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Det er stadig coronatid. Jeg sidder og lytter til end-
nu et pressemøde, hvor mange kloger sig og stiller 
en masse vanskelige spørgsmål. Svarene er mange 
og forskelligartede, men coronavirus og Covid19, 
som sygdommen hedder er noget som er meget 
nyt, selv om vi synes vi ved en masse. Heldigvis er 
de fleste enige om, at vi er nødt til at asfaltere tæt 
på der, hvor vi kører frem. Det er meget komplekst 
og der er utrolig mange faktorer blandet ind i, hvilke 
svar, der skal gives.

Jeg kan heldigvis sidde komfortabelt herhjemme og 
arbejde. Det er desværre ikke alle, der har kunnet. 
Corona-krisens bekæmpere har anvist en meget 
effektiv metode til at dæmpe smitte nemlig social 
distancering. Der er bare en lille hage ved den. Vi 
bliver ensomme, når vi ikke mødes. Det har vi fun-
det ud af betyder en del mere end vi måske troede. 
Børn længes efter at komme i skole. Hudsult er det 
nye ord. Behovet for at give en krammer er blevet 
meget markant. 

Vores forside præges af billeder, som konfirman-
derne er kommet med. De skulle finde noget som 
de er glade for. De er glade for ting og andre. De 
glæder sig til noget. De glædede sig til konfirma-
tionen, men den kommer senere. Vi vender tilbage 
med et billede i september, hvor de bliver konfir-
meret.

Det er super dejligt at mærke opbakning til vores 
blad. Det skal udkomme corona eller ej. Der er me-
get at fortælle eller tanker at dele. Det er det vi kan 
hjælpe med. Bladet bliver delt rundt og vi kan trygt 
læse det uden at spritte af først.

Det er ellers blevet en folkesport at vaske hænder 
og spritte af. Vi er tilsyneladende blevet super gode 
til at holde afstand til hinanden og at holde god 
hygi ejne, som det også hedder. Influenza er næ-
sten ikke forekommet og vi har fået udbredelsen af 
corona til at lægge sig i et leje, som gør at antallet, 
der bliver smittet falder og i hvert fald ikke eksplo-
derer med mange ofre til resultat. Bravo derude og 
hjemme. Fællesskabet, som vi har, slår til. Det er 
den bærende faktor at vi med vores handlinger ta-
ger hånd om fællesskabet og sammen gør en for-
skel, der på mange måder præger vores samfund. 
Godt gået og tak for det. 

Fællesskabet er også vores blad, som skal udkom-
me igen og igen. Næste nummer måske med coro-
na gammelt. Historier fra dengang krisen kradsede 
og nu er fortid. Det håber jeg.

Jeg ser frem til at lave det. Jeg glæder mig hver 
gang. Jeg håber det glæder jer. Tak for denne gang.

Jørgen
Corona-fri

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

Arrangementer 
i juni og juli
Angående aktivitets- og dagtilbud. Der er ikke 
grundlag for at åben de fysiske tilbud, da smitterisi-
koen fortsat vurderes som værende høj.

Forsamlingsforbuddet er stadig gældende.
Når vi kan må mødes igen, vil vi informere om det.
Pas på jer selv og hinanden.

Se opslag på HAS kanal på jeres tv og opslag 
på info skærmen i Brugsen og hallen.

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

Strikkedamerne

Havbakken

Aktivitetsklubben

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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Generalforsamling og bestyrelse
Som bekendt måtte Beboerforeningens general-
forsamling udsættes, i lighed med mange andre 
foreningers. I skrivende stund er det endnu uklart 
hvornår det bliver muligt at afvikle generalforsam-
lingen, men mon ikke et godt gæt er, at vi kommer 
på den anden side af sommerferien. Vores general-
forsamling plejer jo heldigvis, at være godt besøgt, 
så det skal være sikkert og forsvarligt. Udsættel-
sen i år var lidt uheldig, da der både var lagt op til 
ændringer i vedtægterne og der skulle vælges ikke 
mindre end tre nye til bestyrelsen.

Tre medlemmer af foreningens bestyrelse har øn-
sket at træde ud:
Steen Pedersen af private årsager, og Sofie Pe-
dersen og Christina Kristholm i forbindelse med at 
begge har beriget respektive familier, og byen, med 
endnu to skønne børn. 
Der skal herfra lyde en kæmpe stor tak for det ar-
bejde de tre har lagt i bestyrelsen igennem flere år.

En del af bestyrelsesarbejdet kører imidlertid fort-
sat, uagtet Corona nedlukning, og bestyrelsen har 
derfor bedt om hjælp til arbejdet. Her er vi så heldi-
ge, at Jacob Rye Kobber, Karen Heilesen og Louise 
Møller Christensen har sagt ja til at hjælpe os indtil 
videre, og til at stille op til bestyrelsen når engang vi 
kan holde vores generalforsamling.

Torben Christensen

Lokale tanker i en Corona tid
Disse linjer skrives dagens efter HM Dronningens 
fødselsdag, og netop som det er besluttet at lukke 
lidt mere op for vores samfund. Det betyder, at flere 
små liberale erhverv nu kommer med i første runde. 
Det er rigtigt godt for de mange erhvervsdrivende 
det berører, og det er godt fordi det spreder opti-
misme, og tro på vi kommer igennem dette, sam-
men og på afstand, som det er sagt efterhånden 
rigtigt mange gange.

Men, uagtet samfundet lukker lidt op igen, så er der 
jo fortsat rigtigt meget der fortsat er lukket ned, og 
meget der vil være det længe endnu. Noget luk-
ker måske aldrig op igen, og meget bliver sikkert 
aldrig som før. Politikere og andre kloge hoveder er 
begyndt at komme med deres tanker om, og bud 
på, hvad der måske bliver anderledes, herunder på 
hvilke gode erfaringer fra krisen vi kan og bør tage 
med os ind i livet på den anden side af krisen. 
 
Når man sidder en stille stund her i vores skønne 
bette by, og tænker på hvordan alt dette vil påvirke 
vores lille samfund på lidt længere sigt, så dukker 
der rigtigt mange spørgsmål op, spørgsmål som in-
gen mennesker, men kun tiden kan give os svar på. 
Dog, når jeg lytter godt efter, og måske tolker lidt 
på det jeg hører….., så lytter jeg mig til, at nogle af 
de værdier mange mennesker lige nu finder ud af 
at man savner, noget af det der nu sættes ord på, 
det er nogle af de værdier der er bærende i et lille 
samfund som vores. Det er nærhed, det er tryghed, 
det er en tryg base, hvor familie- og fritidsliv kan 
leves, for børn, unge, voksne og ældre i kendte og 
trygge rammer. Måske ligefrem en erkendelse af at 
”stort” ikke altid er godt, men at ”småt” også kan 
være rigtigt godt, og at ”småt” faktisk indeholder 
rigtigt mange fordele, også i en moderne og kom-
pliceret verden.
 
