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Leder
Smid det ikke ud
Det var vist i 2019, at der kørte en kampagne, der
hed ”smid det ikke ud” imellem de danske lokal
arkiver. Det var en klar opfordring til alle mennesker om ikke at smide gode oplysninger om vores
samtid væk, men i stedet aflevere materialet som
arkivalier på de lokale arkiver.
Også Tornby-Vidstrup lokalarkiv modtager gerne
gamle dokumenter, billeder og historier eller oplysninger. Og det registreres til glæde for eftertiden i
det smarte onlinesystem arkiv.dk.
Men overskriften kan også henlede tanken på andre emner. Når vi kører ad motorvejen mod Aalborg, kan det godt ærgre, at der ligger så utrolig
meget skidt og flyder på skråningerne. Det er da
heller ikke nogen god reklame for Danmark over for
de mange turister, der kører ad vores veje. Af og til,
men alt for sjældent, har man set mandskab gå og
samle op, men det bedste ville være, hvis der ikke
var noget at samle op.
Hvis man samlede alt skrald langs hovedvejen mellem Hjørring og Hirtshals, ville der garanteret også
blive et stort læs.
Her i foråret var der en uge, hvor der var fokus på
netop det at få samlet skrald op, både langs vejene, på pladser og ikke mindst på stranden. I den
uge var der også hele skoleklasser, der tog del i
arbejdet. Ikke bare hjælper det på miljøet, men det
giver også grobund for, at børnene lærer, at man
ikke bare skal smide det ud. Altså affaldet.
Jeg er gammel bankmand og har i min pensionisttid fået et bijob som altmuligmand/pedel. Hver uge
bruger jeg en time eller to på at holde rent omkring
Jyske Bank i Hirtshals. Og det er ikke småting, jeg
samler op. Lige for tiden er der en del mundbind,
men ellers ligger der både cigaretskod, hundelort,
plastposer, ispinde, flasker og dåser og mange andre ”gode sager”. Mange af de, der kommer gående forbi, roser mig for mit arbejde. Ja, jeg har
endda oplevet, at en ældre mand gav sig til at hjælpe mig.
Nede ved vores egen brugs oplevede jeg en mand,
som åbnede bildøren og bare tømte bilens askebæger ud på parkeringspladsen. Det fik mig godt
nok til at reagere, men manden var helt kold på min
opfordring til at samle skodderne op.
Nu sidder der nok nogle og tænker: ”Ham Christian
sidder godt nok og pudser sin glorie og han smider nok også engang imellem selv noget affald ud
i naturen”. Men det gør jeg altså ikke! Gør du????
Glæd dig over, at det nu snart er sommer, at alt gror
og grønnes og at vi langsomt, men sikkert nærmer
os en mere normal tilværelse igen. Og glæd dig
over, at der nu er et nyt VI-TO at læse i.
Christian Byrdal

Havbakken
Aktivitetsklubben
Brugerrådet
Brugerrådet Aktivitetsklubben Havbakken
Henning Nielsen, formand  . . . . . . . . . .  2014 2080
Signe Nielsen, næstformand . . . . . . . . .  3028 7420
Birthe Sørensen, sekretær  . . . . . . . . . .  5040 8508
Karen Andersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 2487
Grete Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6199 7732
John Jensen, suppleant  . . . . . . . . . . . .  3032 7719
Britta Christiansen, suppleant  . . . . . . .  2131 8803
Regnskabsfører for brugerrådet:
Betina Mønster Christensen . . . . . . . . .  3068 2568

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

Hold øje med infotavlen i Brugsen og www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk og se opslag på HAS
kanal på jeres tv, der vil vi give besked, når vi igen
må mødes.
Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben er en del af Frivillighedens Huse
under Hjørring Kommune, tovholder Gurli Kirkedal
er deres kontaktperson til kommunen.
Hun kan træffes på gurli.kirkedal@hjoerring.dk, tlf.
4122 5531.
Angående arrangementer, så tjek hjemmesiden
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring
Kommune. Se opslag på HAS kanal på jeres tv og
opslag på info skærmen i Brugsen og hallen.
Garnrester efterlyses!
Har du garnrester liggende du ikke bruger, vil vi
gerne overtage dem. Der strikkes tæpper, trøjer,
strømper med mere til Blå kors og trøjer til mødre
hjælpen Kontaktperson er Signe på 3028 7420.
Strikkedamerne

Du behøver ikke komme præcis kl. 9.00, for at være
med i aktiviteterne, du er velkommen til at droppe
ind i løbet af formiddagen, både for at være aktiv,
men også for det sociale samvær.
Onsdag
Læsekreds på skolen én gang om måneden.
Kontakt Bente Christensen tlf. 9897 7790
Al aktivitet er lukket ned
På grund af Corona er al aktivitet lukket ned.

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

ÅBEN HVER DAG

Planen er at vi begynder igen til august.
Når vi starter op igen afholdes generalforsamling.

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

T ornby

gl . skole

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.

k e r a m i k væ r k s T e d
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus 4036 6499,
næstformand Charlotte Voetmann 2277 4654, sekretær Dorte Kettel Thomsen 2325 8282,
Kurt Bærentsen, Svend Ravn og Erik Jacobsen.
Støtteforening: Formand Ole Rimmen 3067 3713, næstformand Peter Skovgaard 6160 7516,
sekretær Marianne Jepsen 2428 8085, kasserer Niels Anker Jensen 4080 2772, Søren Ellesøe, Alice Jensen og Grethe Olsen.
Suppleanter: Hanne Kirketerp og Birgitte Reiter. Revisor Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Der er stadig behov
for et friplejehjem i Tornby
Vi har som bekendt anket beslutningen, som byrådet i Hjørring kommune vedtog den 4. september
2019 om, at der ikke må laves lokalplan for opførelse af et friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer.
Efter halvandet år har Planklagenævnet besluttet,
at kommunens beslutning ikke er ulovlig. Vi mener dog stadig, at der er behov for et plejehjem i
Tornby efter, at man har lukket Havbakken. Samtidig er Hjørring Kommune en af de få kommuner i
landet, der ikke har et friplejehjem og dermed giver
borgere en alternativ valgmulighed til et kommunalt
plejehjem.
Kommunen vil godt nok opføre et stort kommunalt
plejehjem i Sindal, men ældre i Tornby og omegn
vil helst blive i deres lokalområde, også når plejeopgaven bliver for stor til at klare i eget hjem og der
er brug for døgnpleje på et plejehjem. Den unikke
natur i Tornby vil også tiltrække ældre andre steder
fra.
Ifølge ventelister på plejehjemsplads for Hjørring
Kommune har den ikke ændret sig væsentligt i perioden fra november 2019 til den aktuelle fra den 2.
februar 2021. Ventetiden er tværtimod blevet længere også for borgere med tre eller flere ønsker det
vil sige fra 63 dage til aktuelt 108 dage på trods
af, at der samlet er etableret yderligere 10 pladser/
boliger siden november 2019. Samtidig viser undersøgelser fra andre kommuner at prisen på maximal pleje i eget hjem er mere omkostningsfyldt
for kommunen end driften af en plejehjemsplads.
Derudover viser tallene, at der vil komme til at
mangle plejehjemspladser i hele Hjørring Kommu-

