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Er lige kommet hjem fra en tur til fyret. Ja, altså det 
i Rubjerg. Et fyr, som i den grad har bragt vores 
område, i bred forstand, på landkortet. Om det er 
Keld, som murermesteren hedder eller fyret ved jeg 
ikke – måske kombinationen med at Keld flyttede 
fyret med hjælp fra gode folk. Når man står ved fy-
ret er det lidt vildt at det blev løftet og kørt 70 meter 
længere ind i landet. Heroppe er der ikke noget der 
ikke kan lade sig gøre. 

Kigger man ud over kanten ved fyret kan man også 
godt se at naturen har sin egen dagsorden. Det 
gælder ikke kun her i Danmark med mange andre 
steder, hvor naturen slår nogle slag med halen, som 
giver os lidt eftertanke.

Vi kunne også godt se det forleden da vi gik tur 
ved Tornby strand. Her var stormen løjet af og der 
var plads på stranden til at vi kunne gå dernede og 
nyde at blive blæst lidt igennem og nyde havduften 
og havluften. Det er skøøønt. På kysten kan man 
kigge mod nord og se de skrå skrænter, som ha-
vet ikke har gnavet af, men kigger man lidt ned af 
kysten er der de karakteristiske skrænter, der for-
tæller at her var noget mere. Et frisk bid fra vester-
havet, som vil arrangere kysten anderledes end vi 
måske havde tænkt os. Naturkræfter, hvor man er 
nødt til at kapitulere i nogen grad, fordi vi ikke be-
stemmer. Vi har dog indflydelse og den indflydelse 
skal vi arbejde med.

En af de ting, der er faldet mig ind, er at vi i de se-
nere år er kommet ved kysten og har konstateret, 
at der er langt mindre affald. Der plejer altid at være 
en bræmme af skidt efter en storm, men det har 
taget en del af. Jeg håber, det er rigtigt – for så er 
det glædeligt. 

På vores tur bliver vi overhalet af et par kvinder, 
som snakkende småløber forbi os, hvor vi går. Se-
nere kan jeg se, at de som det mest naturlige tager 
deres løbetøj og skifter til vinterbadeudstyr. Iført 
slåbrok løber de ned til vandet og kaster sig i. Jeg 
er lidt misundelig, for jeg gør det ikke. Jeg ved det 
vil være en god ting. Kroppen, sindet og hele mig 
har med garanti godt af det. Forinden havde vi før 
nytår oplevet, at juleaften også gav tid til at nogle 
af vore naboer lige havde været nede og bade. Se-
nere hørte jeg et par kolleger som snakkede om 
deres oplevelser i Isbjørneklubben i Aalborg. Vin-
terbadere. I fjernsynet så jeg at vinterbadere står 
i lange køer for at blive medlemmer af klubberne 
rundt omkring. Der må være noget om det. 

Tilbage ved fyret mødte jeg faktisk et af de 1700 
medlemmer fra Aalborg. De skulle lige se.

Se lige her læser du i bladet VI-TO, hvor vi nogle 
gange kommer rundt omkring.

Jørgen
Vinterbader
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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 femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær

Du behøver ikke komme præcist kl. 9.00, for at 
være med i aktiviteterne, du er velkommen til at 
droppe ind i løbet af formiddagen, både for at være 
aktiv, men også for det sociale samvær.

Onsdag kl. 14.00
Banko den første onsdag i måneden.

Angående arrangementer, så tjek lige HAS’ info-
kanal på jeres TV og hjemmesiden frivillighedens-
huse.hjoerring.dk
Tjek også infoskærmen i Brugsen og Hallen.

Arrangementer 
i februar og marts
NB! Angående alle arrangementer forbeholdes 
ret til ændringer.

Onsdag den 5. februar
Kl. 14.00 Banko.

Onsdag den 4. marts
Kl. 11.30 Fællesspisning - suppe og tarteletter - 
pris 60,00 kr. Tilmelding senest den 25. februar til 
Signe tlf. 3028 7420 eller Grete tlf. 6199 7732.

Onsdag den 4. marts
Kl. 13.00 Generalforsamling i henhold til vedtæg-
terne.

På valg til bestyrelsen er:
Signe Nielsen, Grete Sørensen og suppleant John 
Jensen.
På valg til revisor er:
Birthe Jensen og suppleant Inger-Lise Andresen.

Onsdag den 4. marts
Kl. 14.00 Banko

Onsdag den 1. april
Kl. 14.00 Banko

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

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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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.

Støtteforeningen for Friplejehjem: Formand Ole Rimmen, tlf. 3067 3713, næstformand Peter Skovgaard, 6160 7516, 
sekretær Marianne Jepsen, 2428 8085, kasserer Niels Anker Jensen, 4080 2772, Søren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olsen.

Baggrund
Baggrunden for projektet er, som bekendt, at kom-
munen har besluttet af lukke plejecenter Havbak-
ken i Tornby.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er behov for 
et plejehjem i Tornby, som kan dække borgernes 
behov for Tornby og opland. Det vigtigt for vores 
ældre forsat at have mulighed for at bibeholde en 
tæt kontakt til familien, netværket og ikke mindst 
til nærmiljøet. I årene fremover bliver der mange 
flere ældre, så behovet vil være stigende. Endvi-
dere 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 friplejehjemmet, så 
der vil også være beboere fra andre kommuner på 
Friplejehjemmet i Tornby. Prisen for at bo på pleje-
hjemmet 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 (10. januar) 
godt 300 medlemmer.

Derudover er der sat gang i en proces via kom-
munens planafdeling. Desværre er denne proces 
blevet stoppet foreløbig, fordi på et ekstraordinært 

byrådsmøde den 4. september besluttede byrådet, 
at planerne for et nyt Friplejehjem i Tornby skal af-
vises.