I en tid hvor meget er i opbrud og forandring, så 
skal man være opmærksom på at finde sin rolle i 
det nye, i det forandrede. Her har vi foreninger en 
vigtig rolle at spille. Vi skal, hver fra vores ståsted 
sikre, at vi hver især gør hvad vi kan for at tilpasse 
vores foreninger, vores aktiviteter til den tid vi lever 
i, med de udfordringer tiden nu giver.

Men, også som beboere i et lille samfund som vo-
res er det godt at tænke over hvad det er der er 
vigtigt for en, og for ens familie, og så bakke op 
herom, ikke mindst i krisetider. 

Beboerforeningens opfordring til os alle er derfor: 
Bak op om det lokale erhvervsliv; de handlende, de 
små liberale, spisestederne, håndværkerne, dem 
alle. De er alle meget afgørende for at vi kan have et 
godt og levedygtigt samfund i mange år fremover, 
et samfund med nærhed, med tryghed og med det 
liv som vi kender og holder af.

Torben Christensen

Tillykke til Dejli´Brugsen
Som nok de fleste bekendt, så er vores skønne 
Brugs, fuldt fortjent, kåret som distriktets bedste 
butik, i COOP’s interne konkurrence herom. En rig-
tig flot præsentation, som Beboerforeningen fandt 
det naturligt, at hele byen og egnen fik lejlighed til 
at fejre, og sige tillykke med.

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

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

Lars Høgh, T. 2810 0487 - Sofie Friis-Rødel, T. 2892 9934 
Peter Kristensen, T. 2933 8210 - Lillian Jespersen, T. 4041 4632
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Derfor var der inviteret til kom-sammen i Brugsen, 
den 26. februar kl. 16.30. Her var der musik og taler, 
og en rigtig god stemning, hvor mange mennesker 
fik ønsket Brugsens bestyrelse, uddeler og perso-
nale tillykke, nød hinandens selskab, samt det til-
budte traktement: vin og lækre pindemadder.

Torben Christensen holdt talen fra Beboerforenin-
gen, og Bente Maibom fra Brugsen. Begge under-
stregede byens/egnens og Brugsens afhængighed 
af hinanden. Uden handlende ingen Brugs, og uden 
Brugs vil byen/egnen være meget ilde stedt. Hel-
digvis er vores Brugs en selvstændig forening, hvil-
ket betyder at Brugsens bestyrelse, sammen med 
uddeler Bente Maibom, er ”herre i eget hus”, og 
derfor selv kan træffe de rigtige beslutninger for at 
sikre at Brugsen lever op til kundernes ønsker og 
forventninger.

Beboerforeningens kreative sjæl, Jacob, havde til 
lejligheden fået fremstillet fine skilte, og givet Brug-
sen nyt navn: Dejli’Brugsen. Der var bred enighed 
om, at det navn var rigtigt godt passende til netop 
vores Brugs.

Brugsen er klar, så er det op til os beboere i byen og 
egnen at sikre vi også har en velfungerende Dejli’-
Brugs om 10, 15 og 25 år.

Torben Christensen

Udbringning af varer
Ganske kort efter coronakrisen udbrød valgte vi i 
Beboerforeningen, at tilbyde et samarbejde med 
Brugsen om udbringning af varer til beboere i lokal-
området. Tanken var, at personer, der var isoleret 
eller ældre, som blot ikke ønsker at forlade deres 
hjem, skulle kunne få varer bragt ud. 

For ikke at belaste personalet i Brugsen med nok 
en opgave i en travl tid tilbød Beboerforeningen at 
stå for udbringningen og for blot 10 kr. per udbring-

ning tilbød Brugsen, at modtage bestillinger og stå 
for pakning af varer.

Ligesom det i mange andre sammenhænge har vist 
sig lettere at lukke samfundet ned, end at lukke det 
op, så viste det sig også hurtigt, at inden vi startede 
op, skulle vi tænke os godt om og have lavet klare 
hygiejneregler for udbringningen. Da først reglerne 
var lavet, med bistand fra folk med forstand derpå, 
blev udbringerne kaldt ind og fik oplæring i hvor-
dan de skulle gøre for ikke at bringe eventuel smitte 
med rundt. 

Især Arbejdslauget har taget en ordentlig tørn og 
har kørt mange ture, men også andre fra Beboer-
foreningen har bidraget og det er dejligt. Der har 
været kørsel stort set alle dage og mellem en og 
fire kasser er bragt ud dagligt. I skrivende stund 
kører vi stadig, men behovet er aftagende. Vi for-
venter derfor inden længe at ændre ordningen så 
det fremover kun er muligt at få bragt varer ud to 
eller tre dage. Brugere af ordningen bliver informe-
ret herom.

Lars Høgh, bestyrelsesmedlem

Ønske om madpakkehus i skoven
En kreds af ”Hundeskovens” brugere har et ønske 
om et lille ”madpakkehus” ved P-pladsen ved Hun-
deskoven på Rævskærvej. Mange hundeejere mø-
des på faste tidspunkter, og drikker kaffe sammen, 
medens hundene leger i skoven. Med det efterår/
vinter vi netop har haft, er der opstået et naturligt 
ønske om noget overdækning. Beboerforeningen 
har lovet at indgå i dette, og være behjælpelig med 
diverse ansøgninger, i første omgang til Naturstyrel-
sen. Ud over tilladelsen fra Naturstyrelsen, der er i 
hus, så skal der søges ”Skovlovstilladelse”, ”Land-
zonetilladelse”, og ”Byggetilladelse”. (Hmmm, har 
vi ikke efterhånden haft en række forskelligt farvede 
regeringer, der har lovet at gøre det mere enkelt at 
være dansker…)

Kom-sammen i Brugsen, den 26. februar 2020.
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Når alle tilladelser er i hus, skal der findes de nød-
vendige penge til projektet, ligesom, der skal laves 
en skriftlig aftale om løbende vedligehold.

Overdækningen vil naturligvis være til glæde for alle 
skovens brugere, med eller uden hund.

Arbejdet foregår i samarbejde med Jan Thomsen, 
som repræsentant for Hundeskovens brugere.

