  Mariæ Bebudelse   10.30

April      
13 2.  Palmesøndag   9.00 LW

*  Gudstjenesten finder sted i Vidstrup kirke med efterfølgende 
 tøndeslagning i Vidstrup Forsamlingshus
LW Liselotte Wiemer
BH Bjarne Hougaard
Hvor intet andet er anført, forestår Lars-Erich Stephansen gudstjenesten.
BEMÆRK: Gudstjenester afholdes i den kolde tid i sognegården, medmindre der er særlige 
omstændigheder som fx barnedåb. Dog er der en månedlig gudstjeneste i Vidstrup kirke.

Arrangementer i den kommende tid
Søndag den 26. februar kl. 11.45 Kirkefrokost (m/ tilmelding) og menighedsmøde 

Tirsdag den 28. februar kl. 10 Morgensang i sognegården v/ Thomas Abildgaard

Tirsdag den 28. februar kl. 19-21 Livestream foredrag om hvad Grønlands indlandsis 
fortæller os om klimaet, vulkaner m.m. i historisk og forhistorisk tid

Tirsdag den 7. marts kl. 19-21 Livestream foredrag om virus – det er overalt

Tirsdag den 21. marts kl. 19-21 Livestream foredrag om kaffeplantens biologi og 
dyrkning samt sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe

Tirsdag den 28. marts kl. 10 Morgensang i sognegården v/ Thomas Abildgaard

Tirsdag den 28. marts kl. 19-21 Livestream foredrag om stjerners fødsel, liv og død

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet
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Præstens klumme
Fristelser og prøvelser
- om fasten som forberedelse til påsken
”Led os ikke ind i fristelse!” Sådan beder vi, hver 
gang vi siger Fadervor. Men hvorfor? Hvorfor skulle 
Gud dog friste os? Er Gud sådan en, der går og fri-
ster mennesker? Det spørgsmål er jeg blevet stillet 
en hel del gange. Måske fordi vi i dag har en meget 
indsnævret forståelse af ordet ”fristelse”. Fristelser, 
det er slikposer ved køen foran kasseapparaterne. 
Det er afdelingen med god mad og god vin. Det er 
”mersalg”, ting, som vi ikke vidste, vi havde brug for. 
Det er værtindens uhmm! så dejlige hjemmebagte 
småkager, som hun sender rundt for tiende gang osv.

Er Gud sådan en, der frister og lokker os, siden vi 
skal bede denne bøn i Fadervor. Og hvad er det, 
han vil sælge os? Hvad er det, han vil lokke os til? 
Leger han med os?

Sagen er, at det gamle danske ord ”friste” udover at 
betyde ”lokke” og ”forføre”, som er meningen med 
al reklame, også kan betyde at ”sætte på prøve”, 
”udfordre”, og endda ”udholde”, ”døje”, ”lide”. Det 
gælder også det græske ord, ”peirao”, der i Fadervor 
oversættes med ”led os ikke ind i fristelse”. Det kunne 
lige så godt oversættes: sæt os ikke på prøve, bring 
os ikke i fare, udsæt os ikke for lidelse; men fri os 
fra det onde! Så forstår man også, hvorfor man om 
mennesker, som har stået meget igennem, siger, at 
de har været udsat for mange eller store prøvelser, 
ligesom det kaster lys over, hvorfor et barn i trodsal-
deren – eller en teenager for den sags skyld – kan 
være noget af en prøvelse.

Så er det også en meget relevant bøn at bede hver 
eneste dag i sit liv, fordi det drejer sig om ikke at blive 
udsat for større udfordringer, end man magter. For 
selv om talrige mennesker har oplevet, at de magtede 
meget mere, end de selv troede, opdagede, at der 
var situationer, som fx et barns sygdom, der kaldte 
på evner og kræfter, som de ikke anede, de havde – 
det hedder ”at vokse med opgaven”, eller det hedder 
”den Gud giver embede, giver han også forstand” – 
så er der alligevel grænser, som vi helst er fri for at 
prøve af. Der er jo også dem, der bliver knust under 
opgaven. Der er dem, der ikke fik forstand, selv om 
de fik embede.

Det er en sådan tankegang, der er på spil, når Paulus 
i sine breve understreger, at det er en dyd at holde ud, 
når man bliver udsat for trængsler og nød, angst og 
søvnløse nætter. Tanken om, at man ligesom Jesus i 
ørkenen bliver sat på prøve, har gennem tiderne fået 
kristne til at udholde det utrolige, det har været dem 
til trøst og styrke og gjort dem seje og vedholdende, 
nogle gange helt ud over det rimelige. 

