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Det blæser bare en hel pelikan udenfor. Det er sky-
et og vejret er lidt spøgefuldt. Når man lige vender 
ryggen til, begynder det at regne og lige så pludse-
lig holder det op. Vi ved jo godt at her i Nordjylland 
skal man ikke regne med forudsigelser om vejret 
eller noget andet. En ting er dog sikkert – efteråret 
har afløst sommeren med alle de skønne ting det 
nu indebærer. 

Efteråret er med farver, frisk luft, frugter, høst og 
forberedelse, en tid med en kiggen tilbage og en 
kiggen fremad. Vi har set resultater af vores an-
strengelser med masser af forskellige afgrøder og 
vi planlægger næste år med at pløje, så, beskære, 
gemme og tænke os om og finde ud af hvordan 
næste år kommer til at se ud. Vi ved det ikke, men 
vi gør det så godt vi kan for at komme foråret i 
møde med en ide om, hvad der skal til.

Et af årets resultater kan ses på forsiden. Vidstrup 
har den 15. september indviet æblelunden, moste-
riet og området ved vandværket. Resultater af po-
tentialeplanen, som Vidstrup lagde frem. En rigtig 
efterårsdag, men det er jo nu at æblerne fremover 
skal høstes og det er så nu at man kan prøve mo-
steriet, hvor det gamle frysehus er fyldt med tomme 
flasker til æblesaft, presse og rivejern til æbler. Der 
bliver noget at lave i den kommende tid. 

Ellers har der været en periode med rigtig fint vejr, 
som har gjort, at mange landmænd er blevet færdi-
ge med deres høst. Men den megen regn har gjort 
det hele en anelse presset. Der er jo ikke bare hø-
stet fordi, der har kørt en mejetærsker eller finsnit-
ter på marken. Kornet skal i hus eller sælges. Der 
skal køres noget halm ind og der skal noget arbejde 
med marken for at forberede til næste år. Alt det 
kræver, at der snart kommer lidt tørvejr, så det også 
kan blive gjort til den tid, det skal gøres.

Bladet her udkommer lidt anderledes end ellers, 
men her er det altså. Vi håber du har glædet dig til 
at læse om, hvad der sker i området og sætter pris 
på at du kan læne dig tilbage og nyde det. Når du 
så har gjort det, kan du forberede næste nummer, 
ved at tænke – kan jeg bidrage til næste nummer? 
Hvis du kan det, så gør det endeligt. Vi sætter pris 
på indlæg af alle mulige slags og det gør alle i sog-
nene. 

Vi glæder os til at lave blad igen, så vi kan holde liv 
i denne tradition, det efterhånden er at kunne læse 
VI-TO. Næste nummer er et julenummer, så er du 
advaret. Tiden løber og snart er der noget nyt at 
glæde sig til.

Jørgen, bladomrører

http://www.lokalbladet-vito.dk
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Aktivitetsklubben Havbakken er Hjørring 
Kommunes tilbud til friske selvhjulpne ældre.
Aktivitetsklubben er en filial af forsamlingsbygnin-
gen i Hjørring.
Forsamlingsbygningens kontaktperson er:
Gurli Kirkedal, mob. 4122 5531
Mail: loenstrup@forsamlingensbygningen.dk
Har du/I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontak-
te kontaktpersonen eller en fra Brugerrådet enten 
på telefon, mail eller ved at møde op på Havbakken 
tirsdag formiddag.

Vi har rammerne – du er indholdet!
Sådan lyder sloganet for Aktivitetsklubben Havbak-
ken. Men vi kan bruge meget mere indhold. Kom 
ud af busken og fortæl os hvad I ønsker, så skal vi 
prøve at hjælpe jer!

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
Mandag kl. 14.00 
Seniordans fra september til april. 

Tirsdag kl. 9.00
Billard - Strikkedamer - Kortspil: whist og femhund-
rede - 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.

Onsdag 
Læsekreds én gang om måneden. Kontakt Bente 
Christensen tlf. 9897 7790.

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

Angående arrangementer, så tjek HAS’ infokanal på 
jeres TV og hjemmesiden frivillighedenshuse.hjoer-
ring.dk. Tjek også infoskærmen i Brugsen og Hallen.

Arrangementer 
i okt - nov - dec
Onsdag den 2. oktober
Kl. 14.00 er der banko.

Onsdag den 6. november
Kl. 14.00 er der banko.

Onsdag den 4. december
Kl. 14.00 er der banko.

Billardbord
Brugerrådet har et stort billardbord stående på 
Havbakken, hvis der er nogen, der kunne tænke 
sig at benytte det, kan de ringe til Signe, tlf. 3028 
7420 eller møde tirsdag formiddag og aftale, hvor-
når man kan bruge det. Vi håber, der er nogen der 
vil benytte sig af tilbuddet. Det er gratis at benytte 
bordet.

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

  
Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals

Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44
www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk
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God stemning 
til aftenturen
Det var noget blæsende og køligt den aften, Torn-
by-Vidstrup Sognearkiv havde arrangeret sin år-
lige aftentur. Og der havde været lidt knas med 
markedsføringen på grund af problemer med en 
mailboks, så bestyrelsen var lidt spændte på, hvor 
mange der ville dukke op.

Heldigvis er folk i Tornby og Vidstrup ikke så bange 
for lidt blæst, så formanden Karen Jensen kunne 
byde velkommen til tæt på 60 interesserede og vel-
motiverede deltagere, som da også fik en rigtig fin 
aften ud af det.

Dels var Ole Vagn Larsen, der havde påtaget sig 
at formidle informationerne om bygninger og men-
nesker på Gl. Landevej, velforberedt og kunne med 
god humor og indsigt fortælle en del sjove ting og 
dels var flere af deltagerne klar med gode historier. 
Som for eksempel historien om stenene ved den 
gamle smedje.

Og kan den slags så ikke være lidt lige meget, kun-
ne man spørge. Men nej! For det er i disse historier 

og fortællinger hele gadens og byens dna ligger og 
de er med til at skabe liv i og interesse for området.

Turen gik i roligt tempo fra Brugsen mod syd til Ho-
vedvejen og så nordpå til Stationsvej og så igen 
sydpå retur til Brugsen. Her havde sognearkivet 
fået lov at låne den gamle sparekassebygning, så 
serveringen af øl og vand kunne foregå indendørs.

Fra sognearkivets side oplevede vi aftenturen som 
en hyggelig gåtur med god stemning og gode grin 
og vi siger tak til deltagerne for den viste interesse.

Christian Byrdal, sekretær

Kommende arrangement 
– åbent hus
Det sidste arrangement i 2019 arrangeret af Torn-
by-Vidstrup Sognearkiv bliver åbent hus, der afvik-
les i forbindelse med julemarkedet i Tornby gamle 
Købmandsgård. Kig ind, hvis du kommer forbi.

Der er åbent hus både lørdag, den 30. november 
og søndag, den 1. december. 
Begge dage fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

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.

Vinterens aktiviteter er begyndt
Præmiewhist, Folkedans og Vild med dans, er kom-
met godt fra start.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Sindal Harmonikaklub.

Fredag den 18. oktober ”The irish Waterfalls”
Spisning kl. 18.00. Menu: Gullasch med tilbehør.
Musik kl. 19.00. Der kan købes øl, vin og vand.
I pausen kan der også købes kaffe med kage.
Billetprisen er: 175,- kr. billetterne kan købes i Dag-
li’Brugsen fra den 1. oktober til og med den 17. ok-
tober.