Beboerforeningen har ved samme lejlighed lagt op 
til en mere langsigtet drøftelse med Naturstyrelsen, 
som belastningen/sliddet i skoven. Mon ikke de 
fleste af os er helt enige om, at skoven og natu-
ren omkring os er et af de helt store ”plusser” ved 
Tornby. Sådan er det, og sådan skal det gerne blive 
ved med at være, til glæde for os selv, og alle andre 
brugere af skoven og naturen. I forbindelse med ar-
bejdet med potentialeplanen indkom der imidlertid 
bemærkninger om trafikken på Rævskærvej, der 
efterhånden er ganske betydelig. Rævskærvej er jo, 
udover at være adgang til den del af skoven, også 
villavej og skolevej.

Beboerforeningen indbyder derfor Naturstyrelsen 
til en dialog om en langsigtet planlægning, der be-
virker at eventuelt nye aktiviteter i skoven spredes 
ud over et større areal, og dermed naturligt til at 
anvende andre af skovens adgangsveje end Rævs-
kærvej.

Torben Christensen

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

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

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

Beboerforeningen

Så har den gamle Nejstgård fået ny beboere. Trine 
og Anders har valgt Tornby som deres fremtidige 
hjemby. De følger tendensen som så mange andre 
gør i disse år - nemlig at flytte fra storbyen til et 
mindre overskueligt samfund. 

Trine og Anders har de senere år boet i Aalborg, 
men længslen efter ”højde til loftet” fik dem til at 
søge mod hav, strand, skov og et rigt tilbud af fri-
tidstilbud. Dette match fandt de i Tornby, og det er 
vi andre i Tornby meget glade for.

Anders arbejder til daglig som maskinmester inden 
for fjernvarmeindustrien, og Trine arbejder som fy-
sioterapeut.

Begge glæder sig til at lære byen og borgerne at 
kende, så vi vil alle gøre os umage for at de kommer 
til at føle jer hjemme.

Velkommen

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

info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -

Trine og Anders.
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Tusind tak
Man siger godt nok, at ”tak er kun et fattigt ord”, 
men det passer ikke helt i denne sammenhæng.

Takken rettes nemlig direkte til alle de flinke og rare 
borgere, der har valgt økonomisk at støtte udgivel-
sen af VI-TO, Lokalbladet for Tornby og Vidstrup.

Det har igennem nogen tid ikke været så nemt at 
tegne nye annoncer og som situationen har væ-
ret - og stadig er - her i foråret 2020, er det også 
lidt svært at komme anstigende for at tegne en an-
nonce.

Alligevel kan vi i dette blad byde velkommen til hele 
to nye annoncører, nemlig Jysk IT-Tech ved Carsten 
Jensen, Hirtshals samt Rederiet Isafold.

Carsten Jensen, Jysk IT-tech er parat med hjælp 
til alle - erhverv såvel som private – som har pro-
blemer med computeren og han kommer gerne på 
besøg.

Annoncen fra Rederiet Isafold kan mest betegnes 
som en form for sponsorstøtte og den er vi natur-
ligvis også rigtig glade for.

Også stor tak til KøleMadsen, der har været med 
som annoncør i VI-TO helt fra bladets start i 1996 
og nu har valgt at indrykke en ny og noget større 
annonce for VarmeMadsen. I stedet for køling og 
kulde, der er meget rettet mod erhverv, handler den 
nye annonce om varme – også i private hjem – ved 
hjælp af varmepumper, som ser ud til at kunne blive 
fremtidens dominerende varmekilde.

Der er desuden aftalt ny annonce med Holms 
Skulptur Galleri, der ligger på Dalsmarksvej lige syd 
for Vidstrup, men da galleriet er midlertidig lukket 
på grund corona/covid-19, kommer annoncen for-
nuftigvis først med, når det igen er muligt at holde 
galleriet åbent for gæster/kunder.

Fra private er der i skrivende stund allerede indgået 
et beløb, som slår ny rekord og som samtidig viser 
os, at VI-TO har en betydning i vores dagligdag i 
Tornby og Vidstrup. 
Der er dog stadig plads på kontoen til lidt støtte og 
i redaktionen er vi meget glade og taknemlige for 
beløb i alle størrelser. Bladets kontonummer står i 
kolofonen på side 2.
Endnu engang 1000 tak for alle bidrag.

Christian Byrdal 

Redaktionen
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Kirkebladet

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge Dato Navn Tornby  Vidstrup 
 Maj
22 31.  Pinse 10.30 9.00
 Juni
 1.  2.Pinsedag 11.00*
23 7.  Trinitatis 10.30**
24 14.  1. s. e. trinitatis 10.30
25 21.  2. s. e. trinitatis  10.30
26 28. 3. s. e. trinitatis 14.00 BH
 Juli
27 5. 4. s. e. trinitatis 10.30 PS
28 12. 5. s. e. trinitatis  9.00 LW
29 19. 6. s. e. trinitatis 9.00 LW
30 26. 7. s. e. trinitatis 10.30
 August
31 2. 8. s. e. trinitatis  10.30
32 9. 9. s. e. trinitatis 10.30 

* Friluftsgudstjeneste
** Konfirmandindskrivning (for konfirmander 2021).
BH = Bjarne Hougaard
LW = Liselotte Wiemer
PS = Poul Steensbeek

Arrangementer i juni til august
Indtil 1. august har vi desværre ingen arrangementer på bedding. Vendsysselfestival 
er aflyst og i skrivende stund venter vi med spænding på at se, om det bliver muligt 
at samles igen, uden risiko for at smitte hinanden. 

