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Leder
Nu er covid-19 ikke længere en kritisk sygdom. De
sidste restriktioner i almindelighed er ophævet og
der skal noget til, for at de bliver indført igen.
Jeg har mødt mange ansigter, der lyste op, når de
mødte et andet menneske. Og det med udsigten til
en krammer eller et knus. At vi kunne komme hinanden ved betyder noget og nu har vi undværet det
så længe. En helt igennem god oplevelse at mærke
et andet menneske tæt på uden at kigge sig omkring for at se om det kunne gøres diskret.
Det at trække sig tilbage diskret er ikke så nemt,
som man kunne håbe. Inde i bladet er der derfor
en invitation til et møde i sognegården, hvor vi skal
snakke om hvordan VI-TO kommer videre. Der
er nødt til at være nogen, der samler trådene. En
kæde uden et par led gør, at det ikke er en samlet
kæde. Det skal og kan ikke fungere sådan.
Men ellers nærmer efteråret sig med de mange nye
indtryk det giver. Desværre har der i år været så
tørt at svampene holder sig lidt tilbage. De plejer
ellers at sprede en masse glæde her hos os. Kantareller skal plukkes af os selv og ikke af folk i Polen
eller hvor de nu kommer fra. De skal plukkes på
den fine gåtur, der hører til. Vi skal ud og se skoven få en masse farver og plukke lidt brombær eller
hyben, se et rådyr eller følge et egern i trætoppen.
Nå, men en gåtur er også fin uden svampe, der kan
spises. Der er stadig mange dufte og liv, som er
rigtig godt at indsnuse og opleve.
Jeg har arbejdet med blad i mange år (ja, jeg tramper lidt i det) og det liv som man mærker, når bladet
skal skrives, sættes sammen og udgives er også
noget helt særligt. Det mærker man seks gange
om året mindst, når det er tid. Man møder en, der
kommer en mail eller nogen ringer og spørger om
det ene eller det andet. Så bliver der, for det meste,
også formuleret en lille sød, rar og kærlig ting, som
indikerer at det er vigtigt det jeg laver.
Vores trykkeri synes også det er vigtigt. De går meget op i det og glæder sig hver gang. De har rødder
i området og er en del af vores område, som de
også skal leve af. Så det har også været en stor
fornøjelse at konstatere at vi bliver taget så godt
imod.
Så læs nu og bidrag gerne fremover med gode historier, vigtige ting fra hverdagen, foreningerne og
Tornby og Vidstrup sogne. Tag imod andres glæde
over jeres indlæg.
En venlig hilsen fra en som ikke helt kan slippe bladet endnu.
Jørgen, konsulent

Havbakken
Aktivitetsklubben
Brugerrådet
Brugerrådet Aktivitetsklubben Havbakken
Bertha Thomsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2033 3765
Karen Larsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2215 7609
Villy Hansen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4047 4735
Bent Grydbæk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2169 2570

opslag på HAS kanal på jeres tv og opslag på infoskærmen 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 Mødrehjælpen.
Kontaktperson er Signe på tlf. 3028 7420.
Strikkedamerne

Faste aktiviteter
Seniordans starter op senere.
Tirsdag kl. 9.00 i Tornby Forsamlingshus,
Gl. Landevej 25, Tornby.
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
Kreativt værksted
Socialt samvær
Du behøver ikke komme præcis kl. 9.00, for at være
med i aktiviteterne, du er velkommen til at droppe
ind i løbet af formiddagen, både for at være aktiv,
men også for det sociale samvær.
Onsdag
Læsekreds på skolen én gang om måneden.
Kontakt Bente Christensen tlf. 9897 7790
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

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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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, og Grethe Olsen.
Suppleanter: Hanne Kirketerp og Birgitte Reiter. Revisor Niels Chr. Jacobsen, revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Støtteforeningen
Pænt fremmøde ved generalforsamlingen i støtteforeningen for Tornby Friplejehjem.
På grund af Coronasituationen var generalforsamlingen flyttet fra foråret til den 10. august. Alligevel
var der mødt 45 af de cirka 300 medlemmer frem.
Formanden for Støtteforeningen for Tornby Friplejehjem Ole Rimmen kom i sin beretning ind på,
hvad der var sket i årets løb og understregede, at
der stadig arbejdes på, at få etableret et friplejehjem i Tornby.
I forbindelse med den kommende valgkamp til
kommunalvalget vil vi arbejde på, at få valgt et byråd, der vil omstøde beslutningen af 4. september
2019 om, at der ikke må etableres friplejehjem i
Tornby og andre lokalbyer.
De to bestyrelser vil spørge samtlige opstillede
kandidater om deres holdning til dette spørgsmål.
Efter, at vi har fået svarene, vil vi lægge ud hvilke lister/kandidater man skal stemme på og ikke
stemme på, hvis man vil have mulighed for et friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer.
Som et kuriosum blev det nævnt, at en lokalby i
Aalborg Kommune, Ulsted, har fået tilladelse til, at
lave friplejehjem. Ulsted fik ligesom Tornby nedlagt
deres kommunale plejehjem. Men Aalborgs socialdemokratiske borgmester har, i modsætning til

Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A · Hirtshals · Tlf. 9894 1878
Mob. 2424 1955 · info@martensensbogtrykkeri.dk
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Hjørrings borgmester, ikke modsat sig oprettelse
af et lille friplejehjem.
På mødet blev det oplyst, at Ældre Sagen i Hjørring
Kommune vil arrangere et borgermøde om ældrepolitik i Hjørring Kommune. Det finder sted tirsdag
den 12. oktober på Hotel Hirtshals fra kl. 19-22. Her
kan man spørge til politikernes holdning til fx etablering af friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer.
Nærmere annoncering senere.
Efter generalforsamlingen kom bestyrelsen til at
bestå af Ole Rimmen, Peter Skovgaard, Marianne
Jepsen, Niels Anker Jensen, Søren Ellesøe og Grethe Olesen.
Som suppleanter blev Hanne Kirketerp og Birgitte
Reiter genvalgt.
Det samme gælder Niels Christian Jacobsen der
blev genvalgt og suppleanten Kurt Bærentsen.
For at have midler til at arbejde videre, bedes medlemmerne af støtteforeningen forny medlemsskabet for 2021. Dette kan gøres ved at indbetale
100 kroner på konto 9067 1520066787.
Husk navn, adresse og eventuel email-adresse.
Nye medlemmer er også velkomne!
Oscar Djurhuus,
formand for bestyrelsen for Tornby Friplejehjem
Ole Rimmen,
formand for støtteforeningen for
Tornby Friplejehjem

Tornby og omegns Seniorer
Formand, Erik Jacobsen tlf. 2175 8814 - næstformand Henning Nielsen tlf. 2014 2080
kasserer Alice Jensen tlf. 3090 3405 - sekretær Knud Abrahamsen tlf. 3098 2406 - Anni Nielsen tlf. 9897 7080

Pakkefest
Tornby og omegns Seniorer afholder pakkefest i
Tornby Forsamlingshus den 27. oktober kl. 17.30

Julefrokost
Slots- og Kulturstyrelsen har sponseret julefrokost
for Tornby og omegns Seniorers medlemmer.