Gud frister ingen! hedder det i Jakobsbrevet 1,13, 
for Jakob kunne sikkert heller ikke forstå bønnen i 
Fadervor, og han forsøgte at snakke udenom, da han 
skrev, at det er ens eget begær, der drager og lokker 
en, når man fristes. Men det står i direkte modstrid 
med, at Jesus ifølge kap. 4 hos både Mathæus og 
Lukas blev ført ud i ørkenen af Guds Ånd med den 
udtrykkelige hensigt, at han skulle fristes af Djæve-
len. Det var udtrykkeligt Guds vilje, at Jesus skulle 
sættes på prøve. Han skulle vise først og fremmest 

over for sig selv, at han havde den nødvendige styrke 
til at gennemføre det projekt, som Gud havde for 
med ham.

For det første skulle han vise, at han var stærkere 
end sit eget begær, altså at han ikke ville udnytte sin 
magt til at gøre det bekvemt for sig selv, i det konkrete 
tilfælde lave sten til brød.

For det andet skulle han vise, at han var stærkere 
end sin egen tvivl, at han altså ikke havde brug for at 
udfordre Gud til at bevise, at han faktisk var Guds søn, 
i det konkrete tilfælde ved at springe ud fra templets 
tinde, uden at han tog skade ved det. Du skal ikke 
friste Gud, sætte Gud på prøve! afviste han Djævelen.

For det tredje skulle han vise, at han var stærkere 
end sin egen ambition, der kunne give ham al verdslig 
magt, men med den pris at magten forventelig måtte 
korrumpere ham, så han ikke længere var herre i 
eget hus, men slave af magten, i det konkrete tilfælde 
udtrykt ved at han skulle falde på knæ for ”denne 
verdens fyrste”, som er et af Djævelens kælenavne.

Det var derfor også en stor åndelig styrke, Jesus 
viste, da han med henvisning til det første af de ti 
bud sagde: Vig bort, Satan! For der står skrevet: ”Du 
skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene!” 
Da sagde han nemlig ja til, at Guds vilje også var 
hans vilje, han sagde ja til Guds projekt med ham, 
og han viste, at han havde styrke til at gennemføre 
det projekt. 

Derfor er der også en direkte linje fra fristelsen i 
ørkenen, fra prøvelsen i ørkenen til korsfæstelsen 
Langfredag. Det er ikke tilfældigt, at fristelsesberet-
ningen er en af teksterne i fastetiden, som er forbere-
delsestiden op til påske, ligesom advent er det op til 
jul. Det er ikke tilfældigt, at Jesus natten til Langfredag 

Evnen til at blive fristet

Ordet ”friste” har mig bekendt på alle europæiske 
sprog dobbeltbetydningen lokke, forføre og sætte 
på prøve, udfordre. På engelsk, fransk, italiensk, 
portugisisk og spansk kan det føres tilbage til det 
latinske: tento, tentatio. På tysk findes verbet ”fri-
sten” stadig som i de nordiske sprog, men kun i 
betydningen af ”med møje at opretholde, udholde 
livet”, en brug som nu er sjælden på dansk. På 
tysk, hvor ”friste” hedder ”versuchen”, er det prø-
velsen, der har taget over.

Nogle gange kan man godt blive misundelig på 
den smidighed, der findes i det tyske sprog, hvor 
man uden videre kan tale om ”die Versuchlichkeit 
des Menschen”. Det tror jeg ikke, man kan sige 
på andre sprog, uden at det lyder kluntet: Men-
neskenes fristethed. Men det, at man med ét ord 
kan udtrykke, at vi så at sige er skabt til at være 
eller blive fristet, at det er en evne, der er lagt ned i 
os; at til det at være menneske hører det at kunne 
fristes – på godt og ondt. Hvordan ville verden se 
ud, hvis ikke vores nysgerrighed kunne pirres, hvis 
ikke begæret drev ambitionerne frem – selv om det 
også kan stimulere ondskabsfuldhed, grusomhed 
og grådighed?
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så at sige bad Fadervors bøn om ikke at blive ledt 
i fristelse, da han bad om at slippe for lidelsen og 
døden, men fortsat accepterede Guds projekt med 
ham, idet han hver gang sluttede bønnen med at 
sige: dog ikke som jeg vil, men som du vil.