2. pinsedag kl. 11.00 - Friluftsgudstjeneste 
– med Tornby-Vidstrup Kirkekor og Spejdernes Brassband - læs mere side 14

Søndag den 7. juni kl. 9.30 - 11.30 - Konfirmandindskrivning plus gudstjeneste 
– for alle, der skal konfirmeres i Tornby eller Vidstrup i 2020 - læs mere side 14

Coronatid:
Nedenfor står den gudstjenesteplan, som vil træde i kraft, hvis alle dele af landets 
nedlukning bliver ophævet og vi igen kan færdes frit. Indtil da skal man orientere sig 
på kirkens hjemmeside: www.tornby-vidstrup-sogne.dk, på facebook og den elektro-
niske opslagstavle i Brugsen, der vil vi skrive ud med det samme, når vi kan samles 
igen til alle de ting, vi savner.
På hjemmesiden kan man også læse præstens prædiken, under Præstens BLOG.
Det er altid muligt at kontakte en præst: 
Ring eller skriv til Sara Dommerby Toft, sdt@km.dk, 5167 0666.

http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk
mailto:sdt@km.dk
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Præstens klumme
Afsavn er et ældgammelt dansk ord, der betyder 
”det at man må savne eller undvære noget”. Hvis 
jeg skal beskrive tiden efter 11. marts 2020 med 
et eneste ord, så skal det være afsavn. Coronaepi-
demi betyder først og fremmest afsavn. Vi må alle 
savne eller undvære i denne tid. Konfirmanderne 
må undvære deres fest den 8. maj og de store sko-
lebørn må undvære deres sidste skoledag. Mange 
har udsat dåb, vielser, ja selv begravelserne bliver 
anderledes i denne tid, hvor vi ikke kan samles og 
sørge sammen med den nære familie. Både børn 
og voksne må undvære deres velkendte hverdag, 
hvor vi kan mødes i samme lokale og være sammen 
om det, der skal gøres. Dem, der går til fodbold og 
håndbold må undvære alt det, det giver at træne 
sammen, spille sammen og ærgre sig over neder-
lag og glæde sig over sejre – sammen. I kirken må 
vi undvære at mødes hver søndag, bede sammen, 
synge sammen, blive talt til af de stærke ord fra 
bibelen, høre prædikenen, gå til alters sammen og 
modtage Herrens velsignelse. Selvom påsken ikke 
var aflyst, er det til dato den mærkeligste påske, vi 
har oplevet. Om lidt kommer sommerferien, og her 
må mange efter al sandsynlighed også undvære 
den planlagte rejse til udlandet og mange andre 
ting, som vi har set frem til.

Men først og fremmest tror jeg de fleste af os har 
mærket afsavnet ved ikke at kunne være sammen 
med dem, vi holder af. Være sammen ansigt til an-
sigt. Vi skyper og facetimer som aldrig før. Det er 
forunderligt at ordet facetime netop prøver at pege 
hen på dette at være sammen ansigt til ansigt. Og 
det er rigtigt at man netop ser den andens ansigt, 
når man facetimer. Men det er på en skærm. Vi er 
ikke sammen ansigt til ansigt. Vi er sammen skærm 
til skærm. Det er hårdt, koldt og kantet. Ingen hånd-
tryk, ingen knus, ingen mulighed for at fornemme 
den andens sindsstemning og reaktioner, for det 
kan man kun fuldt ud, ved at være sammen fysisk i 
samme rum, til stede med både krop og sjæl, med 
stemme, der taler, med øjne, der ser, med ører, der 
hører.

For mit vedkommende har denne tid gjort, at jeg i 
som aldrig før er blevet opmærksom på, hvor tæt 
krop og sjæl hænger sammen. Vi taler om hud-
sult. Det er den tilstand, et menneske kommer i, 
når det igennem lang tid har undværet kontakt til 
andre mennesker. Vi mennesker lever nemlig ikke 
af brød alene. Vi har brug for at være i en relation 
til hinanden, før vi kan trives. Jeg er så heldig, at 
jeg bor sammen med andre, derfor lider jeg ikke 
selv af hudsult, men forleden hørte jeg et ord, der 
dækker noget, jeg har erfaret i denne tid: Salme-
sult. Noget af det, jeg har savnet allermest i denne 
tid er at synge sammen med andre – det er gået op 
for mig, at jeg er så privilegeret at synge meget i 
mit arbejdsliv, og selvom der er rig mulighed for at 
gå rundt og synge derhjemme (bl.a. sammen med 
Phillip Faber), så er det noget helt andet at synge 
sammen. Det er et af mine store afsavn. Andre lider 
måske af boldsult. Man kan sparke til en bold hjem-
me i haven, men det det kan aldrig blive det samme 
som at spille sammen med sine kammerater. 

Salmesult, hudsult, boldsult. Arbejdssult, skolesult, 

sommerfestsult… Selvom vi heldigvis går mætte i 
seng, tror jeg alle kan finde på et ord, der dækker 
deres erfaring af afsavn i coronatiden. For menne-
sket lever ikke af brød alene. Vores sjæl skal også 
have næring, og det får den gennem den kontakt vi 
har med vores omverden. Kroppen og sjælen hæn-
ger meget mere sammen end vi tror. Og vi er sultne 
efter den hverdag, hvor vi uden frygt kan mødes 
ansigt til ansigt, med krop og sjæl.

Mens jeg skriver (i begyndelsen af maj), går vi og 
venter på, at næste skridt i den gradvise oplukning 
af landet bliver taget. Det er ikke til at sige, hvor 
langt vi er kommet, når VI-TO kommer på gaden, 
og du, kære læser, sidder og læser disse ord. Men 
sikkert er det, at vi stadig går og venter, stadig går 
og lider afsavn fra den dagligdag, hvor epidemien 
ikke har indflydelse på vores liv. Det vigtigste vi læ-
rer i disse tider er måske hvor afgørende det er at 
håbe.

Håbe på, at der kommer en dag, hvor vi kan mødes 
ansigt til ansigt. Netop denne vending med at mø-
des ansigt til ansigt brugte Paulus engang, da han 
havde brug for håb. Han skrev om, hvordan vores 
liv ikke er til at overskue, han skrev om, hvordan han 
både så og erfarede de livsødelæggende kræfter, 
som vi mennesker til hver en tid må kæmpe med. 
Måske har coronatiden også betydet at mange af 
os er blevet opmærksomme på hvor skrøbeligt det 
hele er. Paulus skrev om altings forgængelighed. 
Han skrev: ”Profetiske gaver, de skal forgå, tunge-
tale, den skal forstumme; og kundskab, den skal 
forgå.” Vi kan skrive det om, så det passer ind i vo-
res liv. Vi kan se os omkring og konstatere, at alting 
skal forgå. Alt det, vi mennesker bygger op, alle de 
idéer og tanker, vi lever vores liv på, ja, selv vores 
eget liv kommer en dag til sin slutning. Men Paulus 
sagde, ligesom vi har gjort det til et slagord i denne 
tid: ”Det bliver godt igen!” – Paulus insisterede på 
at håbe, og det kunne han fordi, han havde mødt 
den magt, som kan gøre alting godt igen, den magt, 
der kan stille sjælens sult. En uforgængelig magt, 
som vi endnu ikke kan se fuldt ud, mens vi lever i 
denne kaotiske verden: ”For vi erkender stykkevis, 
og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne 
kommer, skal det stykkevise forgå.” skrev Paulus 
– for ”kærligheden hører aldrig op”: ”Endnu ser vi 
som i et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til 
ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg 
kendes fuldt ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, 
men størst af dem er kærligheden.” 