Onsdag den 6. november kl. 19.30
Andespil.

Onsdag den 13. november kl. 19.30
Hyggegruppen spiller op til dans.

Torsdag den 5. december kl. 18.00. Julefrokost
Menu: To slags sild, grønkål med tilbehør. Ris á la 
mande, kaffe med småkager.
God underholdning med Kielgasterne. Pris 150,- kr.
Tilmelding senest den 3. december på tlf. 9897 
7208 eller tlf. 2485 2238.

 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
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Vidstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen: Formand Hans Nikolajsen tlf. 4027 7641, Mogens Jensen, Jesper Daarbak,

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

Vidstrup Forsamlingshus har indgået en kontrakt 
med Produktionsskolen Hjørring gående ud på at 
der startes en forberedende grunduddannelse op 
(FGU) som foregår i forsamlingshuset mandag - fre-
dag. Således at forsamlingshuset stadig er ledigt til 
at afholde fester i weekenden som det hele tiden 
har været muligt.

Beskrivelse af uddannelsen:
Den 1. august startede FGU op, dette er en blan-
ding af produktionsskolernes pædagogik og VUC 
almindelig undervisning. De forskellige værksteder 
skal fungerer som en almindelig arbejdsplads for 
de unge og de skal producere forskellige produkter 
som kan bruges ude i den ”virkelige verden” det 
skal give mening og være brugbart og ikke bare et 
”kursus”. I denne forbindelse kommer FGU Hjørring 
til at mangle plads til deres køkkenelever og derfor 
har de lejet sig ind i Vidstrup Forsamlingshus.

Her vil de i dagtimerne drive en forretning der blandt 
andet vil være konferencer, begravelseskaffe, fæl-
lesspisning for borgere i Vidstrup og produktion af 
mad til eleverne på FGU.

FGU’s hovedkøkken ligger på den gamle produk-
tionsskole.

Værterne Helle og Bo Karlsson vil stadigvæk stå 
for festerne i weekenderne så dette bliver som det 
plejer.

FGU er en uddannelse for de unge, der ikke er klar 
til en almindelig uddannelse lige nu, men inden for 
en kort årrække skal de være i uddannelse eller 
jobs.

Inge-Lise Andresen

Kort sagt:
Drejer det sig om frost 
eller kulde - så er det 
ikke mængden men

madsen

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16

Velkommen hos

Vi leverer mad ud af huset 

Stanges Auto

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

Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk
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Fire projekter indviet 
i Vidstrup
Søndag den 15. september var der friluftsfernise-
ring på fire nye projekter i Vidstrup. Nemlig natur-
området ”Fælleden”, ”Mosteriet” i det gamle fryse-
hus på Gl. Hirtshalsvej, legepladsen samme sted 
og ”Æblelunden” på Langholmvej.

De her projekter er blevet til i kraft af en række 
ildsjæle - og i kraft af en stor økonomisk håndsræk-
ning fra tre bidragsydere, fortalte Kurt Jørgensen 
fra Vidstrup Borgerforening.
Forening har søgt og fået LAG-midler, økonomiske 
midler fra Hjørring Kommune og en donation på 
150.000 fra Hirtshals Sparekasses Gavefond.
Vi er glade for, at vores ansøgninger er blevet imø-
dekommet - og glæder os nu til for alvor at tage de 
nye områder i brug, fortalte Kurt Jørgensen.

Fælleden, der ligger på Gl. Byvej vest for Vidstrup 
skal fremadrettet være et fælles afgræsningsområ-
de for kvæg, får og heste, så det tidligere naturom-
råde kan genoprettes. Mosteriet bliver åbent for by-
ens borgere. Her kan man presse sine æbler, hælde 
dem på flasker og opbevare mosten. Legepladsen 

lige ved siden af er blevet renoveret og udvidet med 
nye trampoliner.

Æblelunden, der ligger i den syd-østlige del af Vid-
strup, er en gave til byens borgere. Ved indvielsen 
den 15. september kunne man adoptere et æble-
træ, som man fremadrettet skal passe, siden kan 
høste frugterne af - og forvandle til æblemost i by-
ens nye mosteri.

Stort tillykke til Vidstrup med de nye projekter. I er 
om nogen foregangs landsby i vores område og en 
inspiration for andre til, hvordan man kan få sin by til 
at blomstre, sagde formand for Hirtshals Sparekas-
ses Gavefond, Helle Møller Riis.

I løbet af dagen spillede Peter og Lena Krog mu-
sik. Friuftsferniseringerne blev afsluttet indendørs 
i Vidstrup Forsamlingshus med fortællinger af na-
turformidller Karsten Hansen - også kaldet Karsten 
Kortbuks.

Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, sekretær Henriette Rasmussen, 

webmaster Karsten Melgaard, idemager Martin Riis.

Tage Christensen fortalte om området ved Fæl-
leden, der blandt andet huser et lille lokalhistorisk 
museum om Vidstrup gamle by.

Tre af byens mange ildsjæle. Fra venstre: Susanne, 
Hanne og Bodil.

Det gamle frysehus ”Nordpolen” er omdannet til et 
moderne mosteri.

Formand for Hirtshals Sparekasses Gavefond over-
rækker donation til Vidstrup Borgerforening.
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Efterår
Sommeren går på hæld, ferien er længst forbi, og 
efteråret har gjort sit indtog, med regn og rusk.
Ifølge meteorologerne har vi haft en sommer med 
varme og sol lidt over det gennemsnitlige, uden 
dog at nå sidste års rekord sommer. Heldigvis kan 
jeg vist godt tillade mig at sige! Vores svigersøn der 
er landmand er i hvert fald bedre tilfreds med dette 
års høst.

I Tornby Beboerforening har vi været aktive hen 
over sommeren, på flere punkter. Særligt Tornby 
arbejdslaug har været i gang hele sommeren. Det 
har givet meget synlige resultater, som vi alle kan 
glædes over i det daglige. Lad mig nævne: Forsam-
lingshuset og Købmandsgaarden har fået en or-
dentlig overhaling, der er opsat skraldestativer ved 
beboerforeningens pavillon ved Brugsen, og ved 
indgangsvejene til klitplantagen. Der er opsat nye 
bord/bænke ved pavillonen, der er slået græs ved 
Brugsen. Jeg kunne nævne mange andre ting som 
arbejdslauget har lavet i løbet af sommeren, men 
kig selv på byen, resultaterne af laugets mange ti-
mer er meget synlige! Sidste år flød det med affald 
mange steder, blandt andet ved pavillonen, i år er 
her rent og pænt.

Arbejdslaugets næste lidt større projekt er en hjæl-
pende hånd til børnehuset, så de ydre rammer her 
kan blive lidt mere indbydende. Desuden arbejdes 
der sammen med forsamlingshusets bestyrelse på 
en løsning for at forbedre akustikken i den store sal. 
Arbejdet er dog stadig ”på tegnebrættet”.

Tak til Tornby Arbejdslaug, jeg er sikker på hele 
byen værdsætter de mange timer I bruger på at 
holde vores skønne by pæn.