Hele Jesu liv skal ses under dette fortegn. Det var et 
projekt, en opgave og en lidelse, der skulle udholdes 
og stås igennem. Der er sammenhæng i Jesu of-
fentlige liv fra først til sidst. Han brugte ikke sin magt 
og sine evner til egen fordel eller for at føre sig selv 
frem. Han brugte den ikke til at herske over verden, 
men gav afkald på magten, da han døde for vor skyld. 

Lad os da trygt bede med ham: led os ikke ind i fri-
stelse, men fri os fra det onde. Spørgsmålet er, om 
vi også evner at føje til: dog ikke som jeg vil, men 
som du vil? For det er godt nok ikke ret moderne… 

Lars-Erich Stephansen

Kirkefrokost / orientering 
Tornby-Vidstrup sogne
Søndag den 26. februar indbydes til kirkefrokost og 
menighedsmøde efter gudstjenesten. Menigheds-
rådet vil orientere om, hvad der er sket i årets løb, 
herunder også vedr. processen med at få ansat en 
ny præst.

Tilmelding til frokosten senest den 24. februar hos 
Anna-Mette Skovgaard Pedersen.
E-mail annametteskovgaardpedersen@gmail.com

Menighedsrådet

Dyrt at opvarme kirkerne
Mange gudstjenester flyttes til Sognegården
I sidste nummer af VI-TO lovede menighedsrådet 
at holde øje med udgifterne til at opvarme kirkerne. 
Allerede før jul konstaterede vi, at det er vanskeligt 
at få temperaturen i Tornby kirke over 17 grader, og 
at det er meget dyrt.

For også generelt at medvirke til reduceringen af 
energiforbruget har menighedsrådet derfor besluttet, 
at de fleste gudstjenester fra nytår flyttes til sogne-
gården i den kolde tid, medmindre der er særlige 

omstændigheder som barnedåb eller andet. Dog 
afholdes der hver måned en gudstjeneste i Vidstrup 
kirke.

Hold jer gerne orienteret på hjemmesiden eller via 
kirkens Facebook-gruppe eller spørg.

Menighedsrådet

Fastelavn
Fastelavn søndag den 19. fe-
bruar kl. 14.00 i Vidstrup kirke.

Vi mødes i kirken – gerne ud-
klædte – til en kort familieguds-
tjeneste, som er arrangeret i 
samarbejde med spejderne. 
Derpå tager vi over i forsamlings-
huset og slår katten af tønden og 
spiser fastelavnsboller. Det bliver 
skønt! Vel mødt!

NØJ… det’ for børn
Dagpleje / Børnehus / hjemmegående børn
Torsdage kl. 9.45-10.30 

Babysalmesang 
Torsdage kl. 10.30-11.30
Løbende tilmelding og oplysninger: kontakt Hanne

Tumlingesang
Lørdag den 11. februar og den 4. marts kl. 10-11

Alle arrangementer i sognegården.
Følg os på Tornby-Vidstrup kirkers Facebook.
Hanne: mobil 2484 9892. Velkommen.

Morgensang
Tirsdag den 28. februar og 28. marts kl. 10 i Tornby 
sognegård.

Start dagen med din yndlingssang - den sidste tirsdag 
i måneden fra kl. 10-10.30 Vi synger efter den nye 
Højskolesangbog. Du bestemmer, hvad vi skal synge 
på stedet. Efterfølgende er det muligt at nyde sam-
været over en kop medbragt kaffe/te i Sognegården.

For musikken står korleder og organist Thomas Abild-
gaard, som kan kontaktes på tlf. 27 96 81 97. 

Vel mødt!

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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Kirkecafé
Hver torsdag er der kirkecafé fra 10-12 i sognegården. 
Se program i sognegårdens vindfang. 
Alle er velkomne.
Tovholder er Anna-Mette Skovgaard Pedersen.

Arrangementer
Live stream af foredrag i sognegården i samar-
bejde med Tornby Beboerforening

Tirsdag den 28. februar kl. 19-21
De dybe boringer i mere end 100.000 år gammel 
indlandsis på Grønland fortæller os om klimaet, 
vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid.
Foredrag ved Dorthe Dahl-Jensen, professor på Niels 
Bohr Institutet på Københavns Universitet. Hun har 
desuden en stilling som Canada Excellence Research 
Chair ved University of Manitoba, Canada, hvor hun 
forsker i arktisk is, ferskvands betydning for det ma-
rine liv i havet og klimaforandringer. 