Så mens vi går rundt og savner og undværer alt 
det, der giver livet fylde, har vi dette at holde fast 
i: Tro og håb på kærligheden. Den hører aldrig op. 
Det bliver godt igen, for en dag skal vi møde kærlig-
heden selv, ansigt til ansigt. God sommer! 

Sara Dommerby Toft

Minikonfirmander 
Jeg havde sådan glædet mig til at have minikon-
firmander i år, for det er både sjovt og hyggeligt. 
Desværre blev det ikke til noget i dette forår, så nu 
rykker vi det hele, sådan at det hold, der begynder 
i 4. kl. efter sommerferien bliver inviteret til at gå til 
minikonfirmand, når skoleåret er kommet i gang. Så 
glæd jer! Vi ses efter sommerferien.
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Konfirmation
Konfirmationen er en stor dag. En stor begivenhed 
for konfirmanderne og deres familie. Det er en dag, 
man har forberedt sig på og glædet sig til gennem 
lang tid. Det er ofte en dag, som man kan huske 
hele sit liv. En dag, der begynder højtideligt oppe 
i kirken, hvor man får sin dåbspagt bekræftet og 
modtager Vorherres velsignelse over sit liv. En dag, 
som fortsætter med pomp og pragt, når de unge 
mennesker bliver transporteret fra kirken i alt fra 
fede sportsvogne over smukke heste til blomster-
pyntede trillebøre. En dag som ender med fest i fa-
miliens skød, hvor der ofte både er gaver, taler og 
god mad, som alt sammen skal vise, hvor glade og 
stolte vi er over vores dejlige unge mennesker. 

Men i år er det hele udsat, og det gør helt ondt at 
sidde og skrive om, hvordan en rigtig konfirmation 
skal være, når nu vi har været nødt til at udsætte 
årets konfirmationer til hen på den anden side af 
sommerferien. Jeg ved, det har været hårdt for de 
unge mennesker at se i øjnene, at dagen ikke blev 
på det tidspunkt og lige som de forventede.

Men livet går sjældent som vi forventer, og nogen 
gange kan det uventede vise sig at være meget 
bedre, end vi går og tror. Og jeg både tror og håber 
at den 29. august vil blive en stor og mindeværdig 
dag – for til den tid trænger vi til et ordentligt brag 
af en fest, så vi kan få fyret noget af alt det krudt af, 
som vi går og holder tilbage i disse underlige coro-
natider. Glæd jer – det bliver godt igen, selvom det 
aldrig bliver helt som vi forventer.

I dette nummer af Vito skulle vi have haft et billede 
med alle årets flotte konfirmander på. Det må vente 
til efteråret, for konfirmationerne er udskudt. Men 
konfirmanderne kommer med i VI-TO alligevel, for 
efter at have forsøgt os med at undervise via mail 

(det gik nogenlunde, men var ikke optimalt), beslut-
tede jeg mig for at køre ud til konfirmanderne med 
forskellige opgaver, og møde dem på behørig af-
stand i deres døråbninger rundt omkring. Det var 
hyggeligt at se så mange kendte ansigter, og jeg 
har indtryk af, at der både bliver knoklet med sko-
lernes hjemmearbejde og hygget på højtryk rundt 
om i Tornby og Vidstrups hjem.

Opgaven med at sende billeder ind, handlede om 
at indfange det, der gør os glade. Glæden kommer 
ikke altid af sig selv. Man kan både arbejde for at 
den kommer til én, og at den bliver ens følgesvend. 
Det gælder om at fastholde de øjeblikke, der gør én 
glad. Så opgaven lød på at tage et billede af det, 
der gjorde dem glade og gav dem håb i en corona-
tid – og så dele dem med alle os andre, for det er 
med glæden som med kærligheden: den vokser af 
at blive delt.

OM GLÆDE
Gud er kærlighed, og når vi bliver døbt, så 
lover Gud os, at vi altid vil have hans kær-
lighed, uanset om vi selv kan elske eller tro 
eller håbe.
Derfor er kristendommen GLÆDENS tro. For 
når man ved, man er elsket, bliver man glad 
i hjertet.
Glæde og kærlighed hænger sammen. Og 
ligesom med kærlighed, så vokser glæden, 
når vi deler den. Noget af det, der gør os 
mest glade er at glæde andre. Eller når andre 
gør noget godt for os.
Hvis man ser sig omkring, er der mange ting, 
der kan gøre en glad: at det er lyst om mor-
genen og fuglene synger. At man har en god 
familie – eller bare sådan noget som at få lov 
til at spille computer eller bage kage.
Men glæden holder længst, når man gemmer 
den i sit hjerte – og når man takker Gud for 
det, der gør én glad. 
Når man tager et billede af noget, så gem-
mer man også på det, så her er en opgave, 
som går ud på at gemme et minde om det, 
der gør jer glad. Og som gør, at I kan dele 
glæden med andre. Cecilie: Det, der gør mig glad er at hygge med mine 

kæledyr og være sammen med dem.

Freja F.: De to her gør mig glad. 
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Julie K.: Det som gør mig virkelig glad er mit hånd-
boldhold.

Albert: Det som gør mig glad er et Virtual Reality 
headset.Marius: Det der gør mig glad er min lillebror Laurits. 

Ester: Herhjemme kan jeg godt lide at snakke med Jos (Josefine) og være sammen med Svend (katten).

Noah: Det gør mig glad at spille med mine venner.
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Kalle: Jeg har taget et billede af fodbold, fordi jeg 
elsker at spille fodbold også selvom der er corona-
virus.

William: Glæden er at køre løbehjul.

Jacob: Det (løbehjul) er hvad der gøre mig glad i 
fritiden.

Sara: At have tid til at hygge mig med min familie.

Sara: En god kop kaffe og tid til at strikke - det gør 
præsten glad i coronatiden.

Når livet gør ondt
- en mulighed for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf: 70 120 110



13

En anden opgave, konfirmanderne fik, var en smuk 
blomst fra præsten med et lille salmevers, når vi nu 
ikke kunne fejre påske sammen. Og sammen med 
den, fik de endnu en blomst, som de skulle give til 
nogen, de gerne ville gøre glade. 

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige.
Derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer var
livsalig i Guds rige.

