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Leder
Udviklingen går hurtigt
Jeg hører til de lidt ældre mennesker, der har fået et
7-tal forrest på alderen. Det betyder, at jeg kan huske
tilbage til den tid, da det ikke var hver mands eje at
have fjernsyn og telefon. Når naboens datter ringede,
måtte en af os børn af sted for at hente naboen, der
så kunne ringe op til datteren. Telefonen hang på
væggen og var på størrelse med de moderne ghettoblastere, de unge bærer på ryggen.
Da der var finale i fodbold ved de olympiske lege
i Rom i 1960 – det var dengang Danmark tabte til
Ungarn med 2-0 og fik sølv – blev min far og jeg inviteret ned til vores nabo for at se kampen på fjernsyn.
I sort/hvid naturligvis.
Igennem 1970’erne og 1980’erne begyndte udviklingen at tage fart. Der kom kassettebåndoptagere i
stedet for de gamle spolebåndoptagere og transistorradioerne kom frem over alt. Også videomaskiner
blev populære.
Når vi så tænker på hvordan udviklingen har været
på EDB-siden – i dag hedder det IT-siden, så har
udviklingen faktisk været endnu vildere. Der er snart
ingen mennesker her i Danmark over 10 år gamle,
der ikke er ejer af deres helt egen lille computer, som
de bærer rundt på og konstant tager frem og læser
og taster på.
Men udviklingen har haft den uhyggelige bagside, at
det har knebet med at få sikkerheden imod hackere
og andre misbruger til at følge med. Der er godt nok
udviklet systemer, men man har hele tiden en fornemmelse af, at hackerne er et skridt foran og det
er ikke nogen rar fornemmelse.
Det er ikke så længe siden, at jeg selv måtte udskifte
min go’e gamle Nokia med en moderne Iphone 13
Mini, for Nokia’en kunne både ringe, sende sms’er,
fotografere og der var kalender m.m. men den kunne
ikke hente apps. Nu er jeg gået fra at være den ”gammeldags” far/onkel til at have både Mit-Id, sygesikringskort, førerbevis, Coronapas, nabohjælp og sågar
livestreaming af TV på min telefon.
I mit arbejdsliv var jeg i de sidste mange år IT-ansvarlig i den afdeling, hvor jeg arbejdede og jeg har
aldrig været bange for at trykke på tasterne, men
jeg synes godt nok der er mange finurlige apps på
telefonen og en gang imellem er jeg lige ved at tabe
tålmodigheden, når noget driller.
Jeg ved godt, at telefonen kan bruges til meget mere
end det, jeg indtil nu har fundet ud af og til meget
mere end jeg har brug for. Jeg kan godt forstå, at
mange – især ældre mennesker – føler sig afmægtige
overfor den voldsomme teknologiske udvikling, der
bare tordner der ud ad. Går det for hurtigt?
Christian Byrdal
Forsidefoto: Udflugt til Kornets Hus - se side 8

Aktivitetsklubben
Brugerrådet
Aktivitetsklubben
Frede Berthelsen, formand  .  .  .  .  .  .  .5192 4842
Karen Larsen, næstformand  .  .  .  .  .  . 2215 7609
Bent Grydbæk, kasserer  .  .  .  .  .  .  .  . 2169 2570

Arrangementer
i juni og juli
Onsdag den 3. august
Banko kl. 14.00

Al aktivitet foregår i:
Tornby Forsamlingshus, Gl. Landevej 25, Tornby.

Onsdag den 7. september
Banko kl. 14.00

Faste aktiviteter

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 eller tlf. 4122 5531.

Mandag kl. 14.00
Seniordans – holder ferie til 5. september
Anna-Gretha Christensen .  .  .  .  .  .  .  .3070 7721
Gunna Højris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2341 3203
Tirsdag kl. 9.00
Strikkedamer
Kortspil – whist og femhundrede
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.

Angående arrangementer
Tjek hjemmesiden:
www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk
Her opdateres arrangementer fra hele Hjørring Kommune.
Ligeledes tjek “HAS’s” opslag på jeres tv.
Tjek også INFO-skærmen i Dagli’ Brugsen og Hallen.

Redaktionen
Støt Lokalbladet VI-TO

Foreninger, institutioner, kirkebladet og annoncører
bidrager alle til, at bladet kan udgives gratis til samtlige husstande i Tornby og Vidstrup.
Men bladet er også stærkt afhængig af private bidrag.
Derfor opfordre vi til at man støtter bladets fortsatte
udgivelse. Store som små beløb er meget velkomne.

Eller kontant til en fra redaktionen:
Hans J. Nikolajsen, Bag Volden 6, Vidstrup
tlf. 9897 7641
Karina Bentzen, Nejstgårdvej 7, Tornby
tlf. 9392 0852
Christian Byrdal, Bøjen 15, Tornby
tlf. 2247 6485
På forhånd TAK!