Bestyrelsen
I beboerforeningens bestyrelse har vi desværre i 
løbet af sommeren måtte sige farvel til Steen Pe-
dersen. Steen har ønsket en pause fra bestyrelses-
arbejdet, og det kan vi naturligvis kun respektere. 
Det betyder, at Lillian Jespersen, der var suppleant, 
er indtrådt på Steens plads.
Stor tak til Steen for det udførte arbejde for forenin-
gen, for godt humør og en altid konstruktiv og prak-
tisk tilgang til tingene. Vi håber du finder tid og lyst 
igen en anden gang.

Potentialeplanen
Initiativgruppen bag potentialeplanen for Tornby 
har ønsket at planen, nu hvor den færdig, bliver 
forankret i beboerforeningen. Det har bestyrelsen 
sagt ja til, vel vidende at der også her vil skulle læg-
ges noget tid og energi for at sikre fortsat fremdrift 
i de mange gode tanker og ideer. Heldigvis er der 
etableret flere grupper der er aktive og selvkørende, 
blandt andet stigruppe og indfaldsvejgruppe (Det 
hedder den vist ikke, men det er dem, der arbejder 
med at forskønne vejen gennem byen).

Broen mellem Nejst og Rævskærvej
I løbet af sommeren har tilstanden på broen over 
slugten mellem Nejst og Rævskærvej været vurde-
ret af Hjørring Kommune, der ejer broen. Der var en 
vis bekymring for om pælene der bærer broen var 
ved at rådne. Det er de faktisk også, men ikke mere 
end forventet. Det er de yderste lag der rådner, me-
dens kernetræet er hårdt og stærkt. Til gengæld 
er gelænderet nogle steder i dårlig forfatning, og 
trænger til en kærlig hånd. Dette bliver prioriteret 
ind sammen med anden vedligeholdelse, så der 
kommer en løsning.

Levefælleskab på Købstedvej
Som bekendt vedtog byrådet i april, at lade Tornby 
Beboerforening være tovholdere på et projekt med 

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 4037 6011 - næstformand Steen Pedersen, T. 2835 1270 

kasserer Morten Steffensen T. 3068 2593 - sekretær Christina Kristholm, T. 2873 5712 - Lars Høgh, T. 2810 
0487 - Sofie Friis-Rødel, T. 2892 9934 - Peter Kristensen, T. 2933 8210 - Lillian Jespersen, T. 4041 4632

Den 23. oktober kl. 17.30
Pakkefest på Havbakken i Tornby.
Der serveres gule ærter eller smørrebrød og kaffe – 
det ønskede oplyses ved tilmeldingen.
Pris 80,- kr.
Medbring en pakke.
Tilmelding senest 16. oktober til Grethe tlf. 6199 
7732 eller Alice tlf. 3090 3405.

Den 20. november kl. 17.30
Julefrokost på Havbakken i Tornby.
Der serveres sild, kål med tilbehør, ris á la manda 
og kaffe.
Der vil være musikunderholdning.
Pris 100,- kr.
Tilmelding senest 13. november til Grethe tlf. 6199 
7732 eller Alice tlf. 3090 3405.
Alle er velkomne!

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 9897 7080 - Alice Jensen tlf. 3090 3405
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det formål at etablere et ”Levefællesskab” på grun-
den hvor Havbakken er beliggende, når engang 
Plejecenter Havbakken er tom for beboere. Det 
foreløbige projekt er godkendt på beboerforenin-
gens generalforsamling i foråret. Vel vidende, at de 
første faser af et sådant projekt helt sikkert vil tage 
meget langt tid, har bestyrelsen arbejdet videre, 
blandt andet med at finde relevante interessenter 
og mulige investorer.

I skrivende stund, er der vist interesse for projektet 
fra flere sider, så vi har fortsat en begrundet tro på 
at projektet kan gennemføres, når engang tiden er 
moden hertil.

Sønderby og Vidstrup stationer
Nordjyske Jernbaner og NT besluttede hen over 
sommeren, at de tog, der kører direkte fra Hirtshals 
til Aalborg uden skift i Hjørring, ikke længere stand-
ser i Sønderby og Vidstrup, hverken for at optage 
eller afsætte passagerer. Ændringen er lavet for at 
spare tid, så de tog, der skal videre mod Aalborg 
kan afgå rettidigt fra Hjørring. Ændringen beskrives 
altså som en forudsætning for at der kan etableres 
gennemgående tog mellem Hirtshals og Aalborg, 
hvilket mange, måske særligt unge mennesker, vil 
sætte pris på. Nordjyske Jernbaner er i forvejen ud-
fordret på rettidigheden, vist mest grundet udfor-
dringer på Banedanmarks skinnenet mellem Frede-
rikshavn og Aalborg. Nordjyske Jernbaner ejer selv 
sporet fra Hirtshals til Hjørring. (Og fra Skagen til 
Frederikshavn).

Indrømmet, beboerforeningens bestyrelse har ab-
solut ingen forstand på jernbanedrift. Vi har derfor 
aftalt møde med en repræsentant for Nordjyske 
Jernbaner, for at søge svar på de mange spørgsmål 
og undringer, der er omkring beslutningen. Vi håber 
derved at blive klogere, og vil forsøge at videre-
bringe den viden vi får, dels ved beboerforeningens 
fællesspisninger dels her i bladet.

Medlemskab
Beboerforeningen vil blandt andet gerne være 
Tornbys ”vågne øje” – byens og borgernes talerør 
– og det er vi bedst, hvis mange er medlemmer. 
Inden længe er det tid til at forny medlemskabet 
og der kommer opkrævninger rundt i postkasserne 
for 2020. Men allerede nu siger vi - tjek lige om du 
er medlem – hvis ikke – indbetal gerne 100,- kr. for 

en enkeltperson eller 150 kr. for en husstand på 
mobilpay: 65082 eller på konto 9067-1530000474 
eller giro +73 +87816397 – husk at anføre navn og 
adresse – så er dit medlemskab på plads for 2020.
Send også gerne en mail så vi kan få dig på mail-
listen – skriv til:
tornby.beboerforening@gmail.com
Kontingentet har ligget fast i mange år. Flere af vo-
res nye initiativer kræver dog lidt økonomi, som vi 
håber mange vil bidrage til ved at blive medlem af 
foreningen.

Torben Christensen

Velkommen til Tornby
Også i denne udgave af VI-TO byder Tornby be-
boerforening 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 velkomst-
pakken som bliver givet. Vi håber alle vil drage nytte 
af den.

Vi håber at vi rammer alle nye tilflyttere med vo-
res velkomst, det er vores oprigtige mål. Eftersom 
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-til-
mund metoden så kan der ske smuttere. Så hvis vi 
har overset nogle, så meld endelig tilbage til Bebo-
erforeningen – tlf. 2933 8210.

Beboerforeningen

Til Tornby fra Hjørring
Bjarne (56), Tine (51) og Guffe (4) har valgt Tornby.
De har tre voksne døtre og to børnebørn som er 
flittige gæster. Bjarne er vedligeholdstekniker på 
Novo og Tine arbejder i en konsulentvirksomhed i 
Aalborg. Guffe laver ikke så meget, men er god til 
plantageture.
De vil alle tre bare gerne bo tæt på plantagen og 
havet. De cykler på MTB og løber, spiller musik 
(-Guffe) og glæder til at besøge hallen og alt det lo-
kale fællesskab som de allerede har mødt meget af.
Tornby siger tusind tak for valget, og byder hjertelig 
velkommen.