N.F.S. Grundtvig 1846

Beretning fra 
det hellige land
Som præst kan man være så heldig at komme med 
på et kursus i prædikenskrivning on location, og 
tage afsted med sin bibel under armen, bevæbnet 
med notesbog, blyant og et lommekamera, for at 
samle inspiration til alle de prædikener, der skal 
holdes i derhjemme i kirken (når den engang åbner 
– hvor bliver det godt!).

Det skete netop for jeres præst i år, og tilfældet 
ville, at vi akkurat nåede at komme afsted, og lige 
med nød og næppe nåede hjem (d.10.marts), før 
hele verden bogstaveligt talt lukkede ned.

Jeg glæder mig til at fortælle om turen, når vi igen 
kan samles i sognegården. Indtil da, vil jeg dele en 
enkelt, men temmelig dramatisk oplevelse med jer 
her i bladet. Et lille udpluk af vores tur, hvor vi på 
mærkværdig vis oplevede, at de bibelske fortællin-
ger afspejlede sig i den virkelighed, vi mødte. 

For de havde ikke plads i herberget
Torsdag den 5. marts havde vi set en stor del af Je-

rusalems gamle bydel, og nu gik turen ud til Betle-
hem. Mellem Jerusalem og Betlehem ville der ikke 
være meget mere end 20 minutters kørsel, hvis lan-
det var et normalt og fredeligt land. Men mur og 
hegn er vokset op i mellem folkeslagene og for at 
undgå at stå i timelang kø i et af de checkpoints, 
som adskiller de israelske og palæstinensiske om-
råder, tog vi bussen syd på, rundt om indhegningen 
af Frelserens fødeby og ankom efter en time til en 
by, der skulle vise sig at være i undtagelsestilstand.
Vi havde en aftale i den evangelisk-lutherske jule-
kirke, hvor den unge og veluddannede præst skulle 
holde et foredrag og have en samtale med os om, 
hvordan det var at tilhøre en kristen menighed og 
prædike evangeliet om tilgivelse og fjendekærlig-
hed i så højspændt et område, som Betlehem er i 
dag.

Men allerede på vej derhen fornemmede vi, at der 
var noget rivende galt. Gaderne var slet ikke så ful-
de af mennesker, som man kunne forvente, og folk 
så på os fremmede turister med mistro, og gik over 
på den anden side af gaden. Det var underligt at 
blive set på som paria, og fornemmelsen forstær-
kedes, da to fra rejseselskabet blev nægtet adgang 
til et apotek, fordi de ville købe håndsprit der.
 
Da vi kom frem til kirken, ville portneren ikke lukke 
os ind. Vores energiske og ukueligt optimistiske rej-
seleder, Bodil, fik ham overtalt til at ringe præsten 
op, og han kunne fortælle den bekymrende nyhed, 
at de palæstinensiske myndigheder samme mor-
gen havde lukket hele området ned og var i færd 
med at lukke for al indrejse. For i modsætning til 
forholdene i Jerusalem, havde man opgivet ind-
dæmningsstrategien i de palæstinensiske områder, 
og var nu ved at lukke samfundet ned så hurtigt, 
det var muligt. Vi blev i al hast lukket ind i kirken, 
og havde nogle underlige timer i den stille sal, hvor 
julekrybben stod fremme og mindede os om, at i 
netop dette område var himlen og jorden blevet for-
enet julenat for mange år siden, alt imens tankerne 
om at skulle strande netop her midt i en coronatid 
lige så stille voksede i os.

Her en blomst og et brev fra Marius til mormor og 
morfar.

Al handel ophørte ikke i Bethlehem, her forsøger en 
mand at sælge sine friske jordbær.
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Præsten kom, og gav os en halv time af sin tid, så 
vi ikke var kørt forgæves, men rådede os så til at 
overveje at tage tilbage til Jerusalem. Med en ikke 
ringe ærgrelse måtte det lille dusin præster opgive 
at besøge fødselskirken. Tænk at komme hjem og 
skulle fortælle, at vi havde været i Betlehem, men 
ikke engang havde set fødselskirken. Men det vi-
ste sig at være en klog beslutning at forlade Betle-
hems mennesketomme gader, for da vi kom tilbage 
til busstationen, og gjorde ansats til at træde ind i 
bussen med afgang til Jerusalem, lukkede chauf-
føren resolut døren lige i synet på os.

En tydelig isnen af panik spredte sig, og hurtigt stod 
det klart at vi hver især måtte finde vores vej ud af 
Betlehem – tilbage til Jerusalems trygge og corona-
fri gader. Jeg var heldig at rejse sammen med min 
mand, så helt bange blev jeg ikke, for inden vi over-
hovedet nåede at reflektere over tingenes tilstand, 
kørte en ilter taxachauffør op og standsede sin bil 
ud for os på fortovet og råbte at han kørte med alle 
slags mennesker både sorte og hvide, og oven i 
købet til den almindelige takst. Før vi fik set os om, 
sad vi i hans lille gule bil, der drønede hen imod det 
nærmeste checkpoint, i så stor en fart at hjulene 
hvinede i svingene.

Her var helt mennesketomt, og selvom metal-
detektoren hylede, da vi skulle igennem, nægtede 
de fire vagter i glasburet at komme ud til os, men 
viste os bare med tegn og fagter, at vi skulle tage 
sko og bælter af, og lod os ellers så hurtigt som 
muligt slippe igennem deres checkpoint.

Sådan endte vores udflugt til Betlehem – helt mod-
sat juleevangeliet, var der ingen trængsel, men lige-
som Josef oplevede vi også, at man ikke ville lukke 
os ind i herberget, og ligesom i juleevangeliet, måt-
te vi også flygte ud af byen – dog ikke til Ægypten, 
og dog ikke fra den onde kong Herodes, men fra en 
epidemi, som vi bare tre uger før knapt havde hørt 
tale om.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentlige, hvorfor me-
nighedsrådet opfordrer alle interesserede til at 
komme og overvære møderne i Tornby-Vidstrup 
sognegård. Møderne afholdes fra kl. 19- 21. Næste 
menighedsrådsmøde er den 17. juni kl. 19.00.

Arrangementer
Alle arrangementer/møder og tidspunkter angives 
med forbehold for eventuelle ændringer/aflysninger 
på grund af coronakrisen. Følg derfor med ved an-
noncering og opslag ved kirkerne/Facebook/skær-
men i Dagli’Brugsen. 