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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ne. Så 24 plejehjemsboliger i Tornby, som i opførelsesfasen vil være selvfinansierende og ikke koste
kommunen én krone, vil kunne yde et bidrag til afhjælpning af mangel på plejehjemspladser.
Prisen for den enkelte borger for at bo på et friplejehjem er det samme, som at bo på et kommunalt plejehjem og med udgangspunkt i loven om
friplejehjem fra 2015 er der ikke en ekstraudgift for
kommunen.
De politiske vinde, også for den nuværende regering, går jo på, at styrke lokalsamfundet og det vil
et friplejehjem i Tornby i høj grad medvirke til.
Vi synes, at der skal være et alternativ til kommunale plejehjem, som nogle steder er blevet til
”plejehjemsfabrikker” jævnfør tv-udsendelserne fra
sidste år ”Plejehjemmene bag facaden”.
Vi mener stadig, at kommunens beslutning bygger
på et ideologisk grundlag og centralisering af drift,
som strider imod loven om friplejehjem fra 2015.
Vi vil nu overveje at indbringe sagen for ombudsmanden. Vi vil bede ham tage stilling til, hvorvidt
borgmester Arne Boelt og 15 andre medlemmer af
dette byråd støtter sagen på usaglige hensyn, og
sagen dermed er behæftet med en retsmangel.
Byrådet brugte i september 2019 administra
tionsbeføjelsen i Planloven til at centralisere den
kommunale ældrepleje. Borgmester Arne Boelt
har meldt ud, at han vil nedlægge fire plejehjem,
Tornby, Tversted, Bindslev og Sindal, og flytte de
ældre lejere fra disse lokalbyer til et ”erstatningsplejehjem” i Sindal med fra 96 til 148 pladser.

Der kan tillige være tale om et misbrug af reglerne i
Styrelsesloven, hvorefter de enkelte styringsopgaver skal være adskilte, og om almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, ligebehandling
og opfyldelse af Verdensmålene. Det vil vi bede
ombudsmanden om at tage stilling til.

Vi har økonomien på plads for at etablere et friplejehjem i Tornby og vi opfordrer stadig folk til, at
blive medlem af støtteforeningen.
Oscar Djurhuus
formand for bestyrelsen for Tornby Friplejehjem
Raundrupvej 4, Tornby 9850 Hirtshals
oscardjurhuus@gmail.com

Ved kommunevalget til efteråret vil vi opfordre vælgerne, som ønsker, at der skal være mulighed for
at etablere friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer
i kommunen, at stemme på de lister og kandidater,
der vil omgøre beslutningen af 4. september 2019,
således at der vil blive mulighed for at etablere et
friplejehjem i Tornby på lige fod med øvrige kommuner i landet.

Støtteforeningen

I perioden inden kommunalvalget vil vi sætte fokus på debatten omkring hvilke værdier omkring et
værdigt ældreliv og kontakt til nærmiljøet – om eksklusion eller inklusion af ældre i lokalsamfundet.

Der foreligger et godkendt regnskab for 2020.

Vi vil op til kommunevalget, spørge alle lister og
kandidater, hvorledes de forholder sig til, at omgøre beslutningen fra 4. september 2019. Så vil de
vælgere, der ønsker at bevare muligheden for et
friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer, vide hvem
de skal stemme på og ikke mindst, hvem de ikke
skal stemme på.
Sidste år blev vi certificeret af Sundhedsstyrelsen
til at drive et friplejehjem, samtidig fik vi andel i
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kvote på 225 fri
plejeboliger i Danmark.

Ole Rimmen
formand Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem
Skagen Landevej 101, Bjergby, 9800 Hjørring
oler@havnefrontestate.dk

Støtteforeningen afventer med afholdelse af den
årlige generalforsamling, til coronasituationen tillader, at flere kan forsamles.

For at have midler til at arbejde videre, bedes
medlemmerne af støtteforeningen forny medlemsskabet for 2021. Dette kan gøres ved at indbetale
kr. 100,- på konto 9067 1520066787. Husk navn,
adresse og eventuel email-adresse.
Nye medlemmer er også velkommen. Man kan tilmelde sig støtteforeningen på indmeldelsesblanketter i kirkens våbenhus og i Dagli’Brugsen. De
kan afleveres ved kassen i Dagli’Brugsen eller via
hjemmesiden www.tornbyfriplejehjem.dk eller kontakt kasseren Niels Anker Jensen på tlf. 4080 2772
eller nielsanker@has.dk

Redaktionen
Det kunne misforstås,
undskyld!
I sidste nummer af VI-TO skrev vi, at støtte til bladet
kun kan ske via bankoverførsel til bladets konto i
Spar Nord Bank. Da der i samme blad var indlagt
et indbetalingskort, gav det åbenbart anledning til
en del forvirring og det undskylder vi.

løsning. Om der alligevel senere bliver mulighed for
indbetaling via mobilepay, vil kun tiden vise.
I øvrigt er der god grund til at takke de mange borgere i Vidstrup og Tornby, som allerede har støttet
VI-TO i år. Regnskabet for 2020 kan læses på side
4 i forrige nummer af VI-TO.
Christian Byrdal

Selvfølgelig kan indbetalingskortet også benyttes
som tidligere i netbank, så der er altså to muligheder for at indbetale støtte til bladet. Enten ved
brug af indbetalingskortet eller ved brug af direkte
overførsel til bankkontoen. Kontonummer står på
side 2 i bladet og pengene ender på samme konto.
Man er selvfølgelig også altid velkommen til at
støtte med kontant betaling til en i redaktionen.
Der er enkelte, der har ønsket mulighed for at betale ind via mobilepay. Men det vil enten betyde, at
VI-TO skal oprette et abonnement hos et teleselskab eller at pengene skal ind over en privat konto.
Skal der oprettes et abonnement, skal der virkelig
være mange indbetalinger, for at det kan betale sig
og indbetalinger på privat konto er ikke den bedste
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Tornby Beboerforening
Formand Torben Christensen, Skovfyrvej 2, tlf. 4037 6011
Kasserer Morten Steffensen tlf. 3068 2593 - sekretær Louise Møller Christensen tlf. 2328 1993
Jacob Rye Kobber tlf. 5373 1220 - Karen Heilesen tlf. 2290 8864 - Lars Høgh tlf. 2810 0487
Lillian Jespersen tlf: 4041 4632 - Peter Kristensen tlf. 2933 8210