Tirsdag den 7. marts kl. 19-21
Opdateret foredrag fra marts 2020 om virus.
Anders Fomsgaard, professor dr.med. i infektions-
medicin ved Syddansk Universitet og leder af Virus 
Forskning & Udvikling (ViFU) ved Statens Serum 
Institut, København, fortæller om virus, der er det 
mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i 
og udnytter levende celler til at formere sig. 
Coronaepidemien gjorde os særligt opmærksomme 
på én virus, men vi bliver alle udsat for en palette af 
dem igennem livet. Hør om de vigtigste kendetegn 
for virus, hvordan de opfører sig, hvordan klimafor-
andringer, migration og globalisering fører til udbrud 
og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og 
arbejde kreativt i kampen mod dem.

Tirsdag den 21. marts kl. 19-21
Kaffeplantens biologi og dyrkning samt sund-
hedsaspekterne ved at drikke kaffe.
Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens 
biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe 
vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning 
klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om 
sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.

Aske Skovmand Bosselmann er lektor ved Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns 
Universitet.
Anders S. Barfod er lektor ved Biologisk Institut på 
Aarhus Universitet, hvor han forsker i tropiske plan-
teressourcer med fokus på mangofamilien og palmer.
Dr.med. Kjeld Hermansen er lektor på Aarhus Uni-
versitet og adjungeret professor på Københavns 
Universitet, hvor han forsker i klinisk ernæring, hjer-
tekarsygdomme og type 2-diabetes.

Tirsdag den 28. marts kl. 19-21
Stjerners fødsel, liv og død. Efter at stjerner fødes 
i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gen-
nemgår de forskellige udviklingsstadier før de ender 
deres dage kaotisk som ustabile stjerner eller som 
supernovaer, der udslynger støv og gas og giver liv 
til nye stjerner.
Til slut vil du komme med en tur rundt på stjernehim-
len og se og høre om en række udvalgte stjerner i 
forskellige stadier af deres vilde og fascinerende liv.
Mia Sloth Lundkvist er adjunkt ved Institut for Fysik 
og Astronomi, Aarhus Universitet, medlem af Det 
Nationale Instrumentcenter for Dansk Astrofysiks 
bestyrelse og den danske repræsentant i Nordisk 
Optisk Teleskops Observing Programme Committee. 
Hans Kjeldsen er centermanager i grundforsknings-
centret Stellar Astrophysics Center (SAC), leder af 
Aarhus Universitets nye tematiske rumcenter, Aarhus 
Space Center (SpaCe), og sidder derudover i en 
række bestyrelser og komiteer, herunder leder af Det 
Nationale Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA) 
og medlem for Nordisk Optisk Teleskops bestyrelse.

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 Ruth Mortensen på tlf. 5128 0196

Hirtshals afdeling
Jyllandsgade 14
9850 Hirtshals
T 8222 9850

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

https://phys.au.dk/sac/
https://space.au.dk/
https://space.au.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordic_Optical_Telescope


14

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
Træffes efter aftale.

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. 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: 
Vakant 

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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Juletræsfest
Så lykkedes det endelig!
Den 18. december 2022 lykke-
des det at afholde vores længe 
planlagte juletræsfest. Den har 
været på vej siden 2021, hvor 
vi jo desværre måtte aflyse 
pga. Corona. 

Dagen blev en kæmpe succes, 
og tusind tak for det store frem-
møde og den store opbakning. 

Det var skønt at se så mange 
børn, forældre og bedstefor-
ældre. Vi ser allerede frem til 
at se jer alle og gerne flere i 
2023.

En endnu større tak skal lyde 
til alle som gav en hjælpende 
hånd med - det var uundvær-
ligt og meget værdsat. 

Tak til Sparekassen Danmark 
for bidrag, tak til Tornbyhal-
len og til Dag´li Brugsen for 
hjælp med salg af billetter og 
tak til Tonni og Anders Brok 
på Hedevej, for det store flotte 
juletræ. 

Ikke mindst tak til julemanden, 
som heldigvis havde tid til at 
kigge forbi og var med til at 
alle fik en sjov og hyggelig ef-
termiddag.

Se stemningsbilleder på næste 
side.

Vi ses igen i december. 

Tornby Idrætsforening
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Skal du konfirmeres? 
Og vil du være sikker 
på at komme med i 
Konfirmandlisten, der 
udgives for Hirtshals 
og Omegn, så skal du 
læse nedenstående. 