Medbring en pakke til cirka 25 kr.

Det afholdes den 24. november 2021 kl. 13.00 på
Restaurant Munch Hotel, Tornby strand.

Menu: Gule ærter (eller smørebrød skal siges ved
tilmelding) og kaffe.
Pris 90 kr.
Tilmelding senest den 20. oktober til:
Alice på tlf. 3090 3405 eller
Knud på tlf. 3098 2406
eller e-mail: tornbyseniorklub@gmail.com

Der serveres det store julebord og drikkevarer gratis.
Der kan være max 60 personer, så tilmelding først
til mølle. Eventuelle venner, der skal med, kan komme på venteliste.
Tilmelding senest den 17. november til:
Alice på tlf. 3090 3405 eller
Knud på tlf. 3098 2406
eller e-mail: tornbyseniorklub@gmail.com

Årets konfirmander

Bagerst fra venstre: præst Sara Dommerby Toft, Simon Løth Kjul Brunsvig, Hjalte Nielsen, Oscar Lundholm
Christensen, Alexander Munch Jensen, Jason Carlos Pedersen, Ruben Mols Poulsen.
Forrest fra venstre: Louise Kathrine Fuglsang, Sille Nielsen, Maja Yder, Johanne Møller Riis, Maria Gade.
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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

Fællesspisning i
efterårssæsonen
Dejligt igen at kunne være sammen om god mad,
drikke og kulturelle indslag af alskens art. Efter en
veloverstået generalforsamling i september har vi
planlagt to yderligere arrangementer.
Den 20. oktober, hvor vi endnu ikke ved, hvad der
skal ske ud over, at vi skal nyde et måltid sammen.
(måske har du et godt forslag?)
Den 19. november, hvor det er vores julefrokost,
og hvor tidligere forstander på Vrå Højskole, Pia
Schnoor vil underholde med et foredrag, der passer til en munter aften.

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 mund-tilmund metoden, så kan der ske smuttere.
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Vilde, Lasse og Mette med lillebror på vej.

Så, hvis vi har overset nogle, så meld endelig tilbage til beboerforeningen – tlf. 2933 8210.
Gl. Skolevej
Vi byder hjertelig velkommen til Mette og Lasse,
deres datter Vilde og lillebror på vej. Lasse er født
og opvokset i Tornby og er altså vendt hjem igen
efter at have boet i Aalborg og har heldigvis fået
overbevist Mette om, at det er en rigtig god ide.
Mette kommer oprindeligt fra Rødkærsbro ved Viborg. Både Lasse og Mette læser til lærer på UCN
i Aalborg, så de sætter pris på at bo så tæt ved
toget. De nyder godt af at have brugs, tog og Børnehus i gå-afstand. Stort velkommen til endnu en
børnefamilie.
Sandy og Claus
De har valgt Tornby, det er vi rigtig glade for. Sandy
og Claus kommer fra Åbyen, men havde lyst til at
prøve noget nyt, så da drømmehuset var til salg
på Nejstgårdvej slog de til, og det har de ikke fortrudt. De siger samstemmende at de nyder roen,
den skønne skov og specielt de skønne naboer.
Husstanden består foruden de voksne også af to
sønner. Matti på 10 år og Marcus på 16. Begge er
skolesøgende.
Claus tilbringer sin arbejdstid som hotelchef hos
Fjordline, og Sandy kører dagligt sydpå til psykiatrisk sygehus i Brønderslev.
Tornby beboerforening byder alle de nye velkomne.

Sandy og Claus. Sønnerne var ikke hjemme.

Redaktionen
VI-TO fremover!
For en lille generation siden startede vi bladet VITO. Der var nogle ildsjæle, der startede og jeg kom
med meget hurtigt. Jeg havde lidt forstand på it og
det blandede jeg mig med og det har jeg så gjort
i 25 år.
Sådan skrev jeg sidst i bladet og det er så det jeg
arbejder på, at kunne overlevere til en anden eller
nogle andre. Det vil sige, det skal jeg selvfølgelig
ikke bestemme og man behøver ikke at være en
ørn til it for at kunne være med.
Hvad gør vi så!
Vi har i redaktionen talt om hvad vi kunne gøre. Vi
har besluttet at holde et åbent møde den 6. ok-

tober i sognegården. Det er fra kl. 19-21 og vi
inviterer på en snak om VI-TO og om hvordan vi
kommer videre, en kop kaffe og så kringler vi noget
til kaffen.
Du er meget velkommen. Vi vil gerne møde andre
som er interesseret i at bladet udkommer fremover,
så kom og vær med til at finde den måde det kan
ske på.
Du vil møde den nuværende redaktion og så dem,
som også gerne vil bidrage til løsningen enten med
ideer eller en hånd eller to.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Jørgen
på vegne af redaktionen

Fra venstre ses: Christian Byrdal, Jørgen Kiel og Hans Nikolaisen. På billedet mangler præst Sara Dommerby
Toft, som også er med i VI-TO’s redaktion.