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

mailto:tornby.beboerforening@gmail.com
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Helle fra Nejstgårdvej
Helle er ny beboer i Tornby. Helle kommer oprin-
deligt fra Hjørring. Da Helle fandt hendes drømme-
hus, tog hun en hurtig beslutning og flyttede herud 
tiltrukket blandt andet den dejlige natur. I fritiden 
sidder Helle meget i sadlen på racercyklen. I som-
mer var hun med team Hjørring på en 1300 km tur 
til Paris. Helle arbejder til dagligt på 3F i Hirtshals. 
Tag godt imod Helle.

Inger og Ove på Kvanvej
Tornby byder velkommen til Inger og Ove. Parret 
kommer fra Hirtshals, hvor de har boet i mange år. 
De nyder allerede den skønne stilhed der er i byen, 
det er skønt at falde i søvn til lyden af de rullende 
bølger, siger Ove.

Til daglig er Inger leder i en daginstitution og Ove 
har herredømmet over et stort uddybningsfartøj, så 
han færdes velkendt på verdenshavene.
Vi er glade for at I valgte Tornby, og håber I vil kom-
me til at føle jer velkommen.

Landsbyrådet
I dette nummer af VI-TO er der to emner jeg vil ori-
entere jer om.
Det ene er landsbyforums tur til det midtjyske, hvor 

vi besøgte Idum Råsted, to små landsbyer vest for 
Holstebro. Det andet emne er et forums møde, som 
afholdes 17. september.

Landsbyforums medlemmer steg på fællesbus til 
Idum tidlig lørdag den 31. august. Formålet med 
turen var til dels at få inspiration, og samtidigt få 
et indblik i hvorledes udkantsproblematiklen løses 
andre steder i landet.

Idum Råsted er to mindre landsbyer med 3-4 km 
afstand imellem. Der er cirka 1000 borgere i de to 
byer. Byen er i 2009 og i 2019 blevet kåret som 
årets landsby i det midtjyske, og det er absolut ikke 
uden grund, må jeg konstatere, efter at have ople-
vet al den energi og aktivitet der var bundet i stedet.

Idum Råsted har formået at skabe et meget stærkt 
fællesskab, hvor alle tager ansvar og løfter i flok. Et 
af deres mantraer var, at vi alle skal bidrage med 
det, som vi er gode til, og det som de brænder for. 
Det var noget som gennemsyrede alle de aktiviteter 
som de lagde i støbeskeen, og lykkedes med. De 
var også meget bevidste om at hvis der skulle ske 
noget, så pegede pilen altid på dem selv. Hvis der 
ikke et initiativ så sker der ikke noget. Omvendt så 
oplevede de at der var en stor opbakning fra kom-
munen, fordi byen havde en tradition for at være 
målrettet, initiativrig og vedholdende.

Jeg vil ikke opremse alle de spændende oplevelser 
vi havde ved besøget, men jeg kan med sikkerhed 
sige, at vi alle var blæst omkuld.

Hvis du er interesseret i mere viden om området så 
besøg deres hjemmeside www.idom-raasted.dk

Det andet emne jeg kort vil fortælle om er det kom-
mende møde som Landsbyforum skal have sam-
men med de politikere som vi referer til. Mødet 
finde sted den 17. september, og det primære for-
mål med mødet er at få politikernes udmelding på 
hvorledes de konkret vil udmønte de hensigter og 
initiativer, der er beskrevet i Landdistriktsstrategien, 
som blev vedtaget i oktober 2017.

Jeg håber at mødet vil udmunde i konkrete initia-
tiver, som vi kan bruge, til glæde og gavn i land-
distriktet. Jeg vil i næste nummer af VI-TO give et 
referat fra mødet.

Peter Kristensen

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

http://www.idom-raasted.dk
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 

 Oktober
40 6.      16. s.e.Trin 10.30  
41 13.      17. s.e.Trin  10.30
42 20.      18. s.e.Trin 9.00 TM 
43 26.      19. s.e.Trin  10.30

 November
44 3.      Alle helgen 15.30 14.00
45 10.      21. s.e.Trin 9.00 TM 
46 17.      22. s.e.Trin 10.30 
47 24.      Sidste s. i kirkeåret  10.30

TM = Therese Møller
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft

Arrangementer i oktober og november

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i sognegården: 
Højskoleaften – Freddy Samsing fortæller om ”Halleluja” med ord og toner fra hele 
musikhistorien.

Torsdag den 31. oktober kl.17.00 - 19.00, i Tornby kirke og sognegård: 
Syng dansk – og spis dansk.
Vi begynder med en times højskolesang i kirken og slutter af med hotdogs

Torsdag 14. november kl.19.30 i sognegården: 
Syng sammen – sangaften med Hanne Winge Sørensen.

Tirsdag den 19. november kl.19.30 i sognegården. 
Menighedsmøde – kirkens årsmøde.

Onsdag den 27. november kl.19.30 i sognegården. 
Højskoleaften – oberstløjtnant Jørgen Clasen fortæller historier fra de varme lande.

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.
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Præstens klumme
Den store sten
I Rødding, hvor jeg voksede op, var der på højsko-
lens grund en sten, rejst til minde om den danske 
præst og forfatter, Jakob Knudsen, der blev født på 
højskolen i 1858. Hvis man tager til Rødding i dag 
står stenen stor og mægtig på en åben græsplæne, 
så man ikke kan undgå at se den. 

Men da jeg var lille, og vi legede nede ved højsko-
len, var den omgivet af en to-tre meter høj og me-
get stor rhododendronbusk, som stod ved siden 
af den dam, hvor vi børn fiskede skøjteløbere og 
andet kryb. Inde under buskens grene havde vi en 
overgang en hule – lige op ad stenen. Men det var 
ret uhyggeligt derinde i hulen, for stenen fortalte 
med dunkle ord om en mand, der for os børn lød så 
skræmmende som en trold. Der stod: Jakob Knud-
sen 1858 – 14.september – 1958.

Sådan husker vi dig
Hård mod andre
Krævende fordi det vældige liv 
Havde lagt sine læber mod dine
Og indviet dig til opretholder 
Af gudsskabt mening.
Storslået fortættet af væsen
Skønt angrebet indefra.
Først i døden fandt du,
Uforsonlige den fred
Som Herren ikke undte 
Sin nidkære tjener.

Det er et ret voldsomt skudsmål at mejsle ind i sten 
til minde om en mand, der hundrede år før stenen 
blev rejst, var blevet født på sammen sted.

Knudsen fremstår så hård som den sten, ordene 
om ham er hugget ind i. Men vi fornemmer samtidig 
hans skrøbelighed i sætningen om, at han var an-
grebet indefra, og først i døden fandt den fred, som 
Herren ikke undte ham i livet.

Men Jakob Knudsen var også det, man kalder for 
et tidselgemyt. Hans gudstro var ikke en afslebet 
let fordøjelig størrelse; han gik heller ikke op i teo-
logiske spidsfindigheder og toretiske afhandlinger 
om Guds væsen, men vidste livet igennem, at han 
ikke havde andre udveje end at tro på den levende 
Guds søn, der frelser os ud af mørket og dødens 
greb. På den måde afspejlede hans gudstro de 
kampe (både indre og ydre), han hele sit liv igen-
nem måtte kæmpe.

Som da han i 1893 lod sig skille fra sin hustru, til 
hele landets forargelse og store bestyrtelse, da det 
jo foregik i en tid, hvor skilsmisser var så godt som 
utænkelige, og hvor man samtidig forventede af 
en præst at han skulle foregå sin menighed med 
et moralsk uangribeligt forbillede, så han, som den 
hyrde han var, kunne lede og vogte menigheden.