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 har efterfølgende indsendt klage til  
planankenævnet over byrådets beslutning. I skri-
vende stund den (10. januar) er der endnu ikke 
kommet svar.

I mellemtiden er vi af sundhedsstyrelsen blevet cer-
tificeret til at drive et friplejehjem og vi har af trafik-, 
bygge- og boligstyrelsen fået andel i de 225 friple-
jeboliger, som der gives tilskud til. Så vi fortsætter 
bestræbelserne på at skabe et friplejehjem i Tornby. 
I sidste instans kan vi gå til Ombudsmanden og/
eller få et flertal i byrådet, der støtter et friplejehjem 
i Tornby.

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. Eller ved at kontak-
te kasseren Niels Anker Jensen på tlf. 4080 2772 
eller på email: nielsanker@has.dk.

I øvrigt holder støtteforeningen den årlige general-
forsamling tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i Sog-
negården Tornby.

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 

Å
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keramik værks Ted
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Julefrokost
Vi har den 20. november afholdt julefrokost på Hav-
bakken, hvor der blev serveret grønlangkål med 
tilbehør og risalamande. Omkring 60 personer var 
mødt op. Tårs Harmonika Venner underholdt med 
god musik og med gode sange. 

Tidligere formand Edmund Toft udtrykte ærgrelse 
over Havbakkens lukning og takkede for alt hvad 
der har været der, og ønskede alt godt fremover.

Knud

Den 19. februar kl. 14.00 
i Sognegården, Nejstgårdvej, Tornby
Foredrag Bjarne Nielsen Brovst.
Emne: Lise og Kaj Munk i Vedersø.

Arrangementet afholdes i samarbejde med menig-
hedsrådet. Pris kr. 35,- for kaffe.
Alle er velkomne!
Tilmelding senest den 12. februar til Grethe 6199 
7732 eller Alice 3090 3405.

Den 18. marts kl. 14.00
Generalforsamling. 
Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Tilmelding senest 11. marts til:
Grethe 6199 7732 eller Alice 3090 3405.
Stedet for arrangementet oplyses ved tilmelding.

Den 29. april kl. 14.00
Film og foredrag ved Søren Erving.
Emne: Natur Danmark – Alaska – Sibirien.
Pris kr. 35,- for kaffe.
Alle er velkomne!
Tilmelding senest 22. april til:
Grethe 6199 7732 eller Alice 3090 3405.
Stedet for arrangementet oplyses ved tilmelding.

NB: 
Da der er usikkerhed om tidspunktet for Havbak-
kens lukning, vil der blive annonceret om stedet for 
afholdelse af arrangementet.

Efter lukning af Havbakken vil fremtidige arrange-
menter finde sted i Tornby Forsamlingshus.

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

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

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

Edmund Toft.
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Generalforsamling 2020
Tornby-Vidstrup Sognearkiv afholder ordinær ge-
neralforsamling

mandag, den 9. marts kl. 19:00

i Mettes Kaffestue, Tornby gl. Købmandsgård med 
dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og 
kage. Undervejs vil museumsinspektør Chrestina 
Dahl, der også er medlem af sognearkivets besty-
relse, berette om nogle af resultaterne fra sit nylig 

afsluttede forskningsprojekt om håndtering af At-
lantvoldens bunkere i Danmark fra 1945 til i dag.

Bunkerne ligger som levn fra besættelsestiden, 
men har ikke altid været turistattraktioner, som de 
er i dag. I stedet blev de gennem mange år gemt af 
vejen – ude af øje, ude af sind. Men hvorfor blev de 
gemt væk? Og hvorfor blev de ”fundet frem” igen 
mange år senere og formidlet for befolkningen og 
for turisterne? Det og meget mere vil der blive sva-
ret på ved aftenens historie-faglige indlæg.

Alle er velkommen. 
Christian Byrdal

Støttefest
Der afholdes støttefest for Vidstrup Forsamlingshus 
den 7. marts kl 19.00. 

Menuen bliver: Hakkebøf med tilbehør og dessert. 
Ét glas vin (rød eller hvid), én øl eller én vand til 
149,00 kr. Tilkøb af vin, øl og vand. eventuelt kaffe 
med småkager. Der vil være levende musik ved Or-
kester STIFT ved Bo og hans drenge.
Bindende tilmelding på mobil: 2878 2527 Inge-Lise 
Andresen og indbetaling på konto nr. 9067—152 
565 3575 eller mobilpay nr. 970547.

Generalforsamling 
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 i forsamlings-
huset.
Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag som ønskes 
drøftet på generalforsamlingen kan sendes til hans-
nikolajsen@mail.dk gerne otte dage før generalfor-
samlingen.

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.

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

Inge-Lise Andresen. Udlejning ved Bo Karlsson tlf. 2856 5509 efter kl. 15.00
Prisen for at leje huset er 2.200 kr. med rengøring og service.
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Fællesspisning i Tornby
Novembers arrangement var en stor succes med 
cirka 70 spisende, der nød den gode julemad. Flere 
af gæsterne havde i god tid inden sikret sig, at der 
var tale om den traditionelle vendsysselske menu – 
og det var der! Efter sild, kål og ris a la mande tog 
de mætte deltagere virkelig godt imod det nye band 
”De Sorte Sjæle”. Det er imponerende så mange 
unge, der synger og spiller fantastisk godt. Det er 
ikke nemt for de unge mennesker med den store 
konkurrence, men nu ved disse seks unge menne-
sker, at de har en stor fanskare i Tornby og omegn. 
Vi kunne også både se og høre, hvordan selvtilliden 
voksede i løbet af aftenen.