Rådgivning
Salg
Installation
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

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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Vidstrup Borgerforening
Bestyrelsen: Formand Bo Karlsson, kasserer Kurt G. Jørgensen, Martin Riis,
Hedvig Brix, Susanne Sørensen, webmaster Karsten Melgaard

Generalforsamling
Der var 32 fremmødte til generalforsamlingen, hvilket synes meget tilfredsstillende. Følgende er beretningen fra mødet.
Årsberetning 2020-2021
Mostedag:
Vi mostede ca. 300 kg æbler og gjorde os samtidig nogle erfaringer, som vi kan bruge fremover,
bl.a. kan vi ikke på grund af veterinære krav lave
æblemost på flaske til videresalg. Vi vil også i år
tilbyde en mostedag for byens og omegnens borgere, denne dag kan man få hjælp til at moste sine
egne æbler.
Halloween:
Et meget populært arrangement for børn i alle
aldre med ”gadeløb” rundt i Vidstrup for at finde
græskarhoveder og få slik.
Konkurrence om udlodning af ænder:
Grundet Corona havde vi et mindre lager af frosne
ænder, idet årets planlagte andespil ikke kunne afvikles som planlagt. De blev til gengæld udloddet
via lotteri og vindernavne offentliggjort online.

Høstdagen i september:
Druknede desværre lidt i et regnvejr, men alligevel
fik vi nedlagt en hel del af det høje græs og masser
af vilde blomster der har prydet flere områder i Vidstrup i sommerens løb. Vi håber de mange græshopper der er kommet i det lange græs vil overleve
og at de vilde blomster nåede af smide frø i farten!
Bestyrelsen i Borgerforeningen har over året haft
en del mødeaktivitet, og vi synes selv, at vi har haft
nogle gode arrangementer. Stor tak til medlemmer
for kontingent og tak til dem der har gået rundt og
solgt medlemskortene, især til Kaj Pedersen.
Vi har mange mindre arbejds- og vedligeholdelsesopgaver, herunder vedligeholdelse af fællesarealer.
Og flere af disse opgaver varetages af enkelte frivillige. Stor tak til jer der på den måde er med til at det
hele ser godt ud, og at Vidstrup ikke kommer til at
ligne en rodebiks.
Dog skal bestyrelsen opfordre til, at endnu flere vil
melde sig til en mindre frivillig indsats over året. Det
giver også et større socialt fællesskab og ejerskab
til vores by, når vi er mange om opgaverne.
Vi har mange gode planer og ideer for det kommende år. Glæd jer.
Det afsluttedes med at alle blev genvalgt. Der takkedes for god ro og orden.

ÅBEN HVER DAG

Arrangement Vild med Vilje:
Med støtte fra Friluftsrådet blev det muligt at lave
en spændende dag i naturens tegn. Vi fik hjælp af et
par naturvejledere og desuden vores lokale natur
nørder Fynn og Mads. DN og Historisk Museum
stod for en ledemonstration. Spejderne skabte god
stemning med bål og snobrød. En meget vellykket
dag, hvor børn og forældre lokaliserede 100 forskellige arter af sommerfugle, insekter, biller m.m.

Sct. Hans Aften:
Blev afholdt på Spejdermarken. Et godt og meget
velbesøgt bål på en dejlig midsommeraften. Det
var Sarah der holdt båltalen og hun mindede os
om hvor dejlig det var at smide ”coronaheksen” på
bålet.

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

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Poul Drastrup - Bertha Thomsen
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208
Udlejning: Hverdage mellem kl. 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208
Priser: Huset 1.500,- kr. Kuvertpris inkl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

Gang i forsamlingshuset
Siden sidst:
Så er der gang i forsamlingshuset igen. Vi har afholdt vores ordinære generalforsamling. Der var 12
fremmødt. Bent Grydbæk stoppede i bestyrelsen.
I stedet blev Bertha Thomsen valgt ind.

Seniorklubben har afholdt Høstfest og Pakkefest.
Beboerforeningen har afholdt generalforsamling.
Onsdag den 13. oktober kl. 19.30. Swing-om-aften
med Kielgasterne.

Aktivitetsklubben er startet op med seniordans
hver mandag fra kl. 14-16.

Torsdag den 4. november kl. 19.30. Årets store andespil.

Kortspil hver tirsdag formiddag fra kl. 9.

Onsdag den 10. november kl. 19.30. Swing-omaften.

Præmiewhisten er kommet godt i gang, hver mandag aften fra kl. 19.30.
Folkedansen afholdes tirsdag aften fra kl. 19.3022.

Julefrokost skrives der om i næste nummer.
På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen
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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

Oktober
39
3.
40
10.
41
17.
42
24.
43
31.

Navn

Tornby kirke

18. søndag i trinitatis
10.30*
19. søndag i trinitatis
10.30
20. søndag i trinitatis		
21. søndag i trinitatis
9.00 LW
22. søndag i trinitatis		

November
44
7. Alle helgen
15.30
45
14. 24. søndag i trinitatis
9.00
46
21. Sidste søndag i kirkeåret		
47
28. 1. søndag i advent
10.30

Vidstrup kirke

10.30
9.00 PS
14.00
10.30

LW er Liselotte Wiemer
PS er Poul Steenbeek
Hvis ikke andet anført er det Sara Dommerby Toft
*
Den klassiske høstgudstjeneste med Tornby-Vidstrup kirkekor.
** Advents-familiegudstjeneste i samarbejde med spejderne.

Arrangementer
Hver torsdag: Kl. 10-12 Kirkecafé / Kl. 16-18 øver kirkekort – kom og vær med!
30. sep. kl. 17.00 i Æblelunden i Vidstrup: Høstgudstjenste
3. okt. kl. 10.30 i Tornby kirke: Klassisk høstgudstjeneste.
5. okt. kl. 19.00 i sognegården: Starter livestream af naturvidenskabeligt foredrag
7. okt. kl. 15.30-16.00 i Tornby kirke: Fyraftensang
14. okt. kl. 19.30 i sognegården: HÅB – foredrag ved Sara Dommerby Toft
28. okt. kl. 17-19 i Tornby kirke: Syng dansk og spis dansk bagefter
4. nov. kl. 19.30 i sognegården: KÆRLIGHED – foredrag v/ Sara Dommerby Toft
18. nov. kl. 19.30 i sognegården: Sangaften med Sten Lerche
21. nov. kl. 10.30 i Vidstrup kirke: efter søndagsgudstjenesten afholdes det årlige
menighedsmøde
5. december kl. 10.30 i Tornby kirke: Familiegudstjeneste
10

Se omtale af de forskellige arrangementer på de næste sider i bladet.