Men for Knudsen gjaldt moralen ikke som argu-
ment. Som vi fornemmer af indskriften om ham, 
forlangte han en ærlighed og hengivenhed i forhol-
det til sine omgivelser – og ikke mindst fra sig selv. 
Læser man hans breve i forbindelse med skilsmis-
sen, så slår det én, hvor ætsende ærlig han er over 
for både sin hustru og sine svigerforældre, og hvor 
sårbart ensom han har været i ægteskabet, da han 
giver som en af de vigtigste grunde til skilsmissen, 
at de ikke havde den indbyrdes fortrolighed og hen-
givelse, der skal til for at kunne bede sammen, og 
på den måde forenes i en fælles tro.

Gennem natten
Men før den stormomsuste skilsmisse sad han i 
begyndelsen af 1890’erne som grundtvigsk valg-
menighedspræst i Mellerup, midt i et indre storm-
vejr, fremkaldt af sit ulykkelige ægteskab og af det 
tungsind, som løb i blodet på hans fædrene slægt.
Efter en periode, hvor mørket helt havde omslut-
tet hans sind, og depressionen med sit lammende 
greb havde holdt ham fangen, skrev han pludselig, 
med 2-3 ugers mellemrum to salmer, som stadig 
taler til os i dag.

Først, i november 1890 kom aftensalmen: Tunge, 
mørke natteskyer. Så i begyndelsen af december 
samme år morgensalmen: Se, nu stiger solen.

Den normale måde at tænke sammenhængen mel-
lem morgen og aften er netop som den står her – 
morgen-aften: først står solen op, så går solen ned. 
Men i Jakob Knudsens mørke og knugede sind, 
skulle rækkefølgen i det tunge år 1890 komme til at 
være en anden. Først skriver han sin aftenssalme, 
så sin morgensalme. Igennem efterårets måneder 
skulle han gå fra aftenstunden gennem den mørke 
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og knugende nat til et morgengry, som han under-
vejs slet ikke turde håbe på ville komme.

Aftensalmen er et nødskrig til Gud, men begynder 
i en helt umiddelbar sansning af efterårets vandre-
ture over marker i mørkningsstunden:

Tunge, mørke natteskyer
op ad himlen drager,
hjem til skovs af marken fly’r
hist de sorte krager;
skumringen sig breder ud,
det er mørkt omsider.
Vær os nær, du kære Gud,
medens natten lider!

Bag den umiddelbare sansning af det sene efterårs 
natur, mærker vi også det sjælens landskab, som 
Knudsen her tegner for os. Det trækker op til uvejr 
og mørket sænker sig, mens de sorte krager, som 
sindets mørke tanker, flakser hæst skrigende ind 
mod den mørke skov, hvor de hører hjemme. Det er 
mørkt omsider, skriver den mørkeredde Knudsen. 
For Knudsen frygtede mørket – og nu kom det uaf-
vendeligt rullende som de tunge mørke natteskyer, 
der trækker sig sammen.
Verset slutter med en anråbelse af Gud: ”vær os 
nær!” – for nu kommer natten...

I de næste tre vers bliver en i ordets egentlige for-
stand desperat (det betyder ’uden håb’) anråbelse 
af den Gud, der med sin stærke faderhånd kan fri 
det fortabte menneske ud af mørkets og angstens 
lænker.

Vær mig nær, thi uden dig
ensomhed mig truer;
vær mig nær, thi uden dig
jeg for mørket gruer!
Hold mig med din faderhånd,
så jeg dig fornemmer;
fri mig ud af mørkets bånd,
så min frygt jeg glemmer!

I dette vers bruges et billede af Guds nærvær og 
magt, beskrevet som en hånd. Det er en metafor, 
som har trøstet og styrket mennesket lige siden 
det gamle testamentes salmer blev skrevet ned 

for flere tusind år 
siden. Knudsen 
beder her Gud om 
at holde ham med 
sin faderhånd i sin 
store kamp mod 
de lænker mørket 
binder ham med.

I det næste to 
vers, fremkalder 
Knudsen i den 
bøn, som versene 
er, netop det lys 
og den forløsning, 
han ikke selv kan 
fremtvinge, og de-
sperationen kan 
lægge sig til hvile 
i bønnen om, at Gud må sætte sin magt igennem 
og skænke ham lysets sejr i hans hårde kamp mod 
mørket:

Lad mig føle, hver gang når
livet blir mig øde,
at du, Fader, hos mig står,
og i sådan møde;
og når natten i mit bryst
hjertet vil omlejre,
o, da skænk mig livsens trøst,
vind mig lysets sejre!

Her spirer håbet frem. Men på trods. For det mør-
ke, som i første vers beskrives som en ydre tilstand 
kryber nu ind under huden på mennesket, ind i 
brystkassen for der at gribe hjertet, der nærmest 
beskrives som en fange i bur. Kun Guds lys og hans 
stærke faderhånd kan jage dette mørke på flugt, 
som i vers fire viser sit sande ansigt, som dødens 
nat. Alligevel slutter dette vers med billedet af den 
blide morgens lys i den høje sommer i Guds rige, 
hvor natten aldrig kommer.

Og når dødens nat engang
over mig sig sænker,
lad mig høre morgensang,
førend ret jeg tænker:
dine fugles morgensang
i den høje sommer,
der, hvor dag er altid lang,
natten aldrig kommer!

Men i det sidste vers, er det som om Knudsen lan-
der tilbage i sin hårde virkelighed på vandreturen 
hjem. Særligt, hvis man ser på den oprindelige ver-
sion af verset, hvor det hedder:

Tung og mørk den tavse Nat
Over Jorden spænder,
Hist kun bag en Rude mat
Sygelampen brænder.
Du, som lindrer Sorg og Nød,
al vor Synd forlader,
Lyser op den mørke Død,
tak, du lysets Fader!

I den udgave, som blev offentliggjort og som i dag 
findes både i salmebogen og højskolesangbogen, 
er sygelampen blevet skiftet ud med ”vågelys, der 

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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brænder”. Det gør verset mere alment, men bag 
det første vers ligger den triste virkelighed, som 
salmen er skrevet ind i.

Vi ved, at Jakob Knudsen og hans kone, Sofie, 
samme år var flyttet til Mellerup, hvor de skulle fun-
gere som præstefolk. Sofie ventede sig, men tabte 
sit barn og blev samtidig ramt af årebetændelse, 
så hun i flere uger i efteråret 1890 lå alvorligt syg 
i hjemmet. Alt imens Jakob selv kæmpede med 
sin lammende depression. I sin kamp mod egne 
dæmoner formåede Jakob Knudsen ikke at nå sin 
syge kone, og i verset henvender han sig til den 
magt, der lindrer sorg og nød og forlader al synd 
– som en ekko af det svigt, som Knudsen selv har 
erfaret, at han mødte sin hustru med.

Salmen er som sagt skrevet i november. Jakob 
Knudsen gik herfra ind gennem mørket og natten, 
som jo i november blot tager til i styrke. Men tre 
uger senere er det som om morgenen gryr; tungsin-
det er lettet så meget, at han kan formulere forløs-
ningen i den kendte og elskede salme, se nu stiger 
solen.

Den begynder ligesom aftensalmen med en besyn-
gelse af det konkrete landskab, hvor solen bryder 
frem af havets skød.