Nu er det tid til at fatte kuglepen eller ipad og notere 
følgende vigtige datoer:

19. februar, hvor Lene Birkeholm, som er ny tilflyt-
ter til Tornby vil fortælle om sit arbejde blandt van-
skeligt stillede børn i Thailand.

18. marts, hvor vi holder generalforsamling.

15. april, hvor Karsten Lauritsen vil fortælle om sit 
liv på ”Borgen” med mere.

Lillian Jespersen

Indkaldelse til 
Tornby Beboerforenings generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. 
marts kl. 18.30.
Vi starter sædvanen tro med fællesspisning, stegt 
flæsk med persillesovs.
Ønsker man ikke at deltage i fællesspisningen er 
man naturligvis alligevel velkommen til at deltage i 
generalforsamlingen.
 
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.15, med 
følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Valg af revisor
• Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Det bemærkes, at der fra bestyrelsen vil være for-
slag om ændring af foreningen vedtægter.

Levefællesskab Købstedvej
Som nævnt tidligere her i VI-TO, så arbejder besty-
relsen stadig ihærdigt med dette projekt, jævnfør 
sidste års beslutning på generalforsamlingen. Vi 
er fortsat meget fortrøstningsfulde, og tror på, at 
det lykkes at få et nyt og spændende byggeri op 

Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, T. 4037 6011 - 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

Stemning fra fællesspisning.

”De Sorte Sjæle”, som spillede til fællesspisning.

Stemning fra fællesspisning.
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at stå, når engang Havbakken er lukket, og tiden 
moden hertil. En af de ting der glæder og giver op-
timisme er, at flere unge undervejs har tilkendegivet 
interesse for at bosætte sig i Tornby, hvis de rette 
boliger kan tilbydes. Vi tror således fortsat på, at vi 
kan få etableret et byggeri og et levefællesskab der 
vil kunne være attraktivt for både unge og ældre, 
og dem midt imellem. Både for os der allerede bor 
i byen, men også for folk udefra.

En anden stor glæde i arbejdet er, at de investorer 
og byggefolk der viser interesse for vores projekt, 
alle er enige i vores grundlæggende ide om, at le-
vefælleskabet skal være visionært og kvalitativt, 
det skal passe ind i byen, være kønt at se på, og; 
det skal kunne vise vejen for tilsvarende byggerier i 
fremtiden, vel at mærke til en pris der kan betales.

Vi håber at kunne fortælle mere på vores general-
forsamling den 18. marts.

Torben Christensen

Toggangen på Hirtshalsbanen
Jeg har skrevet om emnet et par gange før, men 
lige for at slutte ”historien” af:

NT, Hjørring kommune og Region Nordjylland var 
mødt talstærkt op til informationsmødet på skolen, 
den 3. december. Her fik vi en grundig forklaring 
på, hvorfor det er nødvendigt enten at reducere be-
tjeningen af Sønderby og Vidstrup til timedrift, eller 
lukke den ene af de to stationer helt. 

Jeg skal ikke gengive den lange forklaring fra mø-
det, men konklusionen var, at ændringen er en 
nødvendig forudsætning for at få ”rigtig” halvtimes 
drift og tog direkte til og fra Aalborg en gang i timen 
på øvrige stationer. Der er simpelthen ikke tid nok, 
som banen er indrettet, som krydsningsmulighe-
derne ligger. Den beslutning der så stod tilbage var, 
om både Sønderby og Vidstrup skulle have reduce-
ret betjening, eller om den ene station skulle lukkes 
helt, for at den anden kunne få fuld betjening. Som 
bekendt blev beslutningen at lukke Sønderby, og 
dermed give Vidstrup fuld betjening.

Jeg tror, at det var den rigtige beslutning. Der er for 
lidt glæde ved bare at have tog én gang i timen. Al-
lerede på den korte tid det var sådan, var der flere 

her i byen der tilkendegav, at man havde droppet 
Sønderby, for i stedet at benytte Tornby station. 

Jeg vil glæde mig på Vidstrups vegne over de nu 
igen har fuld togbetjening, og jeg vil glæde mig 
over, at vi i begge byer har noget af den bedste kol-
lektive trafik der findes i regionen.

God kollektiv trafik, herunder let forbindelse til og 
fra Aalborg med dens mange uddannelsessteder 
og arbejdspladser, tror jeg er en afgørende forud-
sætning for, at vi også på sigt kan tiltrække borgere 
til vores skønne bette by!

Torben Christensen

Twonby Arbejdslaug
Det var en glæde, ved årets sidste fællesspisning at 
kunne sige tak til de af arbejdslaugets medlemmer 
der deltog, tak for det kæmpestore og meget syn-
lige arbejde de lægger i vores by, til gavn og glæde 
for os alle!

Jeg håber de selv, som alle vi andre, går rundt i 
byen og nyder de mange synlige resultater af deres 
arbejde. Lad mig nævne:
Forsamlingshuset og Købmandsgården er kalket, 
Børnehuset shinet up, bænkene i Hallen har fået 
en ordentlig omgang, der er opsat stakit omkring 
Brugsens køleanlæg, affaldsstativer er renoveret, 
sat op og tømmes løbende. 

I skrivende stund har laugets medlemmer bevilliget 
sig selv lang og velfortjent juleferie. Jeg tror de har 
en plan om at dukke op af deres vinterhi igen sidst i 
januar, så må vi se hvilke opgave de så tager fat på.

Torben Christensen

Infoskærmen i Brugsen og i Hallen
Al begyndelse er svær, og når begyndelsen invol-
verer IT er det ofte ekstra svært, faktisk indimellem 
nærmest noe rejtii pangel.