Præstens klumme
En af de mest kendte og elskede lignelser, der findes, er lignelsen om den fortabte søn. Den står
skrevet i Lukasevangeliets 15. kapitel, og hvis man
ikke lige kan huske den, så lyder den således:
Lignelsen om den fortabte søn
Han sagde også: ”En mand havde to sønner. Den
yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede
den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt
borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der
en streng hungersnød i landet, og han begyndte at
lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker
for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig
mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav
ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor
mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde
op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har
syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke
længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af
dine daglejere.
Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu
var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk
med ham og løb hen og faldt ham om halsen og
kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har
syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke
længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til
sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste
festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans
hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med
fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For
min søn her var død, men er blevet levende igen,
han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig
til at feste.
Men den ældste søn var ude på marken. Da han
var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han
musik og dans, og han kaldte på en af karlene og

spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din
bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven,
fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev
han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud
og bad ham komme ind. Men han svarede sin far:
Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke
givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med
mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din
ejendom bort sammen med skøger – da han kom,
slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede:
Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men
nu burde vi feste og være glade, for din bror her var
død, men er blevet levende igen, han var fortabt,
men er blevet fundet.”
(Luk.15,11-32)
Fortællingen om den fortabte søn er en ur-fortælling. Den taler ikke kun til kristne mennesker – jeg
tror næsten alle mennesker kan relatere til den, for
den beskriver forholdet mellem forældre og børn
og mellem søskende. Den beskriver hvordan vi altid lever mellem svigt og forsoning, mellem omsorg
og afvisning og mellem brud og heling. Og den beskriver dybderne i vores sjæl – lige fra den kolde
egoisme og ligegyldighed, som sønnen drager ud i
verden med, da han beder om sin arv og cutter forbindelsen til hele sin historie, sin fortid, sin familie,
over hans deroute, der ender med, at han mister
alt og vender tilbage (i egne øjne, vender han ikke
hjem, for han kan ikke længere se sig selv som søn,
men nærmer sig faderen som en tigger) – til den indebrændte misundelse og fornærmelse, som den
pligtopfyldende og oversete storebror står tilbage
med – og i fortællingens midte, som centrum for
det hele, hører vi om faderens trofaste, uopslidelige og altovervindende kærlighed, som i dét øjeblik, han får øje på det barn, der har forvoldt ham
så stor en smerte, får medynk med ham og lader
alle årene med smerte, vrede, sorg og savn bag
sig, for at løbe ham i møde, omfavne og kysse det
barn, der uanset hvor fortabt han var, altid havde
sin fars kærlighed.

Svend Engelund, 1983, Udsmykning til Tolstrup kirke. Foto: Benny Grey Schuster. www.kirkearkitektur.dk
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I forskellige livssituationer og på forskellige tidspunkter i livet tror jeg vi alle kan spejle os i fortællingens tre personer. Også hvis vi er piger og
kvinder. Også, hvis vi ingen søskende har eller er
vokset op uden forældre, for uanset hvilket liv man
lever, så lever man i relation til andre mennesker.
En forældreløs vil som regel have knyttet sig til et
menneske, med en relation, der minder om et farsøn (mor-datter) forhold; og forholdet mellem de
to brødre kan spejle sig i forholdet mellem klassekammerater eller arbejdskolleger.
I kunsten kan man finde beretningen om den fortabte søn alle steder: På billeder, i romaner, i musikken og også i poesien. Læs fx dette stærke og
gribende digt af Benny Andersen fra hans allerførste digtsamling, Den musikalske ål, fra 1960:
Den glemte søn
Stor gik min bror ud i verden,
sang sig væk mellem arme og terninger.
Glad gik han ind på verdens vilkår
som for ham var den drejende malstrøm.
Den kasted ham op på forskellige kyster.
Ad forskellige omveje, i små portioner
blev han ført hjem mod gården.
Her blev han først samlet med sig selv,
hvilket gensyn – blev eet med sit nederlag,
som far kom ud og kyssede.
Hade far blot ventet en dag, en time!
Men der skulle selve fedekalven til
for at mætte et så velkomment nederlag.
Har jeg selv valgt de små sejre,
hvis kød for længst er tygget tørt og hvidt?
Har jeg selv sat din kærlighed på rationer –
Disse lumske små kærlighedsrationer.
Uskadelige for andre ganske vist.
Som at kaste med snebolde mod et træ,
som drengespyt mod vinden.
Ske din vilje min fader.
Bylten er snøret, et hvidfedt lår deri,
tre dages kærlighedsration.
Så vil jeg gå tabt
mellem bjerge og kilder.

Når livet gør ondt

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

Så flygter jeg fra min offerrøg,
der aldrig blev slået til jorden
men stod stift op som en skamstøtte.
År vil der gå, far,
år uden kærlighed,
år uden fedekalv.
Og når jeg har sparet
lommen fuld af nederlag
og tøjet fuldt af møg,
så går jeg dig i møde
med trætte glubske skridt:
Så må du elske mig
Man mærker bitterheden og angsten for ikke at blive set, som den selvforstærkende kraft, der fører
den ældste bror væk fra den kilde til kærlighed (faren), som han længes sådan efter. Digtet afslører
den ældste bror som den mest fortabte, og man
bliver nærmest draget ind i hans vrede over, at faren kunne tilgive lillebroren med det samme. Hade
far blot ventet en dag, en time! Men nej, faren kysser i stedet den yngste søns nederlag, mens alle
de små sejre, som storebroren gennem sit liv har
vundet ved at holde sin faders bud, bliver som tørt
kød i munden, der for længst er tygget hvidt. Den
ældste bror beskriver sit forhold til faderen, som
et forhold bygget på rationeret kærlighed. Han får
ikke den store fedekalv, som den yngste får i belønning for alle sine svigt, i stedet tager han ud i
ødemarken med tre dages kærlighedsration i form
af en enkelt dyrekølle, et hvidfedt lår, for at gå fortabt mellem bjerge og kilder.
Der er virkelig mange lag i Andersens digt, der fortælles af den storebror, der blev hjemme og holdt
sin faders bud. Som i de første vers, hvor verdens
vilkår, den drejende malstrøm, kaster den yngste
søn op på forskellige kyster – som hvalen gjorde
det med den fortabte Jonas i det gamle testamentes fortælling om Jonas og hvalen. Eller hen imod
digtets slutning, hvor den ældste bror beskriver,
hvordan han drager afsted hjemmefra med sin
dyrekølle: Så flygter jeg fra min offerrøg / de aldrig blev slået til jorden / men stod stift op som
en skamstøtte. Her bliver det rigtigt spændende,
for Benny Andersen laver en parallel til myten om
Kain og Abel. De to brødre, der ofrede til Gud, men
hvor Abels offerrøg steg lige op, så han kunne se,
at Herren tog imod den, så blev Kains offer afvist,
og hans røg blev slået til jorden. Her er det lige
omvendt. Storebroren konstaterer bittert, at han er
som Abel – hans ofre er blevet modtaget af faderen, men med den kærlighed, faren har til den usle
lillebror, der gjorde alt det onde, men blev belønnet, vil den glemte bror nu forlade sin far og leve
på egen hånd, uden kærlighed, uden fedekalv, til
han har sparet så mange nederlag op, at han kan
nærme sig sin fødegård – ikke som en tigger, men
som en ulv, med trætte glubske skridt.
Digtet ender uforløst – men vender vi tilbage til
lignelsen, så findes der nok en forløsning der, for
faderen er trods alt opmærksom på begge sine
sønner. Den del af lignelsen findes på endnu en altertavle, vi har her i Nordjylland, det drejer sig om
Svend Engelunds altertavle i Tolstrup kirke. Her ses
de tre dele af den fortabte søns hjemkomst: I ven-