En opdatering
- på arbejdet med Potentialeplanen for Tornby
Potentialeplanen for Tornby er udarbejdet ud fra en
vision om at sikre en fortsat udvikling af Tornby,
som et dejligt sted at bo. Planen har tre fokusområder: ”Historien og naturen” (en samlet Tornbysti),
”Ansigtet udadtil” (forskønnelse af indfaldsvejene
til byen) og endelig ”Hverdagens mødesteder”
(mere herom længere nede).
Realisering af de to førstnævnte områder er nu så
langt, at vi er begyndt at søge midler dertil. Over
de kommende måneder tager Beboerforenings
bestyrelse i samarbejde med de berørte lodsejere
tage fat i det 3. projekt, der kaldes ”Hverdagens
mødesteder”.
Visionen for dette arbejde er at udvikle de områder i Tornby, der danner naturlige udendørs mødesteder, til mere attraktive og interessante uderum,
hvor det er rart at opholde sig og som kan fremme
aktiviteter og det lokale byliv. Disse mødesteder
skal først og fremmest være til glæde for Tornbys
borgere, men tænkes også at have værdi som et
vigtigt signal til besøgende og gennemrejsende
om, at der her er i Tornby er et attraktivt levested
med en helt unik natur.
De tre centrale områder i byen, der er fokus på, er:
Området omkring skole, hal og daginstitution. Dette område har i dag mest karakter af parkeringsplads.
Området omkring kirken (overfor Dagli´Brugsen) og
åbningen til den grønne kile. Her er basis for at der
- med forholdsvis enkelte tiltag og respekt for de
store flotte træer - skabes skønnere mødesteder,
hvor byens liv møder naturen, fx i forbindelse med
Sct. Hans.
Området omkring Dagli´Brugsen inklusive det lille
fælled bag tanken. Her kunne der sagtens gøres
mere indbydende fx gennem beplantning.
Det videre arbejde med udviklingen af disse tre
områder omfatter, som før nævnt, inddragelse af
lokale repræsenter for de institutioner og virksomheder, der ejer disse områder, samt Hjørring Kommune – både som rådgiver og som bidragsyder.
Derudover iværksættes ansøgninger til relevante
puljer og fonde. Der er således tale om et projekt,
der tidsmæssigt vil kunne trække lidt ud. Vi vil løbende opdatere om status på projektet her i VI-TO.
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For mere info henvises der til ”Potentialplanen for
Tornby”, der kan findes på Tornbys hjemmeside:
Tornby.info.
Har du spørgsmål eller vil bidrage med forslag til
udviklingen af ”Hverdagens mødesteder” er du vel-

kommen til at skrive til Karen Heilesen på mail:
karegh60@gmail.com
Karen Heilesen

Stiprojektet
Stigruppen er glad
Den første sti – Kirkestien kan nu endelig blive anlagt. Aftaler med lodsejere er på plads, ligeså har vi
skaffet de sidste midler til dens anlæggelse. Så nu
hviler alt det kommende praktiske arbejde på vores
flittige arbejdslaug. Det er ikke en ubetydelig opgave de skal i gang med. Der skal laves låger til de
hegn der passeres, og ligeså spang (den enkleste
bro) når der er grøfter, der krydser sporet.
Ligeledes bliver ruten grundig afmærket med 35
solide egetræpæle, så det er let at finde vej.
Økonomien er tilvejebragt gennem bidrag fra Nordea-fonden, Hjørring Kommunes STI-task-force og
SPOR i Landskabet.
Vi har en forventning til at stien kan blive indviet
sidst på sommeren, men herom senere.
Hvis der er borgere i Tornby som gerne vil bidrage
med nogle timers hjælp, til bl.a det praktiske med
pælenedgravning, så kontakt undertegnede. Så vil
vi kontakte dig hvis vi får brug for din hjælp.
Peter

Ny bebyggelse
Etablering af ny bebyggelse:
”Levefællesskab på Købstedvej”
En kort status på projektet, som vi har omtalt før,
også her i bladet.
Projektet kører som planlagt. Kommunen har nu
udarbejdet det nødvendige lokalplansforslag for
grunden. (Bygningerne fra Havbakken ligger der
endnu, men står tomme). Lokalplansforslaget, der
nu er i offentlig høring, indeholder de rammer og
bestemmelser der er forudsætningen for at Tornby
Beboerforenings ideoplæg for et nyt boligområde
på grunden kan gennemføres. Håbet er, at lokalplanen kan blive endeligt behandlet på byrådsmødet i august.
Ideen er, at der skal opføres cirka 30 nye boliger
på området, indrettet som et ”Levefællesskab på
tværs af generationer”. En ny og moderne bebyggelse, der giver mulighed for både fællesskab og
privatliv, og som kan tiltrække beboere på tværs
af generationer. Bebyggelsen skal opføres i materialer og i en arkitektur der understreger områdets
tilknytning til vores skønne natur.
Boligerne forventes opført dels som lejeboliger,
dels som ejerboliger, men i et ensartet udseende,

der sikrer at området vil blive oplevet og fungere
som en samlet helhed.
Arkitektfirmaet Hovaldt har udarbejdet ideoplægget for Tornby Beboerforening.
Boligselskabet Nord
jylland har medvirket i planlægningen, og påregner at opføre cirka 20 lejeboliger på grunden. Beboerforeningen har kontakt og
dialog med en interesseret bygherre for den private
del, der vil omfatte cirka ti boliger.
Når processen er længere fremme, og når Corona
restriktionerne gør det muligt, er det planen at invitere til et informationsmøde herom, antageligt sidst
på sommeren, først på efteråret.
Torben Christensen

Fællesspisninger
Vi regner med at begynde med fællesspisninger
igen til september, hvor det første gang vil blive i
forbindelse med vores generalforsamling.
Der er endnu ikke lagt planer for resten af efteråret,
men det vil I høre nærmere om senere. Dog kan jeg
allerede nu fortælle, at fællesspisningen i januar
ikke bliver som vanligt den 3. onsdag i måneden,
men derimod den 4. onsdag. Seniorklubben har
nemlig et arrangement, der skal ligge den 19. januar af hensyn til deres foredragsholder.
Lillian Jespersen

Generalforsamling
Beboerforeningens generalforsamling skal jævnfør
vedtægterne holdes hvert år i januar kvartal. Sidste år holdt vi en ”nød-generalforsamling” den 21.
oktober.

om, og drøfte de mange aktiviteter og projekter vi
har gang i med jer medlemmer.
Torben Christensen

Velkommen til Tornby
Tornby Beboerforening byder 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 givet. Vi
håber, alle vil drage nytte af den.
Vi håber, at vi rammer alle nye tilflyttere med vores velkomst. Det er vores oprigtige mål. Eftersom
opsnapning af nye tilflyttere kun beror på mundtil- mund metoden, så kan der ske smuttere. Så,
hvis vi har overset nogle, så meld endelig tilbage til
beboerforeningen – tlf. 2933 8210.
Emma og Søren
Her er højt til loftet og langt til naboer, siger Emma
og Søren samstemmende. De nyder begge den
helt fantastiske beliggenhed deres nye hjem har.
Emma Hejlesen og Søren Hedegaard er flyttet ind
på Østergård i Købsted her i det tidlige forår.
De er tilflyttere fra Aalborg og Hjallerup, og pendler
i den retning dagligt. Emma for at passe sine studier på Aalborg Universitet og Søren for at passe
sit job som berider i Hjallerup.
Tornby Beboerforening byder velkommen. Vi sætter pris på at unge mennesker vælger vores by.
Tag godt imod Emma og Søren.

Her vil generalforsamlingen blive annonceret på
vanlig vis, og vi glæder os helt vildt til at orientere

Hanne og Jacob
Hanne Overby og Jakob Mouritsen er kommet
”hjem”. Det vil sige, det nu er mest Hanne der er
kommet hjem. De har overtaget Hannes hjem på
Hedevej. De nyder de nye omgivelser i fulde drag,
og specielt det, at de er kommet tæt på deres dejlige heste, sparer dem for mange køreture.
Både Hanne og Jakob, arbejder til dagligt som lærer på skoler i Hjørring.
Foruden husets ejere rummer det også to teenagere. Det er hhv. Anne på 19 år og Eskil på 17 år.
Tak for I valgte Tornby – og velkommen.
Peter

Emma og Søren.

Hanne og Jakob. Deres børn var desværre ikke
hjemme til fotoshoot.