Beboerforeningen er så heldig, at Jacob Rye Kob-
ber har lovet at være vores mand på opgaven, så 
nu virker skærmen, både med opslag og kalender.

Det betyder at man kan sende sin forenings opslag 
til tornbyopslag@gmail.com hvor Jacob og/eller 
Martin fra Hallen søger for at få dem på skærmen. 
Du skal levere en pdf-fil i format A4. Der bliver lagt 
nye opslag op hver tirsdag og fredag.

Foreninger skal selv lægge sine arrangementer i 
kalenderen. Mangler man introduktion til dette, el-
ler driller det, kan man også kontakte Jacob på ja-
cobryekobber@gmail.com 

Torben Christensen
Jacob Rye Kobber

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

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

brug altid 
fagmanden

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074
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res velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom 
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mund-til- 
mund metoden, så kan der ske smuttere.
Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig til-
bage til Beboerforeningen – tlf. 2933 8210.

Beboerforeningen

Mette og Kaia
Vi byder velkommen til Mette. Mette har valgt Torn-
by som hendes fremtidige base for hende og hen-
des lille charmetrold Kaia. 

Mette har de seneste år boet og  arbejdet i Norge. 
Nu er Norge rent arbejdsmæssigt skiftet ud med et 
bosted i Brønderslev, hvor de nyder godt af Mettes 
ekspertise. Ta’ godt imod Mette.

Lene
Vi byder velkommen til Lene Birkeholm, Houen 1. 
Lene er lige gået på pension, men har prøvet lidt af 
hvert. De sidste 12 år som engelsklærer på en lille ø 
i Thailand. Der før har Lene været fængselsbetjent 
i 30 år, i forskellige fængsler rundt omkring i Dan-
mark, og inden da, stewardesse i 7 år.

Lene valgte at flytte til Tornby, fordi der var et dejligt 
hus hun kunne leje, og fordi det var tæt på naturen 
og ikke mindst Vesterhavet.

Kenny og Julie
Vi byder velkommen til Kenny Dan Poulsen og Julie 
Lamborg, Gl. Landevej 46.
Kenny er for tiden sygemeldt. Han er fra Ulsted, 
men har de senere år boet i Vrå.

Julie går for tiden i skole. Hun kom til Brønderslev 
fra København for 10 år siden, har senest boet i Vrå.

De valgte at flytte til Tornby, fordi det var var fred og 
ro, og fordi det var ved jorden, med have og plads 
til hundene.

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

Mette og Kaia.

Lene.

Kenny og Julie.
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 

 Februar
5 2.  Sidste H3K  10.30
6 9. Septuagesima 10.30
 13. Kyndelmisse 19.30*
7 16. Seksagesima 9.00 LW
8 23. Fastelavn 10.30 14.00**

 Marts
9 1. 1.s. i fasten 10.30
10 8. 2.s. i fasten  9.00 LW
11 15. 3.s. i fasten 10.30
12 22. Midfaste  10.30  
13 29. Mariæ bebud. 10.30

 April
14 5. Palmesøndag  10.30

LW Liselotte Wiemer
* Musikgudstjeneste – Tornby-Vidstrup kirkekor medvirker
** Familiegudstjeneste – Spejderne medvirker

Arrangementer i februar og marts
Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Tirsdag den 4. februar. kl. 19.30 i sognegården:
Syng sammen – sangaften med Hanne Winge Sørensen.

Torsdag den 13. februar. kl. 19.30 i Tornby kirke:
Kyndelmissegudstjeneste – Musikgudstjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor.

Onsdag den 19. februar kl. 14.00 i sognegården
Højskoleeftermiddag (i samarbejde med seniorklubben) – Bjarne Nielsen Brovst 
kommer og fortæller om Lise og Kaj Munk.

Søndag den 23. februar kl. 14.00 i Vidstrup kirke
Fastelavn familiegudstjeneste – I samarbejde med spejderne holder vi fastelavns-
gudstjeneste for børn og barnlige sjæle. Vi begynder i kirken med en kort gudstje-
neste og går derefter over i forsamlingshuset, hvor vi spiser fastelavnsboller og slår 
katten af tønden. Alle er velkomne. 

Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i sognegården
Højskoleaften – Marianne Madsen kommer og fortæller om ”kristendommen i nyere 
nordisk litteratur”.
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Præstens klumme
Nu er det snart Valentinsdag. Det er ikke en dag, 
man har hæftet sig synderligt ved her i Danmark før 
skikken med at fejre Valentinsdag blev importeret 
af kloge købmænd for cirka 20 år siden. For intet er 
så nemt, som at få et forelsket menneske til at købe 
blomster og diamanter. Sådan er der altid folk, der 
står klar til at tjene penge på vores højtider.

Men selvom man kan få det lidt skidt med kapita-
lisering og uhæmmet forbrug, har både jul og va-
lentinsdag det til fælles, at de har deres rødder i 
den kristne tradition, og på hver sin måde fejrer de 
kærligheden. Det former et samfund, at de vigtigste 
højtider fortæller os om kærligheden. Og så er det i 
øvrigt dejligt at kunne give en gave til et menneske 
man holder af.

Den kærlighed, som valentinsdag handler om, er 
kærligheden mellem to elskende.

Når vi tænker på kærlighed, er det i vores samfund 
stort set altid den romantiske kærlighed, vi tænker 
på. Men det er ikke altid og alle steder at idealet for 
kærlighed er den susende forelskelse. 

Hvis man vil prøve en helt gratis måde at fejre va-
lentinsdag på, så kan man tage sin elskede i hån-
den og slå et smut op forbi Tornby kirke. Der findes 
en masse fortællinger fra gamle dage, monumenter 
over levede liv, med glæde, sorg – og med kærlig-
hed.