og på den måde, er han den, der er den samlende
skikkelse ved bordet. Og på den måde kæder Engelund den fortabte søn sammen med Kristus selv.
Jesus er den fortabte søn. Og går vi ind i påskeberetningen, så kan nogen måske huske, at Jesus i
den nat, han blev forrådt, gemmer sig i Getsemane
have, hvor han i sin angst for den forestående tortur og død beder til sin fader i himlen: ”Min Fader,
hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi.
Dog, ikke som jeg vil, men som du vil” (Matt.26,39).
Nu sidder faderen på billedet og rækker bægeret
til sin søn.

Altertavle fra Øster Assels kirke: Den fortabte søn,
malet af Troels Trier (1879-1962), der er farfar til den
nulevende kunstner af samme navn. Triers skildring
beskriver det forløsende øjeblik, da alt det onde,
både faderen og sønnen bærer med sig, udviskes i
en omfavnelse. Foto: Nils Clemmensen.
stre side omfavnelsen, hvor den misundelige storebror står og ser på; det store festmåltid med fedekalven som det centrale motiv; og yderst til højre,
faderen der er gået ud for at trøste den oversete
storebror ind til forsoningsmåltidet.
Ser vi på selve lignelsen, så slutter den med faderens invitation. Det er en åben slutning, for sådan
er det med evangeliet: det sidste ord er aldrig sagt.
Benny Andersen har digtet videre på den ældste
søns vrede og bitterhed. Han forestiller sig hvordan
den ældste søn, nu forsøger at blive som sin yngre
bror for at få den samme grad af opmærksomhed
og samme store kærlighedserklæring -en hel fedekalv og ikke blot et sølle lår.
Svend Engelund derimod digter videre på faderens
tålmodige kærlighed, og viser, hvordan hans kærlighed rummer begge sønner, for heller ikke den
ældste bror lades alene. Han bliver hentet ind til
det store måltid.
Og så sker der noget spændende i det midterste
billede, billedet af det store festmåltid, for her tolker Engelund lignelsen kristologisk, altså som en
fortælling, der peger på Kristus (og ved siden af alt
det andet, man kan bruge det nye testamentes lignelser til, så er den kristologiske læsning den læsning, som er tekstens eget formål). For festmåltidet
ligner til forveksling den sidste nadver, hvor Jesus
sidder til bords sammen med sine tolv disciple. Der
er netop tolv mennesker rundt om bordet plus en
mere, nemlig værten eller Kristus. Men i dette billede sker der noget spændende. For det er selvsagt
faren i fortællingen, der er vært, og han sidder da
også og rækker sin søn et glas vin, men det er sønnen, som øjet falder på. Han er den, der er oplyst,

Og slutter vi nu af med at se på lignelsen netop med
denne fortolkningsnøgle, så er det tydeligt, at den
netop handler om Jesu død – han får hele sin arv
og drager ud i verden, ødsler den bort, har fællesskab med skøger, toldere og syndere af alle slags
og går til sidst til grunde. Sådan gør Jesus også:
Ødsler Guds nåde bort til alle dem, der ikke har
fortjent den, for til sidst at gå til grunde og dø på et
kors – og faren siger faktisk at hans søn har været
død, men er blevet levende igen. Sådan spejler den
fortabte søn også kristendommens kernefortælling
om, hvordan Guds kærlighed er stærkere end døden og rejser Kristus fra graven påskemorgen.
Og storebroren, hvad med ham? Når vi læser lignelsen kristologisk, er det oplagt, at han repræsenterer den gamle pagt: Loven, de ti bud, som er
givet af Gud og som den ældste og fornuftige bror
gør alt for at overholde – men kun formår at holde i
det ydre, for i hans indre er han lige så fortabt som
sin lillebror.
Sara Dommerby Toft
Alting åbnede – også kirken
For et par år tilbage røg fyret i Tornby kirke – det
skete lige op til jul, og det var godt nok koldt! Vi
fik lavet en midlertidig løsning, men den ville ikke
holde i længden, så vi satte opgaven i udbud og
hen over sommeren lukkede kirken, alt inventar
blev enten fjernet eller dækket til. Og med en god
styring af de forskellige opgaver lykkedes det, at få
kirken åbnet til tiden – ovenikøbet dagen før, den
planlagte dato. Nu står kirken fin og nymalet med
nyt varmeanlæg – og tænk! Det faldt næsten sammen med, at corona-reglerne blev ophævet, så nu
kan vi håbefuldt se frem til en jul, med varme, julesang og forhåbentlig ingen aflysninger!
Lidt historie i våbenhuset
Smut forbi Tornby kirkes våbenhuset og få lidt historie med på vejen.
I årene op til 1928 blev der fundet en besynderlig genstand i jorden lige uden for Tornby kirke på
dens nordside. En mere en 20 kg tung egetræsskulptur, der skulle vise sig at være resterne af en
middelalderlig Kristus-figur. Ikke en af dem, vi plejer at se, der med udbredte arme er blevet fæstet
til et kors. Der var tale om det, man kalder for en
frelsergrav – en mandsstor udskæring af Kristus,
som man i middelalderen lagde i en kiste, for der at
holde andagt og leve sig ind i påskens fortælling.
I dag hænger frelsergraven inde på museet i Hjørring, men i samarbejde med netop Vendsyssel Historiske Museum, hvor museumsinspektør Morten
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Larsen har stået for tekst og billeder til den planche, vi nu har hængende i våbenhuset. Man kan
slå et smut forbi, begge steder, og blive klogere på
historien.