Med de restriktioner der i skrivende stund fortsat
er gældende, så er det heller ikke i år muligt at holde en normal generalforsamling. Bestyrelsen har
derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til
efter sommerferien, i håb om at tingene så er normaliseret så meget at vi igen kan mødes, og måske
spise sammen.
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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

Aktiviteter
Den 30. juni kl. 14 er der generalforsamling. Tilmelding senest den 23. juni.
Den 28. juli kl. 17.30 er der sommerfest. Der serveres pattegris med tilbehør og kaffe. Pris 150,kroner. Brugerrådet og aktivitetsklubben skal være
velkomne til at deltage.
Tilmelding senest den 21. juli.

22. september kl. 17.30 er der høstfest.
Tilmelding senest den 15. september.
Mødested er Tornby Forsamlingshus.
Tilmelding til Alice på tlf. 3090 3405 eller
Knud på 3098 2406 eller
tornbyseniorklub@gmail.com
Knud Abrahamsen

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.

Stopper som værtspar i forsamlingshuset
Vi har valgt at stoppe som værter i Vidstrup Forsamlingshus da vi simpelthen ikke har tiden til at
yde den service i huset som vi ønsker. Vi er i gennem det sidste Corona-år kommet frem til at vi skal
koncentrerer os omkring vores familie og vores
fuldtidsarbejde.
Vi har haft nogle gode år i huset, men det sidste
års totale stilstand på festområdet har betydet, at
vi har kunnet trække vejret og tænkt os om, hvad
vi skal bruge vores fritid på. Så vi har desværre
sidste dag i huset den 5. september.
Bo og Helle
Bestyrelsen i huset
Vi, i bestyrelsen for Vidstrup Forsamlingshus, har
med beklagelse modtaget opsigelse fra værts
paret, men vi tager naturligvis Bo og Helles beslut-

ning til efterretning og vil gerne sige tak for et godt
samarbejde i den tid de har været værter i forsamlingshuset.
Ligeledes vil vi sige tak til Cicilie og Rolf, som det
seneste års tid har været Bo og Helles medværter,
de har ikke ønsket at overtage rollen som værter.
Vidstrup Forsamlingshus står således uden vært
fra den 5. september, så er der nogen derude der
kunne være interesseret i jobbet som vært hører vi
gerne fra dem.

Kvanvej 3 · Tornby · 9850 Hirtshals
CVR-nr.: 33721374
info@malerfirmaetsoerenolesen.dk
www.malerfirmaetsoerenolesen.dk

- Kvalitet til tiden -
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Er der nogen der ønsker at holde en fest i Vidstrup
Forsamlingshus efter den 5. september er der stadig mulighed for dette, også med personale i køkkenet da både Bo og Rolf har givet tilsagn af tage
et arrangement ind imellem, såfremt vi ikke får en
ny vært.
Fest og andre arrangementer der ønskes afholdt
i Vidstrup Forsamlingshus efter den 5. september
aftales indtil videre med formanden, Hans Nikolajsen tlf. 4027 7641 mail: hansnikolajsen@mail.dk
Hans Nikolajsen

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.

Generalforsamling
Det ser nu ud til at Covid-19 restriktionerne bliver
lempet så meget, at det er forsvarligt for TornbyVidstrup Sognearkiv, at indkalde til ordinær generalforsamling.
Datoen er fastsat til:
Torsdag, den 17. juni 2021 kl. 19.00 i Mettes
Kaffestue på Tornby gl. Købmandsgård.
Som forsamlingsreglerne er lige nu, ser vi os desværre nødsaget til at bede om tilmelding, så vi ved
hvor mange, der ønsker at deltage. Tilmelding skal
ske til Christian Byrdal på mail fambyrdal@has.dk
eller på mobil 2247 6485. Vi håber ikke at det vil
holde nogen tilbage, men at vi kan undgå, at nogen
kører forgæves.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er i år
Karen Jensen, Hanne Kirketerp, Gunhild Godsk og
Christian Byrdal.
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe, hvorefter vi meget gerne vil fortælle
lidt om Havbakkens tilblivelse. Der har været skrevet rigtig meget om lukningen af vores plejecenter
Havbakken.
Men hvad var der egentlig på grunden før Havbakken blev bygget og hvem tog det første spadestik?
Det skulle glæde os meget, om der blandt deltagerne i generalforsamlingen vil være nogle, der kan
supplere vores fortælling med flere oplysninger.

Kontingent for 2021
Igen i år har vi opgivet at fremstille den årlige folder
med aktiviteter, da det endnu er meget usikkert,
hvad der kan gennemføres.
Sidste år var der alligevel en del, der indbetalte
kontingent til støtte for arkivet. Kontingentet for
2021 er stadig kun kr. 50,00 per person og der kan
indbetales på arkivets konto 9190 1530000601.
Husk navn! På forhånd tak.
Er arkivet åbent igen?
I skrivende stund desværre endnu ikke, men vi
forventer at kunne genoptage vores ugentlige åbningstid om onsdagen kl. 15.00-17.00 inden så
længe. Og der vil blive informeret herom på info
tavlerne i Tornby og på Vidstrups hjemmeside, ligesom det naturligvis også kommer til at stå her i
bladet.
Sidder du tilbage med et uopsætteligt spørgsmål,
er du velkommen til at sende os en mail på:
tvarkiv@gmail.com.
Da vi kun er på arkivet nogle få dage om ugen, skal
man dog forvente, at der kan gå nogle dage, før der
kommer et svar.
Christian Byrdal
sekretær

Alle er velkommne.

Stanges Auto

Friskristet luksuskaffe
Hver mandag på Aktivitetshuset Solhjem,
Præstevænget 1, Hjørring. Åbent kl. 15-18.
Ved køb over 100 kr. fås en kop gratis gourmetkaffe i caféen.
Forudbestil på:
www.vendiakaffe.dk
eller sms: 2796 8197
inden mandag.

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

Eller afhent på:
Perikonvej 5, Tornby.
Betal med mobilepay
ved afhentning.
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Kirkebladet
Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Se på kirkens hjemmeside om de aktuelle forhold – eller ring til præsten: 5167 0666.
Uge

Dato

22
23
24
25

6.
13.
20.
27.

1. søndag i trinitatis		
2. søndag i trinitatis *
10.30
3. søndag i trinitatis		
4. søndag i trinitatis
10.30

4.
11.
18.
25.

5. søndag i trinitatis
9.00 LW
6. søndag i trinitatis		
7. søndag i trinitatis
9.00 LW
8. søndag i trinitatis		

Juni

Juli

26
27
28
29

Navn

Tornby Sognegård

Vidstrup
10.30
10.30

9.00 LW
10.30

August

30
1. 9. søndag i trinitatis
10.30
31
8. 10. søndag i trinitatis		
10.30
					
Tornby kirke
Vidstrup kirke
32
15. 11. søndag i trinitatis
10.30
33
21. Konfirmation **
11.00
22. 12. søndag i trinitatis		
10.30
34
29. 13. søndag i trinitatis
9.00 LW
September

35
35

4. Konfirmation		
5. 14. søndag i trinitatis
10.30

10.30

LW = Liselotte Wiemer
Hvis ikke andet anført = Sara Dommerby Toft
*
**

Indskrivningsgudstjeneste er udskudt til efteråret – mere om dette i næste nummer af VI-TO.
I tilfælde af corona-restriktioner deles holdet i to, således der også er konfirmation kl. 9.00 i Tornby kirke.