Noget af det første, der møder én, når man kommer 
ind i kirkerummet er det flotte gravminde (epitafi-
um), der hænger på kirkens nordvæg. Det er blevet 
sat op i tiden efter reformationen, som blev indført 
i Danmark i 1536. Her kan vi læse om ægteskabet 
som noget meget mere praktisk, end vi forbinder 
det med i dag.

Men det kræver en forhistorie at forstå den ind-
skrift, som pryder kirkens væg:
Op til reformationen skulle præster leve som mun-
ke. De skulle vie deres liv til Gud og ikke gifte sig 
med et andet menneske og danne familie.

Det førte til en masse hykleri, for vi mennesker har 
både drift og længsel efter tosomhed, der ikke kan 
tøjles i et kloster. Derfor fandt man ud af, at det klo-
geste var, at præster godt måtte gifte sig. På den 
måde kom de også til at ligne de mennesker, de 
skulle være præster for. Ud fra samme tankegang 
bosatte man præsterne på gårde ude i deres sogne, 
så kom de nemlig til at leve på et landbrug, ligesom 
de fleste andre mennesker på den tid. Præstegår-
den blev derfor en af de vigtigste kulturinstitutioner 
i landet.

Dengang var ægteskabet mindst lige så meget en 
praktisk ordning som det var en romantisk foran-
staltning. Faktisk var der mange ægteskaber, der 
blev planlagt mellem to unge menneskers forældre, 
og hvis to elskende ønskede at gifte sig, skulle de 
have deres fædres tilladelse. Det er det, man i dag 
kalder tvangsægteskaber. Der har nok også været 
en del ulykkelige ægteskaber, men ikke flere end i 
dag, hvis man ser på skilsmissestatistikken.

Og så har der nok også været den forskel på den-
gang og i dag, at folk ikke forventede at deres æg-
teskab skulle være en dans på roser. ”Får man ikke 
den, man elsker, må man elske den man får” - så-
dan lyder et gammelt ordsprog. Det peger på en 
meget praktisk tilgang til ægteskabet og til livet i 
det hele taget.

Og præcis denne praktiske tilgang fandtes rundt 
omkring på præstegårdene. Det kan vi læse ud af 
ordene på gravmindet, hvor tre mennesker bliver 
nævnt.

Her står:
År 1580, den 10. april døde hæderlige og vel-
lærde mand, salige hr. Peder Wiborg, fordum her-
redsprovst udi Hoorns herred og sognepræst udi 
Tornby og Vidstrup sogne ud i 25 år – og ligger her 
begravet, ætatis anno 59 (= 59 år gammel)

Vi kan altså læse at Tornby og Vidstrup sogne har 
været knyttet sammen i mange hundrede år, og at 
der har boet noget så fint som en provst i den gam-
le præstegård.

Den næste, der nævnes er Peder Wiborgs kone – 
og nu bliver historien spændende:

År 1612, den 4. maj døde hæderlige og gudfrygtige 
quinde, salige Birgitte Madsdatter af Tornby præ-
stegård, levede med salige Peder Wiborg ud i 25 
år og med salige hr. Peder Lauridsen udi 32 år, og 
ligger her begraven mellem dem, ætatis anno 74.

Præstekonen Birgitte blev altså 74 år og hørte så 
meget til præstegården, at hun blev gift med sin 
første mands efterfølger. Og med lidt hovedregning 
kan man regne ud, at Hun var 17 år, da hun blev 
gift med sin først mand, som var 17 år ældre end 
hende. Hun blev enke i en alder af 42 og giftede sig 
samme år med den nye præst, som vi ved at læse 
indskriften om ham, kan se var 12 yngre end hende, 
de levede til gengæld sammen i 32 år.

År 1618, 8. november er hæderlig og vellærde 
mand, salige hr. Peder Lauridsen hensovet ud i Her-

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110
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ren, efter han havde været sognepræst udi Tornby 
og Vidstrup kirker udi 39 år og ligger her begravet, 
ætatis anno 68.

For os i dag er det en helt vild historie. Tænk at 
have været præstekone i den samme præstegård i 
57 år – med to forskellige mænd.

Men det er ikke noget enestående tilfælde. Det var 
faktisk sådan, det fungerede. Hvis en præst efter-
lod sig en enke, måtte den præst, der blev sendt ud 
til sognet efter ham ikke alene arve hans embede, 
men også hans kone og børn. Der findes historier 
om præstefruer, der overlevede tre-fire præster. 
Man så ikke efter aldersforskellen eller om de to 
mennesker passede sammen, for det vigtigste ved 
ægteskabet og kaldet som præstefolk var, at man 
fik tingene til at fungere. Passede godt på hinanden 
og sørgede for alle de mennesker, der var ansat på 
gården – og alle de mennesker, der levede i sognet. 
Hvis der opstod romantik ved siden af, var det en 
gevinst, men bestemt ikke noget man skulle regne 
med.

Om der var romantik imellem de tre mennesker 
melder historien ikke noget om. Det de vælger at 
fremhæve er deres trofasthed. For trofastheden og 
den omsorg der følger med, er en mindst lige så 
vigtig del af kærligheden, som forelskelsen er. Og 
det kan vi rent faktisk lære en hel del af i dag. Det er 
stadig trofastheden, som brudeparrene afgiver løfte 
om, når de bliver viet i kirken. Ikke det at følge sit 
eget hjerte (det er nemlig et egoistisk projekt), men 
at binde sit hjerte til et andet menneske – binde sig 
til det kald, det er, at leve sammen i modgang og 
medgang. Og så selv få det samme tilbage fra den, 
man lever sammen med.