Kirkecafeen
I efteråret holdt vi Corona-kaffe hver tirsdag formiddag. I håbet om, at coronaen ikke længere skal
bestemme alting, fortsætter vi med at mødes, men
nu under overskriften: Kirkecafé.
Frem til påske, vil vi have åbent hver torsdag, hvor
alle er velkomne.
Hver torsdag er der kirkecafé kl. 10-12.
Kaffe og en bolle med smør er de faste ingredienser. Der vil også kunne forekomme underholdende
indslag.
Tovholder
Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Høst på mange måder
Torsdag den 30. september kl. 17.00 i Æblelunden i Vidstrup
I mange år har vi holdt høstgudstjeneste i samarbejde med spejderne. Det gør vi igen i år, men nu
sker der noget nyt: Hvis vejret tillader det, holder
vi gudstjeneste under åben himmel i Æblelunden i
Vidstrup (ellers rykker vi ind i kirken). Og vi gør det
også i samarbejde med Borgerforeningen, for her
har mange gode kræfter de sidste år arbejdet på
at lave smukke naturområder rundt om i Vidstrup
med fokus på miljø og biodiversitet. Som en del
af dette skal der også høstes – med le, som man
gjorde i gamle dage. Så hvad er mere oplagt end at
holde en høstgudstjeneste – også i forlængelse af
høsten i Vidstrup.
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Tornby kirke under reparationen.

Klassisk høstgudstjeneste
Søndag den 3. oktober 10.30 i Tornby kirke
Her holder vi den klassiske høstgudstjeneste. Koret medvirker og vi skal synge nogle af de gode
gamle høst-salmer. Der vil denne dag blive samlet
ind til Møltrup Optagelseshjem. Alle er velkomne.

Tro – Håb – Kærlighed
Tre foredrag om livets store spørgsmål
Uanset hvad man tror på, og om man tror overhovedet, så påvirker den kristne tro- og tankeverden
os her til lands. Kristendommen har været vores
fælles tro i over 1000 år. Det stærke ved kristentroen er, at den ikke er bundet op på en bestemt
kultur eller et bestemt politisk system. Kristendommen har heller ikke bestemte regler for hvordan vi
skal leve. Der er kun det ene bud: du er elsket af
Gud – du skal elske din næste. Og så er det op til
os alle sammen hver især at finde ud af, hvordan.
Trods det meget enkle bud, rummer kristendommen og kirkens historie uendeligt meget. Mange
gode historier og farverige fortællinger, mange
dybe tanker, mange voldsomme begivenheder. Der
er bønner, ritualer, traditioner, sange, musik, billeder – nyt og gammelt at tage fat i. Og det er altid
op til os – dig og mig – at finde frem til det vigtigste
og bære det med videre i historien, så det gode
budskab om troen, håbet og kærligheden stadig
kan forme os som mennesker og samfund.
I en foredragsrække på tre vil jeg give mit eget bud
på, hvad kristendommen er og kan sige os i en tid,
hvor både videnskab og internet er med til at sætte
rammerne for, hvordan vi opfatter verden. Når du
sidder med dette blad i hånden, har vi allerede hørt

om troen, men håbet og kærligheden kan du stadig
nå, og men behøver ikke at komme til alle tre foredrag for at det giver mening. Foredragene er i sognegården i Tornby tre torsdage kl. 19.30 i efteråret:
Første gang var den 16. september, de næste
er den 14. oktober og den 4. november. Der er fri
entré og alle er velkomne.
Sara Dommerby Toft, sognepræst

Syng og spis dansk
Torsdag den 28. oktober kl. 17.00-19.00 i
Tornby kirke
I anledningen af syng dansk-ugen holder vi en aften
med fællessang for alle. Vi begynder i kirken, hvor
vi skal synge alt godt fra den danske sangskat –
både nye og gamle sange. Her vil Tornby-Vidstrup
kirkekor også bidrage med nogle korsatser under
ledelse af organist Thomas Abildgaard.
Hvis du har en sang, du synes, vi skal synge og du
vil motivere dit valg, så vil jeg gerne høre fra dig,
så får vi sammensat en sangtime med ønskesange
(se telefonnummer nedenfor).
Bagefter er der fællesspisning i sognegården, i år
skal vi have skipperlabskovs, tilmelding er nødvendig, så vi ved, hvor meget mad vi skal lave. Øl og
vand kan købes.
Så kom og syng dansk – og tag naboen med! Tilmelding til spisning er bedst som sms til 2945 0731
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Familiegudstjeneste den 5. december kl. 10.30
i Tornby kirke
1. søndag i holder vi familiegudstjeneste for børn
og barnlige sjæle. Vi synger julen ind med både
kendte og nye julesange og der er en børnevenlig prædiken. Gudstjenesten bliver til i samarbejde
med spejderne, der også deltager i adventskoret.
De ni læsninger
Torsdag den 9. december klokken 19.00 danner
Tornby kirke ramme om De ni læsninger.
De ni læsninger er oprindeligt en tradition fra England, men i dag har denne musikgudstjeneste i december også vundet indpas i mange danske kirker.
De ni læsninger er ni bibeltekster, som spænder
fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om
Jesu fødsel.
Læsningerne veksler med salmer og korsang ved
Tornby-Vidstrup Kirkekor under ledelse af organist
Thomas Abildgaard. Liturg er sognepræst Sara
Dommerby Toft. De ni Læsninger er en meget
stemningsfuld musikgudstjeneste, fordi musik og
bibeltekster sammen udtrykker adventstidens forventning om den kommende jul. Det er derfor også
advents- og julemusik, der står på programmet.
Ind i mellem bliver der også plads til fællessalmer,
hvor man kan synge med på nogle af advents- og
julesalmerne.
Adventsmusik
Adventsmusik i Tornby og Vidstrup Kirker. Midt i
den travle december er her muligheden for at droppe forbi en af kirkerne til et afbræk med tid til eftertanke i form af stemningsfuld orgelmusik fremført
af kirkens organister.
Torsdag den 2. december kl. 16
i Vidstrup kirke ved organist Freddy Samsing.