Arrangementer
Koncert i Vidstrup kirke 7. juli kl. 19.30 med Anja Præst Trio. Entré 100,Vi vender stærkt tilbage i efteråret med gode arrangementer for både de sangglade, de lyttelystne og
dem, der bare gerne vil mødes igen. Indtil da holder vi gudstjenester inden for de gældende restriktioner, som forhåbentlig letter en smule hen over sommeren.
Husk man altid kan få en snak med præsten: Sara Dommerby Toft, tlf. 5167 0666
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Præstens klumme - Landskaber
Den omverden, vi er sat i
Forleden var jeg til et foredrag om sanserne. Det
er Tornby Beboerforening, der låner sognegården
til nogle fine aftener, hvor der livestreames foredrag fra Aarhus Universitet. Under overskriften
”Sære Sanser” førte Peter Teglberg Madsen, som
er professor i sansefysiologi, os igennem både
menneskets og forskellige dyrearters sanser. Det
blev klart, at vi ikke kan nøjes med at tale om fem
sanser. En slange har fx en særlig varme-sans, der
ikke kun virker, som vores følesans, men på linje
med synssansen, tegner et billede af det objekt,
der udsender varme, så slagen i mørke kan indkredse sit bytte.
Under foredraget blev det også nævnt, hvordan
sanserne, er det led, der forbinder os med verden
omkring os. Vores sanser er med andre ord altafgørende for, hvordan vi opfatter vores omverden.
Allerede i vores sanser ligger der en fortolkning af
verden. Hvis vi mangler en sans, fremstår verden
anderledes. Men ikke desto mindre, er det den
samme verden, de samme rum, vi befinder os i. Og
sanserne er forunderlige. De kan skærpes. Kroppen er i stand til at booste de andre sanser, hvis
den mister en – fx har blinde mennesker ofte en
meget mere udviklet høre og lugtesans, sådan at
den omverden, som synssansen normalt ville give
et indtryk af, erstattes af et mere detaljeret lydbillede.
De landskaber, der former et menneske
Sådan et foredrag sætter tanker i gang. Jeg funderede over, hvordan vores omverden i den grad
er med at til forme os. Hvordan det landskab, vi
bevæger os i, danner det sind, vi helt fra barnsben
udvikler. Der er forskel på at vokse op i milde omgivelser, med bløde frodige bakker, god og frugtbar
muld, der nemt lader kornet spire og gør træernes
frugter store – og så på at bo på sandede jorde
og ud til det mægtige hav, hvor både land og vand
yder en større modstand, når man skal skaffe det
daglige brød. Der har man erfaringen af en farlig
omverden. Endnu større ekstremer findes for dem,
der vokser op i arktiske egne – eller tæt på ørkenen. Der findes steder, hvor ens omverden ligefrem
er livsfarlig. Der er ikke noget at sige til, at mennesket altid har fortalt myter og sagn om, hvordan
trolle og jætter, alle de livstruende magter, boede
i ødemarken, i fjeldet eller knyttede sig til vandet
eller til stormen. Nu bor mange af os ikke længere
med naturen som den nærmeste nabo, og det er
værd at bemærke, at meget af den natur, vi har
omkring os, er tæmmet af os mennesker. Vi skal
heller ikke kæmpe med hverken jorden eller havet,
for at få mad på bordet. Selv i Tornby og Vidstrup,
der af folk i større byer nok ville blive stemplet som
laaaangt ude på landet, dækker asfalten og fortovets fliser jorden, og udsigten præges mange steder lige så meget af tagrygge og husgavle som af
vild og utæmmet natur. Vi er blevet byboere. Byen
sætter os i andre landskaber, end dem, man oftest
finder på de gamle landskabsmalerier.
Det indre landskab
Mennesker og dyr har det til fælles, at de formes af
deres omverden. For at kunne overleve som art, er
det vigtigt at kunne tilpasse sig det landskab, man
sættes i. Et eksempel på tilpasning er de ræve, der

er flyttet fra skoven og ind til byen. Andre arter går
det ikke så godt med, de forsvinder, hvis deres
landskab forsvinder. Mennesket er til gengæld et af
de mest tilpasningsdygtige skabninger, der findes.
Vi kan tilpasse os alt fra den hårdeste polarvinter
til den goldeste asfaltørken i byer som Tokyo og
New York.
Men mennesket er ikke bare et dyr. Det er vigtigt
altid at huske på. En af de ting, der adskiller os fra
dyrene er, at vi kan reflektere over vores omverden.
Dyrene sanser det landskab, de er sat i, men de
forholder sig ikke eksistentielt til, hvad landskabet
gør ved dem. De skriver heller ikke digte eller maler billeder af deres omverden – eller for den sags
skyld af deres indre liv. For der sker det forunderlige, at når vi mennesker begynder at forholde os
til vores omverden, reflektere over det landskab, vi
står midt i, så smitter vores indre landskab også af
på refleksionen. På den måde dannes vi ikke blot af
vores omverden – dannelsen sker i en vekselvirkning mellem vores omverden og vores egen tankeverden, vores eget sind.
Livets landskaber
Et af de første landskaber, der præger et menneske, er ansigtet. Man kan registrere, hvordan
spædbørn reagerer meget mere på at få vist billeder, der rummer ansigtets struktur, med den ovale
form, mund og næse og særligt øjnene, end, hvis
man viser dem billeder, der forestiller alle mulige
andre ting.
På den måde er medmenneskets ansigt, det første landskab, vi som mennesker forholder os til.
Ansigtet er det spæde barns ”omverden”, selvom
det netop er kendetegnende for spædbarnet, at
det ikke kan kende forskel på sig selv og sin omverden. Og tænk hvor stor betydning det har, om
det er et åbent og smilende ansigt, der danner det
lille spædbarn, eller om det er et forstenet og bortvendt ansigt.
Vi bærer det med os. Vores forældres ansigt, vores
gamle barnepiges ansigt. Eller bedsteforældrenes.
Alle dem, der tager sig af os, når vi er små. Og
jeg tror, mange af os kan genkalde os smilerynker,
modermærker og ørets snørkler hos nogle af dem,
der har taget sig af os. Jeg husker fx min morfars
buskede øjenbryn, som han tålmodigt har ladet
mig gribe fat i med mine små fingre, når jeg sad
på skødet af ham. Og ikke kun ansigtet, men også
hænderne er med i det lille barns vigtigste landskaber, den vigtigste omverden. Jeg kan stadig huske,
fornemmelsen af mine små hænder på min fars
store pande, da jeg var lille nok til at sidde på hans
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skuldre. Eller min mors hænder, der klapper kage,
mens jeg sidder på hendes skød og vi synger.
Barnets landskab
Der er ingen der kan sanse de nære ting, som små
børn. Måske fordi små børn har al tid i hele verden.
Måske fordi alting i hele verden er nyt, når man
selv kun er fire år. Jeg har selv små erindringsglimt
fra dengang. En Mariehøne på min finger. En lille
blomst i græsset. Eller mælkebøtten med dens dunede frøkrans. De små ser kun detaljerne. Ikke den
storslåede helhed.
I min familie går der en historie om min fætter, som
havde sine første år inde midt i København. Han
voksede op inde midt mellem boligkarréer og fortove. En forårsdag, hvor der i lang tid havde været
gråvejr og regn, gik han man sin mor i hånden på
fortovet, og pegede så pludselig op på en lille blå
plet himmel, der viste sig i skydækket, og udbrød
”Mor, se! Hvad er det?”. Familien flyttede senere
ud i et hus med have og masser af natur omkring,
og jeg har hørt historien fortalt som et skrækeksempel på, hvordan storbyen tager naturen og
de åbne vidder fra os. Jeg kender mange, der ville
visne, hvis de skulle bo inde midt mellem beton og
mursten. Men man kan også netop vende historien
til en meget smuk fortælling om, hvordan man i byens rum netop får skærpet blikket for detaljerne. En
af de smukkeste og mest livskraftige planter vi har
her i landet er mælkebøtten, og at se den skyde op
gennem en revne i asfalten er noget, der både gør
mig glad og giver mig et håb. Men i byens rum er
også det sted, hvor de menneskeskabte landskaber for alvor fylder noget. Og selvom vi er vandt
til at nedvurdere beton og mursten frem for strand
og skov, så kan der findes en stor skønhed netop
i, hvordan betonens ensformige grå farve gennem
tiden præges af vejr og vind, og bliver til en levende
flade, med mange mønstre.
Mine egne landskaber
Jeg har selv vidt forskellige landskaber indlejret i
mig. Da jeg var helt lille boede vi i Klim. Her husker
jeg særligt Bulbjerg, men også Thorup strand, hvor
fiskekutterne blev trukket op på land i efterårsmørket og fiskerne solgte vores aftensmad ud over rælingen til min far, rødspætter, der steg til hele 5 kr.
pr. stk, før vi rejste til Rødding.