Friluftsgudstjeneste i Tornby Plantage
Mandag den 1. juni - 2. pinsedag kl. 11.00 
Glæden er stor: Det er igen i år blevet muligt at 
afholde vores gudstjeneste 2.pinsedag kl. 11.00 
på den vanlige plads i Tornby Plantage. Vi kender 
endnu ikke formen, for der er stadig Corona-ristrik-
tioner til den tid, men vi regner stærkt med at kunne 
mødes.
Man skal selv sørge for at medbringe tæpper/
klapstole og er meget velkomne til også at tage en 
madkurv med, så frokosten kan indtages i det fri 
efter gudstjenesten.
Det skal understreges, at man ikke må køre helt ind 
til stedet, hvor gudstjenesten bliver afholdt, men 
skal parkere ude ved vejen, og gå de sidste par 
hundrede meter. Dog er der mulighed for kørsel, 
hvis man er gangbesværet.

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 i sognegården
Orienteringsmøde med ost og rødvin. I efteråret 
2020 afholdes der menighedsrådsvalg landet over. 
Kom og hør om arbejdet i menighedsrådet kunne 
være noget for dig. På mødet vil der blive oriente-
ret om menighedsrådets arbejde i de forløbne snart 
fire år og kommende opgaver for det nye menig-
hedsråd. Men her opfordres alle til at komme med 
ideer, ønsker og visioner for hvad et kommende 
menighedsråd kan arbejde med. Og meget gerne 
hvordan du selv tænker, at du kunne være med til 
at påvirke udviklingen i Tornby og Vidstrup. Mød 
derfor op – vi har også brug for dig!

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 vil være med i en bibelkreds med andre, hvor 
bibelen studeres nærmere.

IM-Genbrug
 Gl. Landevej 51

Åbningstider: 
Torsdag og fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Vi henter og bringer. Henv. til Esther tlf. 4037 2979.

Portneren fra Betlehem.
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Adresselisten
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. 6055 5285
E-mail: joergenclasen@hotmail.com

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

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

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

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

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

Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:hegelund0702@gmail.com
mailto:karendjernesthomsen@gmail.com
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus, tlf. 4036 6499, 

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

Ting tager tid
Bestyrelsen for Tornby Friplejehjem arbejder forsat 
målrettet på, at der kommer et friplejehjem i Tornby, 
men ting tager tid.

Lige nu afventes der en afgørelse fra planklage-
nævnet i forhold til vores ansøgning om at få til-
ladelse til en ændring i lokalplanen.

Coronakrisen er med til at gøre denne ventetid læn-
gere, og måske skal vi vente endnu et halvt år før, 
vi får besked.

I denne tid synliggøres værdierne af sammenhold 
og hjælpsomhed i et lokalsamfund på en helt ene-
stående måde. Der er stort fokus på de ældre og 
dem der bor alene om betydningen af det, at stand-
se op og få en snak over hækken, et smil og en 
varm hilsen. 

I tilladelsen til Tornby Friplejehjem fra Sundheds-
styrelsen lægges der blandt andet vægt på, at vi 
på lever op til Hjørring Kommunes kvalitetskrav til 
pleje og omsorg af ældre. Disse krav er beskrevet i 
Hjørring Kommunes Håndbog ”Ældre Centre”. Her 
ser man det som en vigtig kerneopgave at bebo-
erne føler sig hjemme, trives og ikke mindst beriges 
blandt andet gennem tæt kontakt til deres familie 
og sociale netværk.

Citat fra Håndbog ”Ældre Centre”: ”For pårørende 
kan deltagelse i livet på ældrecentret være med til 
at styrke oplevelsen af stadig at være par eller fa-
milie. Det kan betyde meget for både beboere og 
pårørende, at det på ældrecentret stadig er muligt 
at have et fælles liv, med det indhold man hidtil har 
sat pris på.”

Som bestyrelse for Tornby Friplejehjem ser vi et pa-
radoks i disser værdier i håndbogen sammenholdt 
med centralisering af plejehjem til udelukkende at 
være placeret i de store områdebyer. 

Det er en afgørende vigtig kvalitet, at vi kan bibe-
holde vore ældre i nærområdet, når de af forskellige 
årsager har brug for mere støtte over døgnet, som 
netop et friplejehjem i lokalområdet kan give. 

Når egne børn måske bor længere væk, vil det so-
ciale netværk have en stærk betydning for vores 
ældre i hverdagen. Det vil ofte være jævnaldrende, 
som vil have svært ved at benytte offentlige trans-
portmuligheder for at komme på besøg, men som 
gerne bevæger sig rundt i det lokale område for at 
besøge hinanden og mindes deres fælles oplevel-
ser. De kender hinanden og har let til at finde hinan-
dens ”huskespor” til de gode snakke. Det er nogle 
vigtige værdier for at styrke livsmodet og fastholde 
et meningsfyldt indhold i livet.

Derfor arbejder bestyrelsen videre med at få skabt 
Tornby Friplejehjem – men ting tager tid.

Charlotte Voetmann 
næstformand

Støtteforening
Man kan tilmelde sig støtteforeningen på indmel-
delsesblanketter blandt andet i kirkens våbenhus 
og i Dagli’Brugsen. De kan afleveres ved kassen i 
Dagli’Brugsen eller via hjemmesiden 
www.tornbyfriplejehjem.dk, eller kontakt 
kassereren Niels Anker Jensen på tlf. 4080 2772 
eller nielsanker@has.dk

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals

Tlf. 96 48 33 20

http://www.tornbyfriplejehjem.dk
mailto:nielsanker@has.dk
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Den årlige folder/
kontingent for 2020
Igennem de seneste mange år har Tornby-Vidstrup 
Sognearkiv hvert år udgivet en folder med årets 
program og udleveret folderen til alle interesserede 
og omdelt den til arkivets medlemmer her i årets 
første kvartal, men… i år er det meste, som be-
kendt noget anderledes.

Arkivet, som normalt holder åbent for besøg hver 
onsdag fra kl. 15 - 17 samt efter aftale med et med-
lem af bestyrelsen, er midlertidig lukket på grund af 
corona/covid-19. Vi har ikke plads på arkivet til at 
holde den tilrådede afstand 
og har derfor ikke mulighed 
for på forsvarlig vis at holde 
åbent og få besøg. Ligeledes 
har vi ikke haft grundlag for 
at afholde de ellers allerede 
planlagte bestyrelsesmøder.

Årsfolderen 2020 er derfor 
heller ikke blevet fremstillet, 
for der er ikke så meget for-
nøjelse ved at bruge en mas-
se tid på at planlægge arran-
gementer og udgive folderen, 
når det hele sandsynligvis ef-
terfølgende bliver aflyst.