Torsdag den 16. december kl. 16
i Tornby Kirke ved organist Thomas Abildgaard.
Alle er velkomne - der er fri entré.

Brug for en at tale med
Coronatiden er træls for mange og jeg kommer
gerne forbi – eller vi kan gå en tur sammen, for at
få vendt verdenssituationen og sammen finde lys i
en mørk tid. Ring eller skriv: 5167 0666 eller sdt@
km.dk
Sara Dommerby Toft

Livestreamforedrag
Efteråret byder på hele fem foredrag fra Aarhus
Universitet.
Foredragene kan opleves via livestream i sognegården. Du kan læse om hver enkelt foredrag på
hjemmesiden ofn.au.dk
Big Bang og det usynlige univers
Ved astronom Steen Hannestad
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00-21.00
Yngre med årene
Ved overlæge Bente Klarlund Pedersen
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00-21.00
Pandemier i de sidste 200 år
Ved pandemiforsker Lone Simonsen
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00-21.00
Den inderste kerne
Forfatter Lotte Kaa Andersen og geofysiker David
Lundbek Egholm
Tirsdag den 9. november kl. 19.00-21.00
Vores cellers saltbalance
Ved molekylærbiolog Hanne Poulsen
Tirsdag den 23. november kl. 19.00-21.00
Jacob Rye Kobber
Tornby Beboerforening

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.
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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, babysalmesang
og børnearrangementer:
Hanne Winge Sørensen
Tlf. 2484 9892
E-mail: hanne.sang.soerensen@gmail.com
Organist ved begge kirker og korleder:
Thomas Abildgaard
Tlf. 2796 8197
Mail: abildgaardthomas@gmail.com
Organist ved begge kirker:
Freddy Samsing
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com
Sognepræst:
Sara Dommerby Toft
Tlf. 5167 0666
E-mail: sdt@km.dk
Tornby-Vidstrup Sognegård
Nejstgårdvej 2, Tornby, 9850 Hirtshals
Menighedsrådet:
Formand og underskriftsberettiget
Dorthe Kjærgaard Sørensen
Strandvejen 24, 9850 Hirtshals
Tlf. 2234 2562
E-mail: dorthekjaergaard1707@gmail.com
Næstformand, formand for valgbestyrelse
Peter Christensen
Skagavej 23, 9850 Hirtshals
Tlf: 4057 0157
E-mail: skagavej23@gmail.com
Kasserer og underskriftsberettiget
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 9897 7253 og tlf. 2339 3253
E-mail: john-jensendk@godmail.dk
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Sekretær og medlem af valgbestyrelse:
Carol Ann Kiel
Bag Volden 2, Vidstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 2144 9819
Email: carolann@joergen.dk
Kirkeværge Tornby
og medlem af valgbestyrelse
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com
Kirkeværge Vidstrup
(ikke medlem af menighedsråd):
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby, 9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
Jens.olesen@mail.tele.dk
Sogngårdsansvarlig, IT,
formand for aktivitetsudvalg
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Bjergfyrvej 27, 9850 Hirtshals
Tlf. 2945 0731
E-mail: annametteskovgaardpedersen@gmail.com
Kontaktperson og hjemmesideansvarlig
Iver Gaarden
Blomsterskrænten 33. 9400 Nørresundby.
Tlf: 2364 8557
Email: ivergaarden@stofanet.dk
Alle i menighedsrådet er medlemmer af kirkeudvalget og kirkegårdsudvalget.
Bygningskyndig:
Preben Lind Thomsen
Kirkekontor:
Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14, 9850 Hirtshals
Tlf. 9625 1100
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 – 13
Torsdag kl. 16 – 17.
Kirkebil for begge kirker:
Godis Taxa: Tlf. 9894 1789
Præsternes vagttelefon:
Tlf. 9894 1012

Tornby Idrætsforening
TIF-Fodbold
Det er også ”kun” for motionens skyld
Efter en ellers pænt tilfredsstillende forårssæson
har det knebet gevaldigt for Tornby IF’s to oldboyshold at holde fast i de gode resultater i første halvdel af efteråret.
Veteranerne lå på en flot 3. plads, men er nu efter
to nederlag i træk blevet passeret af Sindal. Som
holdet i seneste kamp tabte med 4-3 til.

at komme godt ud af sæsonen, men der skal nok
sættes lidt mere fart i afleveringerne og løbes nogle
flere meter.
Lad os håbe på det bedste, selv om oldboys-fodbold nu engang nok mest ”kun” er for motionens
skyld, så er der ingen af spillerne, der ikke spiller
for at vinde hver eneste kamp.
Holdenes resultater og stillingerne kan findes på
Vendelboernes hjemmeside: https://www.vendelboerne.com
Christian Byrdal