Det er en af de sværeste opgaver, der findes – men 
også en af de smukkeste og mest værdifulde opga-
ve, vi kan have, nemlig at holde os selv fast i hele ti-
den at få øje på det elsk-værdige og gode hos den, 
vi lever sammen med. Når først den susende for-
elskelse har lagt sig og hverdagens trummerum er 
begyndt med alle de trælse opgaver som at vaske 
de sure sokker eller stå for bleskift, snerydning eller 
andre knap så romantiske ting, kan det virke som 
nærmest umulig opgave at blive ved med at få øje 
på det smukkeste i ens udkårne. Men her hjælper 
det rent faktisk at være stinkende romantisk – også 
selvom man ikke lige i første omgang føler det helt 
ind i dybden af sit hjerte.

Så når du har været forbi Tornby kirke med dit hjer-
tes udkårne er det en god idé at invitere ham eller 
hende på en middag i stearinlysets skær, læse et 
smukt digt højt – eller komme med blomster, dia-
manter eller lækkert tøj, eller hvad der nu kan være 
med til at vise den kærlighed, der binder jer sam-
men.

Happy Valentine´s day! – som man siger på ny-
dansk.

Sara Dommerby Toft

Omtale af arrangementer:
Kyndelmisse - musikgudstjeneste
Torsdag den 13. februar kl. 19.30 i Tornby kirke
I år holder vi kyndelmissegudstjeneste den 13. fe-
bruar. Det bliver en stemningsfuld musikgudstjene-
ste med en veksling mellem musik, fællessang og 
en refleksion over kyndelmissen.

Medvirkende er: Tornby-Vidstrup kirkekor, korle-
der og dirigent Thomas Abildgaard og præst Sara 
Dommerby Toft.
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Højskoleeftermiddag
Onsdag den 19. februar kl. 14.00 i sognegården
Foredrag Bjarne Nielsen Brovst: Emne Lise og Kaj 
Munk i Vedersø.

Det moderne-glade Danmark har altid haft Kaj 
Munk som en sten i skoen. Han var ikke tids-rigtig, 
men han var dansk, han var kristen, og han var for-
pligtet. Det kostede ham livet.
Lise Munk, der blev enke som 35-årig, efter mordet 
på Kaj Munk d. 4 januar 1944, var mindre kontro-
versiel, så længe hun holdt sig i skyggen og ikke 
blandede sig i tilrettelæggelsen af sin mands efter-
mæle, men det gjorde hun.

Under arbejdet med en række radio- og tv-udsen-
delser tilbage i 1970’erne blev Lise Munk og Bjarne 
Nielsen Brovst nære venner, og som den første fik 
forfatteren adgang til Lise Munks private arkiver. 
Gennem samarbejdet med Bjarne Nielsen Brovst 
træder Lise Munk ud af skyggerne og fortæller 
åbent om sit liv, om barndommen i Vestjylland, om 
ægteskabet med Kaj Munk og om de mange års 
kamp, først i forbindelse med retsopgøret, senere i 
kampen om eftermælet.

Højskoleeftermiddagen med Bjarne Nielsen Brovst 
er et samarbejde med Seniorklubben. Alle er vel-
komne. Der er fri entré. Kaffe og kage 35,-

Onsdag den 11. marts kl. 19.30
Højskoleaften ved Marianne Madsen
Kristendommen i nyere nordisk litteratur
Marianne Madsen er sognepræst, og har tidligere 
været ansat både i Hirtshals og Sct. Catharinæ. 
Igennem sit virke som præst har hun arbejdet med 
kristentroens udtryk i litteraturen. Om sit foredrag 
skriver hun:
Religionen, teologien, troen, den kristne tro, er til-
bage i litteraturen. Det gælder også, hvad angår 
den nyere nordiske skønlitteratur.

Den tager, som det vil blive belyst med eksempler, 
på forskellig måde fat i de eksistentielle grundvil-
kår, som det kan være vanskeligt for mennesker at 
takle. Den afdækker dem og leverer forsøg på ikke 
så meget at løse de spørgsmål, som grundvilkårene 
afføder, som at lade spørgsmålene være legitime, 
åbne, levende, og give hjælp til at komme til rette 
med dem på en måde, så livet alligevel kan leves 

med mod og med håb. Og ikke sjældent peges der 
i den forbindelse både direkte og indirekte på kri-
stendom og kristentro som en virkelighed, der har 
noget at sige ind i det aktuelle menneskeliv.

Minikonfirmander
I år begynder minikonfirmanderne ret sent på året 
– nemlig først efter påske. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen onsdag 16. april – og hver onsdag efter 
skole indtil d. 3. juni, hvor årets 3. klasser bliver ind-
budt til at gå til minikonfirmand.
Mere om det i næste nummer af VI-TO.

Konfirmander
Der er konfirmation bededag den 8. maj kl. 11.00 i 
Tornby kirke.

Næste år vil der også være konfirmation bededag: 
30. april 2021.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 3. februar kl. 19.00 
hos Ingeborg Houen.

Mandag den 2. marts kl. 19.00 
hos Esther Borrisholt.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

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

Friskristet luksuskaffe
Hver mandag på Aktivitetshuset Solhjem,  
Præstevænget 1, Hjørring. Åbent kl. 15-18. 

Ved køb over 100 kr. fås en kop gratis gourmet-
kaffe i caféen.

Forudbestil på:  
www.vendiakaffe.dk  
eller sms: 2796 8197  
inden mandag.

Eller afhent på: 
Perikonvej 5, Tornby. 