Støtte kan indbetales
på konto i Spar Nord: 9067 1535615302
eller som noget nyt
på MobilePay: 6279us (BOX)

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

- Kvalitet til tiden -
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Tornby Friplejehjem
Bestyrelsen for den selvejende institution Tornby Friplejehjem: Formand Oscar Djurhuus 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, Grethe Olsen, Birgitte Reiter.
Suppleant: Hanne Kirketerp. Revisor Niels Chr. Jacobsen. Revisorsuppleant Kurt Bærentsen

Vedtaget politisk

Nu er der endelig skabt politisk mulighed for etablering af et friplejehjem i Tornby.
På byrådsmødet den 25. maj behandlede man som
punkt 11: Udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et
friplejehjem i Tornby. Dette blev stemt igennem med
18 stemmer for og 12 imod.
På det foregående Økonomiudvalgsmøde var det
blevet anbefalet, at der gennemføres en fordebat og
udarbejdes et forslag til lokalplan, som kommuneplantillæg, der giver mulighed for etablering af et
friplejehjem i Tornby.
Friplejehjemmet tænkes, som tidligere meddelt
placeret lige syd for Købstedvej i Tornby. Der er nu

underskrevet betingede købsaftaler og aftaler om
mageskifte med brødrene Jensen og Menighedsrådet, så støtteforeningen kan erhverve 2 HA lige syd
for Købstedvej. Se skitse i sidste nummer af VI-TO
eller på hjemmesiden https://tornbyfriplejehjem.dk/
Friplejehjemmet bliver på 30 boliger, hvor der er mulighed for, at der kan bo par.
Friplejehjemmet er allerede blevet certificeret af
Sundhedsstyrelsen.
Friplejehjemmet er en selvejende institution. Hvis
der er overskud forbliver det i institutionen til gavn
for beboerne.
Der skal nu udarbejdes en lokalplan.
Vi forventer, at prisen på plejehjemmet bliver 60-70
mio kr. Det meste af finansieringen sker gennem kreditforening og bank. I etableringsfasen er der ingen
kommunale tilskud. Herudover skal de to bestyrelser
selv skaffe 7-800.000 kr. Det håber vi kan skaffe via
lokale fonde og LAG-midler. Herudover vil det være
nødvendigt med private donationer. Vi forventer, at
private donationer op til kr. 16.000,- kan fratrækkes
på skattebilletten. Se hvordan på vores hjemmeside:
https://tornbyfriplejehjem.dk/
Hvis alt går vel, forventer vi at åbne for de første
beboere medio 2024. Beboere vil blive visiteret af
kommunen på samme måde, som til kommunale
plejehjem. For den enkelte beboer bliver det ikke
dyrere end kommunale plejehjem.
Når friplejehjemmet er oppe og køre vil det blive
styret af en lokal bestyrelse.
Fortsat god sommerferie.
Oscar Djurhuus

Hirtshals Shipping
Læssevej 12
DK-9850 Hirtshals
Tlf. 23 26 48 31
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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

Arrangementer

Høstfest
Vi afholder Høstfest i Tornby Forsamlingshus, onsdag
den 28. september 2022 kl. 17.30
Program: Spisning - sang - høsttale af kst. sognepræst Lars-Erich Stephansen.
Foredrag
Vi minder om foredrag med Søren Ervig som viser
Vildmarksshow fra Alaska/Canada og besøg i Sibirisk landsby.
Det er den 13. oktober 2022 kl. 14.00 i Tornby Forsamlingshus.
Tilmelding til: tornbyseniorklub@gmail.com
Eller Alice 3090 3405 Knud 3098 2406
Tilmelding en uge før arrangementet med betaling.

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt den 23. marts 2022
i Tornby Forsamlingshus.
Formanden Erik Jacobsen kunne byde velkommen til
omkring 40 medlemmer, og fremlagde bestyrelsens
beretning. Han fortalte, at der har været lagt stort
arbejde i arrangementer, som så måtte aflyses.
Seniorkreds nord har arrangeret at vi kunne komme
gratis i biografen for at se ”Hvidstensgruppen 2”. En
stærk film.
Desuden har vi fået kulturmidler kr. 20.000, som
skulle bruges til fællesspisning, det blev til 66 personer på Munchs Hotel.
Omkring 40 enlige personer som har siddet meget
alene under corona har fået en gaveæske.
Regnskabet, blev læst op af kassereren, det viste
et overskud på kr. 27.000 og en beholdning på ca.
kr. 70.000
Valg til bestyrelsen:
På valg var Alice Jensen og Knud Abrahamsen.
Begge modtog genvalg.
Suppleant: Poul Jeppesen.
Revisorer: Birthe Jensen og Marianne Laursen.
Knud

Udflugt med seniorerne

Tornby og omegns seniorer, har onsdag den 22.
juni været på en rigtig god udflugt, som startede fra
Tornby kl. 8.30.
Vi kørte til Klejtrup Friplejehjem, det er et som ligner
det der arbejdes på vi kan få her i Tornby. Vi blev
godt modtaget og blev budt på kaffe og rundstykker.
Bestyrerinden fortalte om hvordan det hele kørte
hos dem, der var høns og geder, som de kunne gå
og passe.