Når livet gør ondt

- en mulighed for anonym samtale
Hver aften mellem 20 og 02
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Tlf: 70 120 110

Der løber der et dige langs vandet hele vejen fra
Esbjerg og ned sydover grænsen. Langs med dette
dige går en vej med det fantastiske navn: Katastrofevej. Og neden under en lille formaning af hensyn
til de græssende får: ”Løsgående hunde må ikke
medtages”.
I Rødding afløstes det voldsomme Vesterhav af
det frugtbare landbrugsland. Her var det markerne,
der prægede landskabet – og dem kan jeg mærke,
jeg stadig nyder i fulde drag, de store flader, der
fortæller, hvornår på året vi er: fra de dybe brune
nuancer, som findes i pløjemarken, over det fine
strejf af lysegrønt, når vinterhveden spirer, eller
når foråret endelig bryder frem, over de knaldgule
rapsmarker og de mættede grønne farver, der stille
og umærkeligt går over i den hvidgule høstklare
kornmark – og så de golde stubmarker, der fortæller, at høsten er i hus.
Det første landskab jeg tog til mig som mit eget
var til gengæld Vaden. Da jeg flyttede hjemmefra,
kom jeg nemlig til at bo i Ribe. Og det flade åbne
landskab, uden træer eller bakker, men med en
himmel, der er højere end noget andet sted, jeg
kender – det blev mit landskab. Vaden er præget af
tidevand, der ikke bare stiger og falder med et par
centimeter, men ofte med flere meter. Selvom der
hverken er klipper eller bakker, er det ikke noget
tandløst landskab. Der ligger en farlighed i Vaden.
Man skal holde sig orienteret om ebbe og flod,
hvis ikke det skal gå galt, og nogle gange kommer
stormfloden og tager alt med sig.
Den forgange coronatid har for mange mennesker
været anledning til at genopdage traveturen, hvis
man ikke allerede havde som vane at gå tur i for
vejen. De fleste har nok yndlingsture. Ruter gennem et landskab, hvis detaljer, lyde, lugte man
kender så godt, at man for alvor lægger mærke
til årstidernes vekslen, og samtidig får plads til at
mærke det indre landskab, tanker og stemninger,
undervejs når man går. Så lad mig slutte med en
opfordring til at gå en tur og tænke over hvilke landskaber, der har præget og formet sind og sjæl gennem tiden. God tur!
Sara Dommerby Toft

Babysalmesang
i gang igen
Som det ses på forsiden er der endelig gang
i babysalmesang igen.
Glæden er stor!

Konfirmander 2021
Der er konfirmandforældremøde for 2021-holdet
onsdag 11. august kl. 19.00 i sognegården i Tornby.
De konfirmander, der skal konfirmeres i Tornby kirke 2021 mødes i sognegården torsdag 19. august
kl. 16.30 for at øve selve konfirmationen (det tager
højst en time).
Konfirmation i Tornby 2021 finder sted lørdag 21.
august kl. 11.00 (samt kl. 9.00, hvis vi er nødt til at
dele holdet). Dertil er der en enkelt konfirmation i
Vidstrup lørdag 4. september 2021.

Konfirmander 2022
- indskrivning udskudt til efteråret.
Den 13. juni skulle vi have haft indskrivning af næste års konfirmander, men dels er der i mellemtiden blevet lukket for Tornby kirke pga. installering
af varme, dels ser restriktionerne ikke ud til at være
ophævet så meget, at vi kan være der alle sammen, så vi må vente til efteråret med at mødes –
mere om dette i næste nummer af VI-TO.
Konfirmation i Tornby 2022 finder sted bededag 13.
maj 2022.

Tornby-Vidstrup kirkekor

Spørgsmål vedr. konfirmation
Har du spørgsmål vedr. konfirmation, både i 2021
og i 2022, så kontakt:
Sara Dommerby Toft, tlf. 5167 0666
mail: sdt@km.dk.
https://www.tornby-vidstrup-sogne.dk/

Tornby-Vidstrup kirkekor
Tornby-Vidstrup kirkekor øver hver torsdag eftermiddag i vinter-halvåret fra høst til pinse. Efterårets
sæson begynder torsdag den 26. august i sognegården.
Vi samles hver torsdag kl. 16.00, drikker kaffe og
vender verdenssituationen, inden vi kl. 16.30-18.00
varmer stemmerne op og synger af karsken bælg.
I løbet af året deltager koret til forskellige arrangementer og særlige gudstjenester. Lige fra julekoncert over sangaftener til den smukke pinsegudstjeneste 2. pinsedag i det fri. En gang årligt holder
koret sin fødselsdagsfest, hvor vi spiser sammen
og der er ofte mange og meget muntre indslag.
Vil man gerne synge med i koret, kan man kontakte
korets formand, Birgit Tybjerg: 2861 3803
eller korleder, Thomas Abilgaard: 2796 8197