Skal man konfirmeres 
i Hirtshals, Emmers-
bæk, Tornby eller Vid-
strup, får Martensens 
Bogtrykkeri oplysnin-
gerne fra præsterne, 
hvis man i forbindelse 
med tilmeldingen har 
givet tilladelse til of-
fentliggørelse.
Da det er forældrenes 
ansvar at kontrollere 
oplysningerne, opfor-
drer vi til, at man tager 
kontakt til trykkeriet.

Skal man konfirmeres i Horne og Asdal eller i andre 
kirker skal man selv tage kontakt til trykkeriet. 
Kravet til optagelse i Konfirmandlisten er, at konfir-
manden har bopæls-/folkeregisteradr. i området og 
hører til en af de navngivne kirker.

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

Tilmelding eller kontrol af oplysninger 
skal ske i perioden 1. - 17. februar 2023

Martensens Bogtrykkeri - Tlf. 98 94 18 78
Mandag - Torsdag kl. 8-16 og Fredag kl. 8-13

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

Fastelavn er mit navn
Kalder alle børn og barnlige sjæle! 
Iklæd dig dit flotteste kostume og spænd musklerne, 
for du er budt til fastelavnsfejring og tøndeslagning 
i Tornby Hallen:

Den 19. februar 2023 kl. 10-12 i den store hal.

Vi håber, at vi med festen kan bringe en gammel 
tradition i Tornby til live - dog i nye klæder. Vi håber 
også, at festen kan blive et samlingspunkt for by-
ens børn og deres forældre på tværs af dagpleje, 
vuggestue, børnehave, skole og fritidsaktiviteter. Et 
sted vi kan lære hinanden bedre at kende og komme 
hinanden ved. Alle er selvfølgelig velkomne (også 
barnlige sjæle).

Program:
Kl. 10: Velkomst
Kl. 10.15: Tøndeslagning
Kl. 11: Underholdning og fri leg
Kl. 12: Farvel for denne gang

Der vil desuden være mulighed 
for at mæske sig fastelavnsboller, 
sodavand og kaffe, som man kan 
købe i boden i hallen.

Festen støttes af lokale virksomheder og tønderne 
dekoreres af Børnehuset i Tornby.

Køb din adgangsbillet i Dagli’ Brugsen i Tornby inden 
den 15. februar. Billetten koster 25 kr og det er kun 
børn, der skal bruge billet. Vi glæder os til at se jer.

Festudvalget

Siden sidst

Hirtshals Shipping
Læssevej 12
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”Den der franske med 
rosinerne...”
Jeg har bagt den et par gange tidligere, men det er 
efterhånden et stykke tid siden... så jeg var straks 
med på ideen, da Gemalen spurgte, om jeg ikke snart 
skulle bage ”den der kage...”

Det er nu ikke kun rosiner, der er i kagen. 
Ifølge den originale franske opskrift skal kagen fyldes 
med ”Juveler fra Provence” - kandiseret frugt. Det 
har jeg dog aldrig gjort - men har i stedet anvendt 
tørrede abrikoser og tranebær. Og så selvfølgelig en 
hel masse rosiner.

Det tager tid, for der skal blødes ud før – og ventes 
efter, men det er det hele værd. 

Fransk frugtkage
250 g. rosiner
100 g. tørrede abrikoser klippet i mindre tern
75 - 100 g. tørrede tranebær
ca. 1 dl. Cointreau eller Rom.
Et par dage før du bager kagen, skal frugten lægges 
i blød i spiritus. Jeg bruger cointreau - men frugten 

kan også lægges i blød i andet spiritus. Brug det, du 
bedst kan lide. 
Husk at røre lidt i frugten et par gange undervejs. 

Dej:
250 g. blødt smør
250 g. sukker
5 æg (str. S/M)
400 g. mel
2 tsk. bagepulver

Smør og sukker røres - og æggene røres i et ad gan-
gen. Mel og bagepulver blandes og røres i - hvorefter 
frugten tilsættes. 

Dejen fordeles i lille bradepande eller et ovnfast fad 
beklædt med bagepapir - og bages midt i ovnen i 
ca. 45 minutter ved 165-175 grader til den er gen-
nembagt. Hvis den bliver for mørk undervejs, dækkes 
med alufolie. 

Tag kagen ud af formen og lad den køle af på en 
bagerist.

Og så kommer det sværeste... Ventetiden...

Pak kagen ind i alufolie og vent i hvert fald til næste 
dag med at spise den. 

Men den er altså værd at vente på! Og så er der 
heldigvis til flere dage i sådan en portion.