Betal med mobilepay 
ved afhentning.
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Adresselisten

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
E-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
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
Kystvejen 10 – A209
9850 Hirtshals               
Tlf. 60 55 52 85
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
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Tornby kirke var fyldt til bristepunktet, da der blev 
taget afsked med Egil Jensen, som var en af byens 
mange ildsjæle og der var knap nok plads til hele 
familien ved den efterfølgende mindehøjtidelighed 
på Munchs Hotel.

Egil var da også et både kendt og afholdt menne-
ske i Tornby. Kendt for sin flid og energi, kendt for 
altid at overholde aftaler og for at være en munter 
spasmager. 

Afholdt for sit enestående gåpåmod og altid gode 
humør. Kendt for sine mange cykelture og afholdt 
fordi han på trods af det hårde tråd i pedalerne – 
der var fart over feltet, når Egil kom forbi – altid hav-
de tid til at sende et smil, et nik og en løftet hånd 
til hilsen.

Kendetegnende for Egil var hans ”forstand på men-
nesker”. Han blev sendt ud at tjene, kom senere i 
smedelære, men fandt først den rigtige plads efter 
en uddannelse til socialpædagog og som mange-
årig leder for fritidshuset i Hirtshals. Her kom hans 
empati og sympatiske væsen virkelig til nytte.

Egil var en engageret fodboldspiller for TIF-oldboys 
og selv om han hadede at tabe, kunne han så let 
som ingenting løfte humøret i omklædningsrum-
met, selv når kampen var tabt.

Selv tabte Egil kampen mod kræften, men han kun-
ne til det sidste holde humøret oppe og mente selv, 
at han ville dø som en lykkelig mand. Han havde 
virkelig haft et godt liv og havde levet med ”lysten 
til livet”.

For TIF-kostene er Egils endegyldige afbud et stort 
tab. Egil var trubaduren med sin guitar og en af ini-
tiativtagerne til kostenes fine sanghæfte. Hans lune 
skinnede altid tydeligt igennem og gjorde ham til 
en mand, som det var utrolig rart at være sammen 
med.

Også for smedene i Tornby gl. Købmandsgård er 
Egils bortgang et stort tab. Han var kvalitetsbevidst 
og blev tingene ikke helt som Egil synes, så lavede 
han dem om.

Tornby Idrætsforening

TIF - Mindeord

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

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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Men størst er tabet dog for familien. For Inger, som 
Egil fik øje på allerede i konfirmationsalderen, for 
børnene Annette, Maiken og Stefan og for børne-
børnene. Typisk for Egil, syntes han selv, at hans 
død var mest synd for hans børnebørn, der frem-
over skal undvære deres kære morfarfar. Vores tan-
ker går til hele familien.

Egil Jensen nåede lige at fylde 82 år.

Æret være Egil Jensens minde.
Christian Byrdal 

Jubilæumsskrift
At Tornby Idrætsforening er ved at komme op i al-
der er de fleste i byen sikkert klar over. Tilbage i 
2005 blev Tornby Idrætsforenings 100 års jubilæum 
fejret på flere måder.

En af måderne var en udgi-
velse af et rigtig flot jubilæ-
umsskrift på næsten 100 si-
der. I dette skrift er der fortalt 
om de idrætsgrene, der har 
kunnet dyrkes i TIF gennem 
tiderne, men også om finan-
siering og byggeri af klubhus 
og hal samt ikke at forglem-
me den muntre Tornby-Revy, 
som TIF stod bag igennem 
mange år.

Hvis der, blandt VI-TO’s læ-
sere, er nogen der er interes-
serede i at få et eksemplar af 
jubilæums-skriftet, må man 
gerne rette henvendelse til 
undertegnede på:
tlf. 2247 6485 eller på 
mail: fambyrdal@has.dk.

Jeg har nemlig fundet hele 
fire ekstra eksemplarer og de 
er ganske gratis.

Har det interesse, så tøv ikke 
for længe med at give en be-
sked, for de udleveres efter 
princippet ”først til mølle, 
først malet.

Christian Byrdal

TIF
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Siden sidst

Siden sidst er der den 6. november afholdt det år-
lige andespil, med 133 personer.
 
For femtende år i træk, har forsamlingshuset sam-
men med Kielgasterne den 5. december afholdt ju-
lefrokost, som stadig kan trække fulde huse.

Den første danseaften i 2020 var onsdag den 8. ja-
nuar. Fun Pop Nitters spillede op til dans. God af-
ten.

Det sker i februar og marts.
Onsdag den 12. februar kl. 19.30, dans med Kiel-
gasterne.

Lørdag den 22. februar kl. 13.30, Fastelavn for 
børn.

Onsdag den 11. marts, kl. 19.30 dans med hyg-
gegruppen.

Torsdag den 26. marts. kl. 19.30, generalforsam-
ling.

Pbv 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

Fyret ved Rubjerg Knude
Jeg var på tur for at se fyret, som vi har snakket om 
derhjemme, har set på TV og hørt en masse om. 
Der har været national TV og international TV og 
Keld har været i årskavalkaden med store begiven-
heder. Så fyret er værdigt til at trone på forsiden af 
vores blad. 

Vi besøgte fyret en smuk søndag formiddag. Solen 
var på og vinden var let. Det er stadig lidt småkoldt 
her i januar måned, men oplevelsen var der stadig.

Jeg har fundet et par billeder fra turen. Billedet af 
lyset er fra fyret og op igennem det, hvor der en 
spejlgang, som bliver hel fin. 

På vej hjem blev jeg mindet om at fyret hører til i 
Nordjylland og er en del af vores dna. Her stod træ-
et, som fortalte mig, at her hører jeg hjemme. Det 
er i hvert fald sådan, at træerne i vores del af landet 
ser ud, når man er hjemme.