Vendsysselfestivalkoncert i Vidstrup Kirke
Onsdag d. 7. juli kl. 19,30.
Medvirkende: Anja Præst Trio:
Anja Præst (Klarinet, sang), Jesper Vinther (Harmonika), Peter Sejersen (Kontrabas).
Programmet indeholder kompositioner af Anja
Præst. Anja er rigsspillemand og er nomineret til
flere priser. Hun er internationalt anerkendt som
komponist. ”Smukke og svingende, finurlige og fejende melodier og eftertænksomme sange”!
Entré kr. 100,-
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Det nye menighedsråd
Peter Christensen, Tornby
Jeg kan godt lide at komme i kirken og jeg opstillede til menighedsrådet for derigennem at komme
tættere på de arbejdsopgaver og beslutninger, der
ligger lokalt i driften af sognene.
Jeg er statsautoriseret revisor, senior partner ved
BDO. Jeg har haft hele min erhvervskarriere ved
BDO Hirtshals, hvor jeg startede som elev i 1977.
Ud over arbejdet i Hirtshals har jeg opgaver for
BDO Danmark, som betyder, at jeg kom en del
rundt i vores 32 afdelinger i hele landet.
Jeg er gift med Anette Engbjerg og vi har børn, svigerbørn og børnebørn – tre af hver slags.
Jeg er født og opvokset i Hirtshals, men vi har boet
i Tornby i snart 30 år.
I fritiden arbejder jeg – forgæves - på at forbedre
mit golfhandicap, og det bliver også til en enkelt
fisketur med min far, og så har jeg planer om at
bruge endnu mere tid på familie og venner.
Karen Thomsen, Tornby
Jeg hedder Karen Thomsen, sidder i MR fordi det
er der nogen, der skal, og det er faktisk ret spændende. Er med i rådet på 9. år, synes generelt, det
er en berigende måde at arbejde sammen i en
gruppe, for at nå udfordrende mål, man ikke direkte selv skal betale. Er gift med Jan, har boet i
Tornby siden 2000. Bruger det meste af fritiden på
familie og min lidt for store have.
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Birthe Jensen, Vidstrup
Jeg hedder Birthe, og jeg er kasserer i menighedsrådet. Dvs. at vores regnskab bliver ført i Hirtshals,
men jeg skal godkende regningerne og levere dem
til Hirtshals, hvor Bente Andersen fører regnskabet.
Carol Ann Kiel, Vidstrup
Valgt som repræsentant for Vidstrup Sogn
Jeg er 63 år, har boet i Vidstrup siden 1992. Jeg
er sygeplejerske og arbejder i Jammerbugt kommune.
Jeg har tidligere i to perioder været medlem af
menighedsrådet. Jeg vil arbejde for, at kirken skal
være en naturlig del af vores by og hverdag, at vi
som borgere i Vidstrup bruger vores kirke.
I min fritid nyder jeg at læse og at færdes i vores
dejlige natur.
Anna-Mette Skovgaard Pedersen, Tornby
69 år. Flyttede til Tornby i 2013 , hvor jeg virkede
som Kirketjener og sidenhen som vikar på kirkegården. Før jeg flyttede til Tornby, var jeg lærer i
Hjørring i 30 år. I menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for, at sognegården bliver et aktivt sted, med
mange muligheder, for mennesker i alle aldre. Jeg
vil også arbejde for, at kirken bliver en grøn kirke.
Iver Gaarden, Nørre Sundby (løst sognebånd)
Jeg blev født i Tornby 1941 og samme år døbt her
i kirken - min far spillede på orglet undervejs. Han
blev ansat som organist ved Tornby og Vidstrup
kirker, da han var 16 år gammel.
Erhverv: Uddannet i butiksfag, hvorefter læreruddannelse med flere. Jeg har undervist i folkesko-

Øverst fra venstre: Anne-Mette Skovgaard Pedersen, Birthe Jensen, Carol Ann Kiel og Karen Thomsen.
Forrest fra venstre: Dorthe Kjærgaard, præst Sara Dommerby Toft, Iver Gaarden og Peter Christensen.

len, Møborg skole og på en efterskole, Efterskolen
på Lynghøj – ved Støvring.
Nogle af mine fritidsinteresser: I Østervraa blev jeg
som 11-årig medlem af KFUM-spejderne, på Fyn
var jeg nogle år senere med til at stifte en FDFkreds. Da jeg senere som lærer blev ansat i Vestjylland, nærmere bestemt i Møborg skole, ikke langt
syd for Lemvig, var det igen KFUM-spejderne, der
var en mulighed – og jeg startede en afdeling i Møborg sogn, hvor jeg i øvrigt var medlem af menighedsrådet i en periode, indtil jeg skiftede til andet
arbejde. (Ansat ved Arbejdsdirektoratet som erhvervsvejleder med tjeneste i den nordlige del af
Ringkøbing amt). I tiden som efterskolelærer var
jeg med i FDF-kredsledelsen i Øster Hornum.
Jeg har brugt megen tid på slægtsforskning og
overskrivning af kirkebøger med gotisk håndskrift
til noget mere læsbart, begge emner kan søges på
internettet under mit navn.
Arbejde i kirkeligt regi: De sidste 1½ år af min studietid var jeg kirkesanger ved Rom kirke, lidt syd
for Lemvig. Jeg har været kirkesanger ved Nees
kirke (Møborg-Nees pastorat). Samtidig var jeg
kontraministerialkirkebogsfører (et grumme langt
ord for at forklare, at jeg førte kirkebogen, der skulle stemme overens med den kirkebog, præsten
førte - hovedministerialkirkebogen) (ca. 1978-88).
Fra 1995 og i ca. 10 år var jeg kordegn ved Hvorup
sogn samt kirkesanger ved gudstjenester i Nørre
Uttrup kirke – men altså ikke ved bryllupper og begravelser – det havde man folk til!
Min kones og mit gravsted befinder sig allerede på
Tornby kirkegård. Heri er begravet min fars forældre, Iver Christian Nielsen og Maren samt min fars
søster, Christa.
I øvrigt har jeg et foto med Poul Dalsager, der kører
lille mig i barnevogn – det må også være en kvalifikation!

og godt, at vi i rådet kan noget forskelligt. Mest af
alt brænder jeg for det, der kan ske af aktiviteter
for forskellige aldersgrupper i sognet – så derfor
glæder jeg mig til, at vi atter kan mødes om stort
og småt.

Indre Mission
Menighedshuset i Horne står åben for enhver, som
skulle have lyst til at deltage i en eller flere af vores
arrangementer. Ring gerne på tlf. 2294 0522 hvis
du gerne vil være med i en bibelkreds med andre,
hvor bibelen 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.
Henvendelse til Esther på tlf. 4037 2979.

Dorthe Kjærgaard, Tornby
For 20 år siden flyttede vi – min mand Tonny og vores dengang to piger, nu tre – til Tornby … eller nærmere nord for Tornby på vej ned til stranden. Den
beslutning er vi godt nok glade for. Sikke en smuk
og vild natur og sikke et dejligt lokalsamfund. Vi
kiggede efter et sted med KFUM-spejder og skole.
Det fik vi og meget andet med. Jeg er uddannet
lærer, har været en del år på Horne Efterskole og er
nu ansat på Vrå Højskole. I menighedsrådet er der
en del, der skal tages stilling til – ret spændende

Rådgivning
Salg
Installation

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

Service

Carsten Jensen

Jysk IT-Tech
Ulvkærvej 6 • 9850 Hirtshals • Tlf. 60 94 22 36
www.jyit.dk • mail@jyit.dk
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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
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 og kontaktperson
Sara Dommerby Toft
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Tornby-Vidstrup Sognegård:
Nejstgårdvej 2, Tornby, 9850 Hirtshals
Menighedsrådet:
Formand, Underskriftsberettiget
Dorthe Kjærgaard Sørensen
Strandvejen 24, 9850 Hirtshals
Tlf. 2234 2562
E-mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com

Næstformand, formand for Valgbestyrelse
Peter Christensen, Skagavej 23, 9850 Hirtshals
Tlf: 4057 0157 - E-mail: skagavej23@gmail.com
Kasserer, Underskriftsberettiget
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253 - Tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk
Sekretær, medlem af Valgbestyrelse
Carol Ann Kiel
Bag Volden 2, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk
Kirkeværge Tornby, medlem af Valgbestyrelse
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com
Kirkeværge Vidstrup Vakant
Sognegårdsansvarlig, IT, Aktivitetsudvalg
Lene Olsen
Kødstedvej 34, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
E-mail: jens.olesen@mail.tele.dk
Kontaktperson, hjemmesideansvarlig
Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33, 9400 Nørresundby
Tlf: 2364 8557 - Email: ivergaarden@stofanet.dk
Alle i menighedsrådet er medlemmer af henholdsvis Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Bygningskyndig: Preben Lind Thomsen
Hirtshals Kirkekontor:
Kirkegade 14, 9850 Hirtshals, Tlf. 9625 1100
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 – 17.
Kirkebil for begge kirker:
GODIS Taxa: Tlf. 9894 1789
Præsternes vagttelefon: Tlf. 9894 1012
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Tornby Idrætsforening
TIF-Fodbold
God sæsonstart for TIF-oldboys
Begge Tornby Idrætsforenings oldboyshold er
kommet rigtig fint fra start og især veteranholdet
har overrasket positivt.
Fra sæsonstart var der lidt tvivl om der overhovedet
ville være spillere nok til at deltage, men en ihærdig
indsats af René Jensen har betydet, at holdet har
kunnet stille med fuldt mandskab til alle hidtil fem
spillede kampe.