Det er vi oprigtig noget trætte 
af, men i forhold til så mange 
andre kan Tornby-Vidstrup 
Sognearkiv ikke siges at 
være voldsomt hårdt ramt.

I folderen til alle medlemmer 
plejer vi at indlægge en på-
mindelse om indbetaling af 
kontingent til foreningen.

Da folderen efter al sand-
synlighed ikke udkommer i 
år, vil vi her i VI-TO tillade os 
at opfordre såvel gamle som 
eventuelt nye medlemmer til 
at indbetale dette års kontin-
gent på arkivets 
konto 9190 1530000601. 
Husk at anføre navn og 
adresse. 
På forhånd tak!

Kontingentet er stadig beskedne kr. 50,00 pr. per-
son og man kan selvfølgelig også vælge at betale 
direkte til et bestyrelsesmedlem.

Eventuelle spørgsmål vedrørende medlemskab kan 
rettes til vores kasserer, Tage Christensen på tele-
fon 6172 1807.

Såfremt der åbnes op for mulighed for større for-
samlinger og dermed mulighed for at arkivet igen 
kan afholde arrangementer, vil disse blive omtalt 
i VI-TO og på info-skærmene i Tornby Hallen og i 
Dagli’Brugsen samt på Vidstrup Borgerforenings 
hjemmeside.

Christian Byrdal, sekretær

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.
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Vendelboerne
Turneringsplanen for alle rækker i fodboldturnerin-
gen Vendelboerne var kommet på plads og de fle-
ste havde nok fundet fodboldstøvlerne frem og var 
klar til sæson 2020 med start primo april måned.

Men sådan kom det jo ikke lige til at gå. I skriven-
de stund her allerførst i maj er det stadig usikkert, 
hvornår vi får lov til at sparke til læderkuglerne igen. 
Som jeg har forstået det, er det planen at super-
ligaen kan begynde medio maj. Om det så bliver 
uden tilskuere eller med få tilskuere må tiden vise.

Problemet er blandt andet håndteringen af tiden 
lige op til kampene og lige efter kampene. Er det 
forsvarligt at spillerne klæder om sammen og går 
i bad sammen eller er risikoen for stor? I AaB er 
man parat til at lade spillerne klæde om hjemmefra 
og selv køre ud til kampene i egen bil og det kan 
vi jo sikkert også godt finde ud af i TIF’s oldboys-
afdeling. Problemet med tilskuere har vi i hvert fald 
ikke. Det er meget sjældent, at der overhovedet er 
tilskuere, så hvis, det blev et krav, at der skulle være 
mindst ti til at kigge på, så ville vi få store proble-
mer.

Men her hvor græsset grønnes, kommer der kriblen 
i benene og der må gerne snart komme en melding 
om grønt lys for opstart. Den øl, som vi sammen 
nyder efter kampen, kan vi jo sagtens nyde sam-
men på afstand og vi sidder jo ude de fleste gange.

Hvis du gerne vil kunne følge lidt med, så kig ind 
på Vendelboernes nye hjemmeside: www.vendel-
boerne.com

Christian Byrdal, 
TIF-superveteran

Nej! Det er ikke biler og heller ikke cigarer, denne 
overskrift henviser til, men golfspillet med den lille 
drilske runde kugle, der skal flyttes mange meter 
fra et sted til et lille hul på en flot græsplæne.

Der er faktisk rigtig mange her i Tornby, der spiller 
golf eller har spillet golf.

Netop nu hvor risiko for smitte med coronavirus har 
lukket ned for rigtig mange sportsgrene, er det dej-
ligt at kunne gå ude i naturen og få både motion og 
nyde samvær på afstand.

Der er mange fordomme omkring golf. Den ældste 
og mest dominerende fordom går på, at spillet er 
for de rige og de snobbede og det tager en masse 
tid. Sådan var det måske også for et halvt århund-
rede siden, men det har ændret sig meget.

Det er til dels rigtigt, at golf tager en del tid. Men 
man skal jo altid prioritere tiden. En golfrunde på 
alle 18 huller med fire spillere tager omkring tre til 
tre en halv time, men man kan godt vælge kun at 
gå ni huller og man må gerne gå alene eller et par 
stykker sammen.

Udstyret til at spille golf kan sagtens købes for un-
der kr. 2.000,00 og selv om kontingentet i golfklub-
ben er noget højere end i mange andre klubber, så 
kan man lidt selv bestemme timeprisen, for banen 
står jo til rådighed det meste af året. Er man bare 
nogenlunde ivrig og spiller et par gange om ugen, 
så er timeprisen mindre end en biografbillet koster.

I dag er det sociale samvær en stor del af golf og 
kun lige i disse tider med corona/covid-19 er der 
sat en del begrænsninger på samværet. Snobberiet 
er i hvert fald for længst forsvundet, hvis det nogen-
sinde har været der.

Såfremt der blandt VI-TO’s læsere skulle være no-
gen, der har lyst til at prøve at spille golf, er man 
velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 
2247 6485 eller på mail fambyrdal@has.dk. Hver 
tirsdag kl. 17:00 er der mulighed for at komme med 
en ”fadder” = en hjælper med rundt på øvebanen/
par-3 banen i Hirtshals Golfklub.

Golf er god motion, kræver koncentration og er en 
sport med meget få skader. Kom og prøv!

Christian 

Tornby Idrætsforening

TIF-Fodbold TIF-Golf

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.

http://www.vendelboerne.com
http://www.vendelboerne.com
mailto:fambyrdal@has.dk
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Udgivelsesplan for VI-TO
Blad nummer Deadline Udkommer

4 20. juni 29. juli
5 5. september 30. september
6 1. november 25. november

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

Siden sidst

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

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

www.jyit.dk • mail@jyit.dk

Carsten Jensen

Rådgivning

Salg

Installation

Service

Kære medlemmer. Vi håber, at I har det godt, og har 
passet godt på jer selv i den her coronatid. 
Vi ved ikke nu hvornår, der bliver lukket op for at 
større forsamlinger må mødes, og når det bliver så 
er det måske i Forsamlingshuset. Det bliver helt nyt 

for os og lidt mærkeligt, men det er det vi må finde 
os i. 
Vil du have nyhedsmails fra Tornby og omegns Se-
niorer så skriv til: tornbysenioreklub@gmail.com

Knud

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



Juni
1.  Friluftsgudstjeneste 
 i Tornby plantage 
 2. pinsedag kl. 11
9. Orienteringsmøde om 
 menighedsrådsvalg SG kl. 19.30

Alle arrangementer er nærmere 
omtalt inde i bladet.

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