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

Endelig bryder lyset frem. Men jubelen er ikke ube-
kymret – for alt er tyst, man fornemmer det tilbage-
holdte åndedrag.

Men i det vers der følge stiger modet:

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Hvor Jakob Knudsen i sin aftensang henvender sig 
til Vorherre i en fortvivlet bøn, der bryder han nu 
ud i takkesang, men vi fornemmer stadig mørkets 
magt, for takken kommer trods synd og død.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

Nærmest som et svar på den aftensalme han skrev 
da mørket truede mest, bryder Jakob Knudsen nu 
ud i en tak til sin Skaber. Og med citatet fra fader-
vor, hvor vi beder ’ske din vilje’, kan vi mærke hvor 
mange timer disse ord har båret ham igennem sjæ-
lens mørke og dødsangst.

I næstsidste vers vender han tilbage til billedet af 
Guds magt som en hånd:

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Døden er ikke overvundet, men nu tør han stævne 
mod sin grav, for han lægger sit liv i Guds hånd – 
der river ham ud af dødens garn.

Og sådan ender salmen i et håb, der rækker ud over 
det liv vi selv lever, et håb der tændes som det lys, 
vi alle har brug for i vores egen mørke nat. Håbet 
om, at det ikke er døden, men den levende Gud, 
der vil få det sidste ord, når verdenerne går under 
og alt synker ind i det mørke, som det kom fra.

Evighedshåbet, håbet om hvordan Guds magt ved 
tiderne ende skal overvinde døden og alle mørke 
kræfter, er i vores tid, som nok i ethvert levet liv, 
både u-troligt og u-tænkeligt. Alligevel tror jeg det 
både taler til os og trøster os, når vi midt i efter-
årsmørkets rå og korte dage, eller i de voksende 
nætters mørke med Jakob Knudsens ord kan syn-
ge Guds evige solopgang frem, lysets sejr over alle 
mærke magter:

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!

Sara Dommerby Toft

Mere om vores 
arrangementer
Sognegården, Tornby den 10. oktober kl. 19.30.
Halleluja.
En aften med temaet ”Halleluja”, hvor Freddy Sam-
sing fremdrager tekster og musikeksempler hvori 
emnets titel forekommer; dette bærer også på visse 
overraskelser. Ud over de instrumentale eksempler, 
som vil blive afspillet, bliver der også mulighed for 
at synge sammen.

Nøj… det’ for børn
Lørdag, den 5. oktober kl. 10.00 – 11.15: 
Tumlingesang (10 mdr. -4 år).

Tirsdag, den 8. oktober kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Tirsdag, den 22. oktober kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag, den 2. november kl. 10.00 – 11.15:
Tumlingesang (10 mdr. -4 år). 
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Tirsdag, den 5. november kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Lørdag, den 9. november kl. 10.00-11.15: 
Syng dig glad (nyt). For de 4-8-årige.

Tirsdag, den 26. november kl. 9.30: 
Dagplejere/vuggestue. Kl. 10.30: børnehave.

Tilmelding til og oplysninger hos Hanne på tlf. 2484 
9892.

Gudstjeneste Havbakken
Vi mødes i ulige uger kl. 14.00 til eftermiddagskaffe. 
Gudstjenesten er kl. 14.30

10. oktober: Sara Dommerby Toft
24. oktober: Therese Møller
7. november: Sara Dommerby Toft 
21. november: Sara Dommerby Toft

Indre Mission

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

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

IM Hjælpearbejde
– forskellige lande

Mandag den 7. oktober kl. 19.00 
hos Birthe Bak

Mandag den 4. november kl. 19.00 
hos Esther Borrisholt

Mandag den 2. december kl. 19.00 
hos Sonja Mejlvang

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Vi henter og bringer.
Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979.

VVS-MANDEN
v/ Frank Hansen
Gl. Landevej 48
Tornby
9850 Hirtshals

9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20
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Adresselisten
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

Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby
9850 Hirtshals

Kontaktperson:
Jørgen Clasen
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup
9800 Hjørring 
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
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: henrik.hegelund@skolekom.dk

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

Kirkeværge Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen

mailto: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:henrik.hegelund@skolekom.dk
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus, tlf. 4036 6499, 

næstformand Dorte Kettel Thomsen, tlf. 2325 8282, Kurt Bærentsen, Svend Ravn, Charlotte Voetman og Erik Jacobsen.

Bestyrelsen
Udover bestyrelsen for den selvejende institution er 
der blevet oprettet en støtteforening, det skete på 
en stiftende generalforsamling den 28. maj 2019. 
Her blev der valgt en bestyrelse, som efterfølgende 
konstituerede sig som følger: Formand Ole Rim-
men, tlf. 3067 3713, næstformand Peter Skovga-
ard, 6160 7516, sekretær Marianne Jepsen, 2428 
8085, kasserer Niels Anker Jensen, 4080 2772, Sø-
ren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olsen.
Suppleanter: Hanne Kirketerp og Wille Ellesøe. Re-
visor Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt 
Bærentsen.

Baggrunden for projektet er, at kommunen har be-
sluttet af lukke plejecenter Havbakken i Tornby.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er behov 
for et plejehjem i Tornby, som kan dække borger-
nes behov for Tornby og opland. I årene fremover 
bliver der mange flere ældre, så behovet vil være 
stigende. Endvidere er friplejehjem rundt omkring 
meget populære og således et godt supplement til 
de kommunale plejehjem. Man skal være visiteret/
godkendt af sin hjemkommune for at komme på fri-
plejehjemmet, så der vil også være beboere fra an-
dre kommuner på friplejehjemmet i Tornby. Prisen 
for at bo på plejehjemmet vil være det samme, som 
for kommunale plejehjem. Der vil være 24 boliger, 
hvor ægtefæller kan bo sammen. 

Byggeriet vil koste små 50 mio. kr. og finansierin-
gen er ved at falde på plads. Vi skal have samlet 
små 600.000 ind. Det håber vi, kan ske via frivillige 
bidrag, sponsorater og fonde. Støtteforeningen sø-
ger om godkendelse til, at gaver op til 16.000 kr. om 
året, kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Vi oply-
ser samtidig, at foreningen kan modtage arv, der er 
fritaget for arveafgift. Derimod kan kontingentet på 
kr. 100 ikke fratrækkes. 

Støtteforeningen har i skrivende stund (5. septem-
ber 2019) godt 300 medlemmer.

Man kan stadig blive medlem af støtteforeningen. 
Der ligger indmeldelsesblanketter blandt andet i 
kirkens våbenhus og i Dagli´Brugsen. De kan afle-
veres ved kassen i Dagli´Brugsen. Man kan også 
blive medlem via hjemmesiden.

Der er blevet indsendt en ansøgning om certifice-
ring til Sundhedsstyrelsen, senere søges der andel 
i boligkvoten hos Boligministeriet. 

Derudover er der sat gang i en proces via kommu-
nens planafdeling, desværre er denne proces ble-
vet stoppet foreløbig, fordi på et ekstraordinært by-
rådsmøde den 4. september besluttede byrådet, at 
planerne for et nyt friplejehjem i Tornby skal afvises.
Selvom vi havde en ny plan klar, for erhvervelse af 
et passende areal på Købstedvej, og fået en tilken-
degivelse fra menighedsrådet om, at de ville fore-
lægge en enig beslutning for Provstiudvalget om at 
mageskifte arealet med et tilsvarende areal øst for 
Hovedvejen, så blev sagen afvist onsdag aften.