Jørgen Kiel
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En gammel reklame
Inger Hald skriver til os. 
”I Tornby Brugs tog jeg i dag jeres gode lokalblad 
VI-TO. I mit sommerhus i Tornby har vi mange gam-
le Familiejournalbøger, hvor jeg meget pudsigt nok 
fandt denne annonce fra 1941. 

Venlig hilsen 
Inger Langhoff Hald”

Jeg har også en gang tænkt, at det er et enestå-
ende navn – det er det også, men VI-TO bruges om 
biler og meget andet. Vores blad hedder stadig det 
rigtige, for ingen er i tvivl om, at bladet ikke er en bil 
eller at der ikke skal pakkes fisk ind i det.

Jørgen Kiel

Tornby vælter ikke
i modvind
Ovenstående er overskriften på en artikel i Ældre 
Sagens blad fra december 2019 i hvilken der sæt-
tes fokus på lukningen af vores plejecenter Hav-
bakken.

Citat: ”Det trækker op til stormvejr i den lille sta-
tionsby Tornby. En nordjysk landsby med et rigt 
foreningsliv, hvor Dagli´Brugsen holder åbent til 
klokken otte og der er fællesspisning i det gule for-
samlingshus”.

Citat: ”For et lille landsbysamfund på rute 55 syd for 
Hirtshals er Havbakken en institution. Med banko-
spil, filmaftener og høstfester. Stærke lokale kræf-
ter i Tornby og pårørende til beboerne rejser sig i 
modstand”.

Artiklen er blandt andet bygget over et interview 
med formanden for Ældresagen i Hirtshals, Susan-
ne Krohn Djurhuus, der som bekendt bor i Tornby. 
Om nogen har Susanne været en forkæmper for 
Havbakkens fortsatte beståen som lokal plejecen-
ter og hendes mand Oscar Djurhuus er formand for 
den gruppe, der arbejder for at få et friplejehjem 
bygget i Tornby, nu hvor slaget om Havbakken sy-
nes tabt.
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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

I artiklen angribes Hjørring Kommune for den hjer-
teløse og umenneskelige måde hele forløbet om-
kring lukningen af det ellers så veldrevne og meget 
populære plejecenter er sket og der er en fin tids-
linje, der fortæller forløbet fra 9. maj 2018 frem til 
30. september 2019.

Hvis man er interesseret i at læse artiklen i sin hel-
hed, kan den findes på Ældre Sagens hjemmeside 
www.aeldresagen.dk.

Christian Byrdal 

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. 

Ved konfirmation i:
Tornby
Vidstrup 
Hirtshals, 
Emmersbæk
Horne 
Asdal kirker
kommer oplysningerne 
fra præsterne, såfremt 
man i forbindelse med tilmeldingen på kirkens 
hjemmeside, har givet tilladelse til offentliggørelse. 
Det er dog forældrenes ansvar at kontrollere, at dis-
se oplysninger er korrekte hos trykkeriet.

Ved konfirmation i andre kirker skal man selv tage 
kontakt til trykkeriet. 

Det er et krav, at konfirmanden har bopælsadresse i 
området og hører til en af de nævnte kirker.

Tilmelding, kontrol af oplysninger eller hvis der er 
sket ændringer efter tilmeldingen til præsten, skal 
ske i perioden 3. - 17. februar 2020 til: 
Martensens Bogtrykkeri på tlf. 9894 1878.

Oplysninger der kommer i Konfirmandlisten
Navn på konfirmand
Bopælsadresse på konfirmand
Navn på forældre/Værge

Kirkens navn
Dato og tidspunkt for konfirmation

Info om Konfirmandlisten
Omdeling sker i uge 11. Den ligger i omslaget med 
reklamerne (tirsdag / onsdag).
Man får den selv om der står ”Nej tak” til reklamer.
Hvis den ikke er med så ring til:
Nordjysk Distribution, 
kundeservice på tlf. 9935 3434 eller 
send mail: ndi.reklamation@nordjyske.dk

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser dette år. Vi føl-
ger op i hvert nummer, med datoer så langt vi ken-
der dem. Vi vil nemlig gerne kigge et par numre eller 
flere frem her på siden sidst, så I kan planlægge 
indlæggene så godt som muligt.

Blad nummer Deadline Udkommer

2 7. marts 1. april

3 2. maj 3. juni

4 20. juni 29. juli

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

Vil du også være annoncør så kontakt:
Christian Byrdal på tlf. 2247 6485 eller 

på mail: fambyrdal@has.dk 



Februar 
5. Banko, AHavb kl. 14.00
13. Kyndelmisse i TK kl. 19.30
19. Højskoleeftermiddag i SG kl. 14.00
19. Fællesspisning i TF kl. 18.30
22. Fastelavn i TF kl. 13.30

Marts
4. Fællesspisning kl. 11.30 Ahav
 Generalforsamling kl. 13.00 AHavb
 Banko kl. 14.00 Ahavb
7. Støttefest for 
 Vidstrup Forsamlingshus kl. 19.00
7. Deadline VI-TO
9. Generalforsamling i Sognearkivet,  
 Købm kl. 19
11. Højskoleaften i SG kl. 19.30
18. Fællesspisning i TF kl. 18.30
 Generalforsamling i Beboerfor. i TF 
 kl. 19.15
19. Generalforsamling i VF kl. 19.00
26. Generalforsamlig i 
 Forsamlingshuset TF kl. 19.30

April
1. VI-TO udkommer med nyt blad
15. Fællesspisning i TF kl. 18.30
16. Minikonfirmander begynder

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

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