Der er for tiden kun otte spillere, hvoraf en enkelt
kun kan spille med engang imellem, så der er brug
for en enkelt eller to nye mand i alderen 55+. Det er
vigtigt, at vi kan stille med mindst syv spillere til alle
kampe, så der er mulighed for pauser, men også
hvis der sker skader eller afbud.
Har du spillet fodbold før og har lyst til at prøve
igen, så kontakt gerne undertegnede på tlf. 2247
6485 eller på mail fambyrdal@has.dk.
Man kan følge begge holds resultater og stillingen på Vendelboernes hjemmeside www.vendel
boerne.com
Christian Byrdal

Og der er åbenbart kvalitet
bag spillerne, for holdet er
ubesejret og indtager andenpladsen i A-puljen efter tre
sejre og to uafgjorte kampe.
Kun Hirtshals har klaret sig
bedre. Og det er ikke fordi
Tornby har mødt rækkens
dårligste hold, idet tre af kampene er mod modstandere på
pladserne lige under Tornby.
Især de to uafgjorte kampe
– 1-1 mod HI og 2-2 mod
Horne – har været tætte og
mod Horne var holdet endda
bagud med 2 – 0.
Det bliver spændende at se
om TIF-veteranerne kan holde
fast i den gode præstation.
Også superveteranerne fik en
rimelig start med sejr i den
første kamp. Desværre kunne
der ikke stilles hold til kamp
nummer to, men herefter blev
Vodskov sendt hjem med et
7-2 nederlag.
Der var i år tilmeldt ti hold,
men desværre har Løkken og
Bagterp trukket deres hold
ud og med otte hold tilbage,
valgte man at begynde en helt
ny turnering, så der ikke blev
oversiddere hver uge.
Den første kamp var her udebane mod Ilbro og Tornby
kunne køre hjem med tre
point efter en god indsats og
en sejr på 4-1.
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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

Forsamlingshuset
klar igen

det med meget fin resultat. Det er også lykkedes
beboerforeningen at få en loftmonteret projektør
fra seminariet.

Efter coronanedlukning er forsamlingshuset klar
igen til udlejning. Vi har allerede bestilling til konfirmationer, studenterfester, sølvbryllup, fødselsdage, seniorernes sommerfest og tre generalforsamlinger her i sommer.

Vi har været heldige, at få ting fra Havbakken: Fine
køkkenskabe, skabe og hylder til kælderen, op
vaskemaskine, toiletter, lamper til den store sal,
fremvisningslærred og 16 ekstra stole til den lille
sal.

Positive nyheder
Seniorerne har ansøgt Hirtshals Sparekasse Gavefond om nye borde og stole til både store og lille
sal og fået bevilliget 78.250 kr. Møblerne er leveret.

Alle disse ting er vi dybt taknemlige for. En stor
tak til Arbejdslauget, som har været en uvurderlig
hjælp, til at få tingene monteret.

Beboerforeningen har søgt Nordea fonden om
penge til at lydisolere både store og lille sal, som
også er bevilliget. Arbejdslauget har udført arbej-

18

Der kan stadig købes aktier i forsamlingshuset til
100 kr. pr. stk.
Tille Pedersen

Siden sidst
Vi har brug for din hjælp!
For snart rigtig mange år siden blev jeg af en kollega opfordret til at tilmelde mig som bloddonor.
Men det fik jeg ikke lige taget mig sammen til.
Dengang jeg så blev soldat, skulle vi alle en dag
afgive en portion blod. Og det lille prik var faktisk
ikke noget at jamre over, så efter hjemsendelse tilmeldte jeg mig.
Desværre er jeg nu blevet for gammel til at fortsætte som donor, men jeg nåede da at blive tappet
100 gange og fik i den anledning en rigtig flot stentøjsfigur af en pelikan som gave.
For en tid siden lå der pludselig et postkort fra
Bloddonorerne i Vendsyssel i vores postkasse.
Forsidens tekst var:

Som hovedregel bliver man højst tappet et par
gange om året og det tager under en time hver
gang – den anbefalede hviletid på 10 min. efter
tapning medregnet.
Giv blod af et godt hjerte!

Christian Byrdal

Konfirmandlisten
Omdeling sker i 9. og 10.
juni. Den ligger i omslaget
med reklamerne.

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. Vi følger op i
hvert nummer, med datoer så langt vi kender dem.
Vi vil nemlig gerne kigge et par numre eller flere
frem her på siden sidst, så I kan planlægge indlæggene så godt som muligt.
Udgivelsesplan
Blad nummer

Deadline

Udkommer

4

20. juni

28. juli

5

5. september

29. september

6

1. november

24. november

Annoncører i VI-TO
Beskeden var:
”Bloddonorerne i Vendsyssel mangler 1000 nye
donorer og vi behøver din hjælp! Hvis hver eneste
donor i Vendsyssel skaffer hver én ny donor, kommer vi tættere på vores mål.
Tag fat i familie, kolleger, naboer eller venner og
fortæl om bloddonorsagen. Nye donorer kan tilmelde sig på bloddonor.dk. Tusind tak for din hjælp
som bloddonor”.
Jeg har så valgt at give beskeden videre til alle læsere af VI-TO og håber, at der måske vil være en
eller to eller flere, der godt vil hjælpe.

FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
IT-konsulent Carsten Jensen
Jørgen Jeppesens Eftf.
Keramiker Janice Hunter
Malerfirmaet Søren Olesen
Martensens Bogtrykkeri
OK Benzin
Rederiet ISAFOLD
Rådgivende ingeniør Ole Møgelmose
Sct. Nikolaj Tjenesten
Sparekassen Vendsyssel
Stanges Auto
VarmeMadsen
Vendia Kaffe
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KALENDER
Kalender

Juni
9.-10. Konfirmandlisten omdeles
17.
Generalforsamling SG
i Mettes Kaffestue på Købm.
20.
Deadlinie for stof til næste blad
30.
Generalforsamling Tornby
og Omegns Seniorer i TF kl. 14
Juli
7.
28.

Koncert med Anja Præst Trio
i VK kl. 19.30
Sommerfest Tornby og
Omegns Seniorer i TF kl. 17.30

August
21.
Konfirmation i TK kl. 11
(evt. også kl. 9 hvis Coronarestriktioner kræver det)
September
4.
Konfirmation i VK kl. 10.30
22.
Høstfest Tornby og Omegns
Seniorer i TF kl. 17.30

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

lokalbladet-vito.dk

Alle arrangement er nærmere omtalt
inde i bladet.