Byrådet ønsker at fastholde kommuneplanens hel-
hedsplan i forhold til Hjørring og områdebyerne. 
Derfor fastslår byrådet, at der ikke skal udarbejdes 
kommuneplantillæg for opførelse af friplejehjem i 
lokalbyer.

For forslaget stemte: 16, Den socialdemokratiske 
byrådsgruppe, Louise Bilde Hvelplund (Ø) samt 
Jørgen Bing (F)
Imod forslaget stemte: 15 Venstres byrådsgruppe, 
DF’s byrådsgruppe, De konservatives byrådsgrup-
pe, Lokallistens byrådsgruppe samt løsgænger 
Ivan Leth.
Hverken for eller imod stemte: 0

Mindretallet ønskede ført til protokols, at de stem-
mer imod for så vidt angår, at der ikke skal udarbej-
des kommuneplantillæg for opførelse af friplejehjem 
i lokalbyer. Venstre mener, at der bør udarbejdes 
kommuneplantillæg, der muliggør etablering af fri-
plejehjem også uden for områdebyer.

Bestyrelsen mødtes den 9. september, for en drøf-
telse af mulighederne for en klage over afgørelsen. 
Dette kan ske enten til ankestyrelsen vedrørende 
planloven eller til ombudsmanden vedrørende Lo-
ven om Friplejehjem af 2016.

I kan holde jer orienteret hvad der sker på vores 
hjemmeside: www.tornbyfriplejehjem.dk.

Oscar Djurhuus

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted

kan du opleve
hvordan leret

bliver til:
RELIEFFER,

RAKU,
SKULPTURER,

UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

Tornby gl. skole

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole 
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68 
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keramik værks Ted
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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.

Generalforsamling
Tirsdag den 15. oktober afholder Tornby Turistfor-
ening sin årlige generalforsamling for foreningens 
medlemmer på Munchs hotel kl. 19.30. Har man 
lyst til at deltage, er man hjertelig velkommen til 
at melde sig ind i foreningen enten hos købmand 
Munch eller på selve aftenen for generalforsamlin-
gen. Det årlige kontingent er 150 kr. pr. husstand. 
Såfremt man har spørgsmål eller ønsker, som er re-
levant i forhold til turistforeningens arbejde, bedes 
disse fremsendt eller afleveret hos købmand Munch 
senest 7 dage inden selve generalforsamlingen. 

Vi plejer at have en rigtig hyggelig aften og håber 
selvfølgelig på, at rigtig mange vil møde op. Turist-
foreningen byder på et let traktement og aftenens 
kulturelle indslag står Michael Estrup Nielsen for. 
Og vi kan love, at det bliver meget spændende. Mi-
chael er ansat på Vendsyssel Historiske Museum, 
og han har en glødende interesse for egnens fortid. 
Han er en ildsjæl hvad amatørarkæologi angår, og 
har med sin detektor gjort utrolig mange fine fund i 
området omkring Horne, Tornby og Vidstrup. Sidst 
jeg talte med ham i telefonen gik han på Tornby 
bjerg og havde fundet fragmenter fra en fyrstegrav. 
Det og meget andet vil han fortælle os om denne 
aften.

Vores fortid
Det er da fantastisk at vores område har så spæn-
dende en fortid. Helt tilbage til lige efter istiden så 
området meget anderledes ud end i dag. Der fand-
tes ikke land nord for Hirtshals, og i området om-
kring Tornby var der en hel del søer. Når man kører 
over Snevre til motorvejsafkørslen lå der dengang 
en kæmpe sø, hvor man har fundet to kanoer skåret 
ud af hele stammer, spyd og andre våben lavet af 
rensdyrtak. Det var de første beboer.
Senere op i vikingetiden var området ved Liver å’s 
udmunding så bred, at store vikingeskibe kunne 
sejle ind og det næsten helt til Hjørring. Der var 

handelssteder på begge sider af åen, og mange 
fine fund er blevet gjort i dette område. Det hedder 
jo også stadig Købstedvej. Man kan stadig i land-
skabet se den gamle kystlinje. Og så har vi landets 
nordligst beliggende stendysse. Og vi har Tornby 
kirke, hvoraf den ældste del er fra omkring år 1200 
og endda med en runetekst skrevet i kirkerummet. 
Så vores område rummer en spændende historie.

Vi har også en fladbåd som er over 100 år gammel, 
og som Tornby Bjergelav ihærdigt forsøger at passe 
godt på. Det kræver jo lidt økonomiske midler, så 
derfor afholdt bjergelavet igen i år en sommerfest 
for, at samle penge ind til bevarelse af fladbåden. 
Og bjergelavets formand Runi Haraldsen beretter 
følgende:
”Strandfesten gik godt. Fredagens sildebord var en 
kæmpe succes og de cirka 100 mennesker som 
mødte op sørgede for, at alt blev spist. Senere på 
aftenen kom der to lokale musikere og spillede. Det 
var en rigtig dejlig sommeraften, så turisterne fra 
stranden og sommerhusene kom først i teltet da 
solen gik ned, men så kom der også mange. Og 
det var både turister og lokale.
Lørdag morgen var der stille vejr, men det begyndte 
at blæse op hen imod kl. 15, hvor kapsejladsen 
skulle være afholdt. Kapsejladsen blev aflyst, men 
der blev afholdt forskellige discipliner i blandt andet 
tovtrækning og kast af stor pind, hvor Tornby vandt 
begge discipliner. Samme aften var der spisning i 
teltet, hvor omkring 200 personer havde købt bil-
let. NO GOOD spillede i teltet aftenen ud. Her var 
fra start en rigtig god stemning og alle var glade og 
positive. Hen på aftenen lagde vinden sig, så van-
det igen blev helt stille. Vi er meget uheldige med 
vejret. Statistisk set er det kun hver 3. kapsejlads, 
der bliver afholdt, og vores planlagte kapsejlads i 
Tversted for nogle uger siden, blev også aflyst på 
grund af dårligt vejr. Derfor er der ”garanti” for en 
kapsejlads til næste års strandfest. Til slut vil jeg 
gerne rette et KÆMPE TAK til alle sponsorer og alle 
medhjælperne. I har alle gjort det godt igen i år.”

Maj-Britt Rose Olsen

Tornby Turistforening
Bestyrelsen: Formand Maj-Britt Rose Olsen - kasserer Georg Schachner - Britta Munch - Tove Jensen - Janice Hunter. 
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Gymnastrada
En lørdag eftermiddag, nemlig den 6. juli kl. 15, 
startede en lang bustur på 17 timer sydover. Rejse-
målet var Dornbirn i Østrig, hvor cirka 800 danske 
deltagere skulle deltage i Gymnastrada, den største 
internationale ”Group Performance” festival i ver-
den med 18.160 deltagere fra 69 nationer. 
Tornby IF’s var repræsenteret med tre gymnaster 
fra Rytmedameholdet, nemlig Inge Tofteby, Margit 
Mølbak og undertegnede.

Forud for rejsen havde vi, 15 nordjyder, trænet en 
aften ugentligt i Aalborg. Holdet vi var en del af hed 
Classic Ladies, et landsdækkende damehold, som 
havde trænet fire forskellige steder i Danmark . In-
den afrejsen var vi 108 gymnaster samlet to gange i 
henholdsvis Odense og Vejle for at træne program-
met sammen.