Der er dog ikke grund til bekymring alene af den grund,
at holdet trods alt klarer sig i
den bedste halvdel af A-rækken. Det er mere fordi, der på
det seneste har været en del
problemer med at stille fuldt
hold, at der kommer lidt panderynker.
Noget sværere ser det ud for
superveteranerne, der nu må
se i øjnene, at fodbold mest
kun er for motionens skyld.
Det sociale samvær betyder
selvfølgelig også en hel del
og man hører da heller ingen
klager fra spillerne.
Superveteranerne
ligger
næstsidst og tabte i den seneste kamp med hele 9-2 til
Tårs, som lå på pladsen lige
over. Så kan det vist ikke blive tydeligere, at det ikke ser
godt ud.
Og dog. For i kampen forinden slog vi Sulsted med
6-3 og spillede en rigtig god
kamp.
Desværre har der på begge
oldboysholdene været en del
afbud. Dels på grund af skader og dels af andre årsager,
så der har ind imellem været
forholdsvis stor udskiftning
af spillere.
Der mangler endnu tre kampe for veteranerne og fire
kampe for superveteranerne,
så der er stadig mulighed for
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Siden sidst
Røde kors hjælper
sårbare børn
Jeg er indsamlingsleder i Hirtshals. Vi har landsindsamling søndag den 3. oktober. Du har chancen
for at bidrage med meget mere end bare en skilling
i bøssen, som kommer rundt.
Hver indsamler samler i gennemsnit 1000 kr. ind
til Røde kors. Det er da en indsats der er værd at
tage med.
I år går indsamlingen til sårbare børn.
Det er børn i Yemen. Der er krig og disse børn lider
meget under de forhold de har. De kæmper desperat for at overleve – en kamp der næsten er dømt
til at mislykkes.
Indsamlingen går også til børn i Danmark. Vi har
også børn, som er meget sårbare og udsatte.
Børn, der er ensomme og som står uden for de
fællesskaber, der er omkring dem. Disse børn skal
også hjælpes til en bedre fremtid. Det har de da ret
til – det har vi da pligt til.
Indsamlingen har en anden glemt gruppe på programmet. Hjemløse, som der er mange af. En ting
er at være hjemløs og gå på gaden og sove der.
De bliver også syge og bliver måske indlagt. Deres
liv ligner et stort udråbstegn og et spørgsmålstegn
– hvad nu. Der er stor brug for at vi hjælper disse
mennesker på en eller anden måde, så der liv også
kan udfoldes og leves med trivsel og i trygge rammer.
Røde kors mangler indsamlere
Er du en af dem som ikke lige har meldt dig til så
mød op i Hirtshals ved Røde Kors butikken lidt før
kl. 10 søndag den 3. oktober. Så finder jeg en tur,
en indsamlingsbøsse og et stort smil og en venlig
tanke til dig og dem du faktisk hjælper.

Jørgen Kiel ved Røde Kors butikken i Hirtshals.
Du kan også ringe på 2532 1725 og høre. Så kan du
få lidt flere detaljer.
Vi mangler en snes indsamlere til at hjælpe med at
dække vores område.
Jørgen Kiel
Indsamlingsleder

Stanges Auto
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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

Gode naboer
og nabohjælp
I en tid hvor noget tyder på, at mange mennesker
bliver lidt mere egoistiske og holder sig lidt mere for
sig selv, er det rigtig dejligt at opleve, at der også er
nogen, der stadig ikke er bange for at yde en ekstra
indsats til gavn for andre, for eksempel naboerne.
Vi havde her på Bøjen for få år siden et par indbrud
i vores huse og blev derfor enige om at gå med i
Nabohjælp.
Det har vi meget glæde af, fordi vi nu trygt kan tage
af sted på ferie, camping eller nogle dage på besøg
hos familie eller venner. Bliver der uvejr med torden
og lyn, holder naboerne øje med, at relæet ikke slår
fra, så huset kommer til at stå uden strøm i flere
dage. Og der holdes naturligvis også øje med, om
der sker mærkelige ting omkring huset.
Det drejer sig også om at få huset til stadig at se
beboet ud ved for eksempel at parkere sin bil i
indkørslen, flytte lidt rundt med nogle ting, tømme
postkassen og måske vande blomsterkummer og
i drivhuset.
Men her på Bøjen tager vi også nabohjælp lidt
mere bogstaveligt. Om vinteren skovler vi sne for
naboerne, hvis de tager hjemmefra og der falder
sne. Denne sommer tog vi på camping i to uger,
kom hjem i et par dage og tog så af sted igen i en
uge. Uden at jeg kunne få slået vores græsplæne
på grund af regnvejr. Da vi kom hjem, var græsplænen slået!!
Man siger jo, at intet er så slemt, at det ikke er godt
for noget. Selv corona-pandemien har haft en positiv side.
Fordi folk har arbejdet hjemmefra og fordi man
ikke har kunnet tage til de mange arrangementer,
der normalt afvikles i vort lille dejlige land, så har
indbrudstyvene haft rigtig dårlige vilkår og fordi
landegrænserne har været vanskelig passable, har
udenlandske tyveknægte ikke kunnet komme ind i

Danmark. Det har betydet et markant fald i antal af
indbrud, men... nu hvor vores hverdag forhåbentlig
snart bliver helt normal igen, kan vi sikkert forvente
flere indbrud. Derfor er det også herligt at se, at
flere og flere områder i hvert fald i Tornby bliver
tilmeldt Nabohjælp. Hvordan det ser ud i Vidstrup,
har jeg ikke overblik over, men Nabohjælp er en
god idé og det virker.
Nu bliver det så spændende at se, om alle der er
blevet vaccineret mod covid-19 skal have et 3. stik.
Der er sat gang i bestræbelser på at få fremstillet
en dansk vaccine og lykkes det, vil det nok gøre
hele processen en hel del lettere og måske også
billigere for Danmark.
Christian

Plan for VI-TO
Vi har planlagt følgende udgivelser. Vi følger op i
hvert nummer, med datoer så langt vi kender dem,
så I kan planlægge indlæggene så godt som muligt.
Blad nummer

Deadline

Udkommer

6

1. november

24. november

Annoncører i VI-TO
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

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

- Kvalitet til tiden -

Forudbestil på:
www.vendiakaffe.dk
eller sms: 2796 8197
inden mandag.
Eller afhent på:
Perikonvej 5, Tornby.
Betal med mobilepay
ved afhentning.
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KALENDER
Kalender

Hver mandag
Seniordans kl. 14-16 i TF
Præmiewhist fra kl. 19.30 i TF
Hver tirsdag
Kortspil fra kl. 9 i TF
Folkedans kl. 19.30-22

November
4. Andespil kl. 19.30
9. Livestream af foredrag med
naturvidenskab kl. 19-21 i SG
10. Swing-om-aften kl. 19.30 i TF
19. Fællesspisning i TB kl. 18.30 i TF
23. Livestream af foredrag med
naturvidenskab kl. 19-21 i SG
24. Julefrokost Tornby og omegns
Seniorer kl. 13
Alle arrangement er nærmere omtalt
inde i bladet.
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

Oktober
5. Livestream af foredrag med
naturvidenskab kl. 19-21 i SG
6. Åbent møde om VI-TO
kl. 19-21 i SG
12. Livestream af foredrag med
naturvidenskab kl. 19-21 i SG
13. Swing-om-aften kl. 19.30 i TF
20. Fællesspisning i TB kl. 18.30 i TF
26. Livestream af foredrag med
naturvidenskab kl. 19-21 i SG
27. Pakkefest kl. 17.30
Tornby og omegns Seniorer i TF