Karina

Det tyndhudede 
menneske
I Kunsthaus Zürich findes der en fin samling af Al-
berto Giacomettis kunst. Man er slet ikke i tvivl om, 
at det er ham, der står bag, når man møder en af 
hans skulpturer som fx ”Maren å æ woun” i Holste-
bro. De der tynde, langbenede figurer ... De har en 
helt særlig udstråling. Det er kropssproget. Der er 
noget bekendt over det. I al deres særhed rammer 
de præcist det moderne menneske, tyndbenet, lang-
lemmet, rastløs og urolig. Tyndhudet og sårbar. Det 
er imponerende, hvad Giacometti kunne udtrykke 
med kroppens holdning eller en lille anet bevægelse. 
Hvis man så sender en tanke tilbage til barokkens 

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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kunst med dens svulmende former og blodrige typer, 
livskraftige som i Kingos salmer og sange, så aner 
man, hvilket mentalt og kulturelt skred, der er sket 
over århundrederne.

Her har vi altså ”Gående mand i regnen”. Det passer 
meget godt til det, vi oplever i disse år, først Corona- 
katastrofen, så Ukraine-ulykken. Alt det vidste Gia-
cometti naturligvis intet om; men han vidste noget om 
1. Verdenskrig, om den spanske syge, om depres-
sionen i trediverne, om 2. Verdenskrig. Han vidste 
noget om det værdisammenbrud, der var sket. Og han 
kunne vise os, hvordan regnen får os til at skutte os, 
lukke os inde i os selv. Vi trækker overtøjet tættere 
om os. Skulpturen er tydelig i sit sprog.

For mig er ”Gående mand i regnen” et sindbillede på 
den mentale regn, om man vil, spleen, som var et af 

kendetegnene ved det 20. århundrede, og hvis mest 
rammende filosofiske udtryk vel var eksistentialismen. 
Man undrer sig ikke over, at en af Giacomettis nære 
venner var Sartre. Om han også havde læst Søren 
Kierkegaard, som eksistentialismen udspringer af, 
ved jeg ikke; men når denne skrev til ”hin enkelte”, 
det isolerede menneske, den ensomme, så kan det 
i al fald ikke illustreres bedre end med netop Gia-
comettis figurer.

Lars-Erich Stephansen

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 2023
Blad nummer Deadline Udkommer

2 5. marts 29. marts
3 7. maj 31. maj
4 18. juni 2. august
5 3. september 27. september
6 29. oktober 22. november

Annoncører i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Hirtshals Shipping
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

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

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



Hver uge
Mandag: Seniordans. AK kl. 14 i TF
Tirsdag: AK kl. 9 i TF
Torsdag: Kirkecafe kl. 10-12 i SG 
Torsdag: Dagpleje m.fl. 
 kl. 9.45-10.30 
Torsdag: Babysalmesang 
 kl. 10.30-11.30 i SG

Februar
1. Banko AK kl. 14 i TF
8. Dans. Kielgasterne kl. 19.30 i TF
11. Tumlingesang kl. 10-11 i SG
15. Fællesspisning 
 Beboerforeningen i TF
19. Fastelavn kl. 10-12 i TH
19. Fastelavn kl. 14 i VK
22. Foredrag om Afrika. 
 Seniorerne kl. 14 i TF
26. Familiespejder kl. 10 
26. Kirkefrokost / menighedsmøde i SG
28. Morgensang kl. 10 i SG
28. Livestream foredrag kl. 19-21 i SG

Marts
1.  Fællesspisning, generalfors., og  
 banko AK i TF kl. 11.30
1. Generalforsamling Sognearkivet. 
 kl. 19 i Købm.
4.  Tumlingesang kl. 10-11 i SG
7.  Livestream foredrag 
 kl. 19-21 i SG
8. Dans. Sindal Harmonikaklub 
 kl. 19.30 i TF
15. Fællesspisning
 Beboerforeningen i TF
21. Livestream foredrag kl. 19-21 i SG
23. Orienteringsmøde. Landsbyrådet.
23. Generalfors. VF kl. 19 i VF
28. Morgensang kl. 10 i SG
28. Livestream foredrag kl. 19-21 i SG
29. Generalfors. seniorerne kl. 14  i TF
30. Generalfors. TF kl. 19.30 i TF

Alle arrangementer er nærmere omtalt 
inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:
AK Aktivitetsklubben
Købm Tornby Gamle Købmandsgård
SG Tornby-Vidstrup Sognegård
TF Tornby Forsamlingshus
TH Tornby Hallen
TK Tornby Kirke
VF Vidstrup Forsamlingshus
VK Vidstrup Kirke lo
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