Da vi søndag morgen ankom til Gøtsiz, den by hvor 
samtlige danske deltagere skulle indkvarteres på 
fem forskellige skoler, var der allerede ankommet 
en del gymnaster til vores skole. 
Efter en hel nats rumlen i en bus, var det godt at 
starte dagen med et godt morgenmåltid, for deref-
ter at indtage vores ”luksus” soverum, som var et 
klasseværelse på en gammel skole, med baderum 
i kælderen, indeholdende tre brusere til 170 gym-
naster, mænd og kvinder. Men i bad kom vi mindst 
en gang i døgnet, helst en sen aften eller nattetime.

Efter at have indrettet vores soverum med 15 op-
pustelige luftmadrasser side om side samt en stol 

hver til kufferten, tog vi mod messecentret, hvor vo-
res varme middagsmåltid skulle nydes.

Mens vi nød maden fik vi meddelelse om, at vi skul-
le vente med at gå ud til Birkenweise Stadion, hvor 
åbningsceremonien skulle foregå, idet den muligvis 
ville blive aflyst, på grund af truende regn-, lyn- og 
tordenvejr.

Åbningsceremonien med deltagelse af de godt 
18.000 blev aflyst, og vi måtte slukørede tage hjem 
til vore skoler, hvor der til gengæld blev holdt en 
fest for os. Det skal dog tilføjes at hele åbnings-
ceremonien med indmarch, opvisninger med videre 
efterfølgende blev gennemført onsdag eftermiddag 
i strålende solskinsvejr.

I løbet af ugen skulle alle hold give tre obligatori-
ske opvisninger, og vores hold skulle på grund af 
det store antal give opvisning på Bregenz Stadion, 
hvor en del andre hold også gav opvisning. Men el-
lers var det mest i messehallerne at opvisningerne 
foregik. Om aftenen blev der i hallerne lavet en del 
opvisninger, de såkaldte ”Landeaftener”. Blandt 
andet Nordisk aften, hvor fire danske hold deltog. 
I løbet af de seks opvisningsdage, blev der vist en 
masse fantastisk god gymnastik, især de japanske 
hold var meget eftertragtede.

Jeg personligt nåede også at opleve lidt ud over 
gymnastikken i dette meget smukke land. Jeg var 
med hejsen op på et bjerg med udsigt over hele 
byen. Desuden en sejltur på Bodensee, med et lille 
ophold på den tyske side af søen samt en sight-
seeing i byen. 

Lørdag aften efter endt afslutningsceremoni på 
Birkenweise Stadium gik busturen så hjemad, ef-
ter nogle meget oplevelsesrige dage i Østrig. Som 
gymnastikleder var det en stor inspiration at del-
tage, dels som aktiv og dels som tilskuer. Det var 7. 
gang jeg deltog i Gymnastrada og endnu en gang 
en kæmpe oplevelse, som jeg gerne vil opfordre 
andre gymnastikinteresserede til at deltage i.
Næste Gymnastrada afholdes i 2023 i Amsterdam.

Inger Dalsgaard

”Vi skal til VM i år”
Overskriften er en udtalelse fra en af fodboldspil-
lerne på TIFs veteranhold og dækker over en me-
get fin efterårssæson. Så fin, at den giver adgang 
til deltagelse i vendsysselmesterskaberne for ve-
teranhold.
Det er første gang et fodboldhold fra Tornby IF har 
kunnet kvalificere sig og det bliver spændende at 
se, hvem modstanderen bliver og om TIF-spillerne 

Tornby Idrætsforening

TIF-Gymnastik

TIF-Fodbold
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Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgi-
velser næste år. De resteren-
de kommer i de næste numre. 
Vi vil gerne kigge et par numre 
eller flere frem her på siden 
sidst, så I kan planlægge ind-
læggene så godt som muligt.

6. nummer 
har deadline den 19. oktober 
og udgives den 13. november

1. nummer i det nye år er 
endnu ikke planlagt, men det 
kommer senest i næste num-
mer.

Annoncører 
i VI-TO
FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
KøleMadsen
MadTømreren
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rådgivende 
ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
SparNord
Stanges Auto
Tornby Entrepenør ApS
Vendia Kaffe
VVS-manden

Siden sidst

så på banen kan leve op til de forventninger, der nu 
stilles til dem efter de fine resultater i efteråret.

Forårets sidste kamp mod Sindal blev ellers tabt til 
stor skuffelse for spillerne, men efter sommerferien 
har holdet ikke tabt en kamp. To kampe mod hen-
holdsvis SHI og Bjergby er endt uafgjort 2-2, mens 
øvrige kampe er vundet. Især skabte sejren på 2-1 
over topholdet fra HI eufori og tro på en slutplads 
i toppen. I skrivende stund mangler der tre spiller-
under, men da Ilbro allerede har sendt afbud og TIF 
derfor vinder 3-0 kan holdet ikke slutte lavere end 
på en tredjeplads, hvilket altså er nok til at holdet 
kvalificerer sig til deltagelse i VM.

De gode resultater er også kommet, fordi der ikke 
har været slet så mange afbud til holdet i efteråret, 
som tilfældet var i foråret. Stor tillykke til vetera-
nerne og held og lykke med deltagelsen i Vendsys-
selmesterskaberne.

”Vi har en god moral”
Denne udtalelse kom fra en af superveteranerne 
efter at holdet i den senest spillede kamp på hjem-
mebane, vandt med 3-2 over Tårs. Indtil da havde 
Tårs vundet alle de spillede 17 kampe og fra start 
var der da heller ikke ret meget, der kunne tyde på 
en overraskelse. Tårs kom foran 0-1 i første halvleg 
og øgede straks efter pausen til 0-2. Midt i anden 
halvleg fik Tornby så scoret tre mål inden for fem 
minutter og formåede under voldsomt pres at holde 
på føringen kampen ud.

Resultaterne i efteråret har ellers svinget lige så me-
get mellem godt og skidt, som i foråret. Der mang-
ler i skrivende stund tre spillerunder og Tårs og SHI 
har sat sig på de to førstepladser, mens Tornby 
kæmper mod Ilbro og Løkken om tredjepladsen.

Christian Byrdal



Oktober 
2. Banko, AHavb kl. 14.00
9. Swing-om-aften i TF kl. 19.30
10.  Halleluja i SG kl. 19.30
15. Turistforeningen afholder 
 generalforsamling på 
 Munch’s hotel kl. 19.30
16. Fællesspisning i TF kl. 18.30
18. Spisning og musik i TF kl. 18
23. Pakkefest med spisning på 
 Ahavb kl. 17.30
31. Syng og spis dansk i SG, 
 kl. 17-19

November
6. Banko, AHavb kl. 14.00 
6. Andespil i TF kl. 19.30
13. Hygge spiller op til dans, 
 i TF kl. 19.30 
13.  VI-TO udkommer igen
14. Syng sammen i SG kl. 19.30
19. Menighedsmøde i SG kl. 19.30 
20. Julefrokost på Ahavb kl. 17.30
27. Højskoleaften kl. 19.30 i SG
30. Åbent hus i Sognearkivet, 
 Købm kl. 10-17

December
1. Åbent hus i Sognearkivet, 
 Købm kl. 10-17
4. Banko, AHavb kl. 14.00 
5. Julefrokost i TF kl. 18

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

lo
ka

lb
la

d
et

-v
it

o
.d

k

KalenderKALENDER


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