Derefter kørte vi til Mariager, hvor vi spiste middag
på Postgården, en gammel kro fra 1700 årene. Vi fik
Wienersnitzel, mere end vi kunne spise.
Vi kørte omkring den gamle cementfabrik og så hvordan arbejderne havde en lille have, så de kunne være
selvforsynende med grøntsager. Turen gik østover til
Egense, sejlede til Hals og kørte til Voersaa til kaffe
på Riverside med et stort stykke æblepie til.
Og så gik det hjemad til Tornby.

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

Årsberetning 21/22

Arrangementer:
Vi havde et naturarrangement i maj måned som
Friluftsrådet støttede. Her blev legepladsen erklæret
”Vild med vilje”.
Græsset får nu lov at gro højt på visse steder og der
er plantet insektvenlige planter.
Så nu må byens børn dele legeplads med sommerfugle, svirrefluer og bænkebidere mv.
Sct. Hans aften med båltale af Sara Dommerby.
I år blev bålet tændt på Spejdermarken og der var
meget stor deltagelse af børn og voksne.
I efteråret forsøgte vi at lave en fælles ”Høstdag”
hvor alt det lange græs på Legepladsen, Æblelunden
og Spejdermarken og ved Kirken blev høstet.
Der blev desværre regnvejr – så det blev en lidt amputeret høst.
Halloweenarrangementet blev igen i år en stor
succes for børn og barnlig sjæle.
Borgerforeningen havde sat græskarlygter op flere
forskellige steder med slikdepoter.
Flere borgere havde gjort meget ud af det og legede
med, så der var en rigtig hyggelig uhyggelig stemning
i hele Vidstrup.
I år har vi haft et godt og velbesøgt andespil i Forsamlingshuset.
Juletræet blev tændt ved en hyggelig sammenkomst
på kirkepladsen med varm kakao, gløgg og lune
æbleskiver.
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Mogens Jensen foran sit meget flotte værk - æbletræ og to store æbler - udført i jern.

Andre tiltag i årets løb:
Borgerforeningen har formelt overtaget driften af
”Det lille museum”, i vandværket ved Fælleden.
På den måde er det lettere af søge tilskud bl.a. til
nødvendig vedligeholdelse.
Der er i år modtaget tilskud til reparation af taget.
Mosteriet bliver stille og roligt mere efterspurgt og i
år har folk mostet i alt ca. 300 liter most
I Æblelunden har der været en enkelt fælles arbejdsdag med udkørsel af ral foran huset.
Desuden mødes en gruppe borgere en gang om
ugen til pasning og hyggeligt samvær.
Vi har afprøvet et par nye tiltag som ”borgerkaffe”
og ”fredagsbar”.
Der var fin tilslutning til borgerkaffen.
Fredagsbaren druknede lidt i et corona udbrud!
Vi havde desuden en fælles arbejdsdag i marts
måned, hvor stien ved banen blev genetableret i
fuld bredde.
TAK
- til Hirtshals Sparekasses gavefond som har givet en
donation til sociale arrangementer her ovenpå corona.
- til ”Vidstrup in wonderland” for en donation til Vidstrup Borgerforening.
- til Hjørring Kommune for godt samarbejde og for
velvillig behandling af vores ansøgninger.
- til alle som har ydet en frivillig indsats for Vidstrup.

Pakhuset, som Borgerforeningen har lejet af Nordjyske Jernbaner.

Tak til Vidstrups borgere som støtter op om borgerforeningen ved at betale kontingent når Kaj Petersen
og de andre kommer rundt og kræver op.
Til sidst en særlig og meget stor tak til Mogens Jensen som har fremstillet en flot udsmykning til Vidstrup
by. Både ved Tårnet på Spejdermarken og ved indkørsel syd til Vidstrup.

Generalforsamling 21/22
Afholdt den 14. maj 2022 i Pakhuset.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Per Bielefeldt, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
via opslag på Facebook den 9. april 2022.

Suppleanter Caroll-Ann Kiel og Birte Jensen er automatisk genvalgt.
Valg af revisorer
Karsten Meldgaard og John Vinther modtog genvalg.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag
Eventuelt (På spørgsmål fra medlemmer)
a. blev der orienteret om arbejdet med hastighedsregulerende foranstaltninger. Der er drøftelser med
kommune og politi, men der foreligger endnu ingen
konkrete løsningsforslag.
b. Der arbejdes fortsat på at etablere flere stier i
nærområdet.

Fremlæggelse af regnskab
Blev enstemmigt godkendt.

c. Bestyrelsen orienterede om, at Borgerforeningen
af Nordjyske Jernbaner har lejet Pakhuset til brug
for forskellige arrangementer fremover, og at huset
desuden kan stilles til rådighed for medlemmer til
f.eks. loppemarked, kunstudstilling, julearrangement
og lignende.

Valg til bestyrelsen
På valg var Hedvig Brix og Susanne Sørensen.
Begge modtog genvalg.

Generalforsamling blev herefter afsluttet.
Årets traktement var hotdogs.
Kurt Gyldenberg Jørgensen

Foreningens beretning
Blev enstemmigt godkendt.

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen, formand tlf. 9897 7208 - Bertha Thomsen
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.

Husets egne arrangementer har holdt ferie her i sommer.
Vild med dans, Seniordans og Præmiewhist begynder
igen den 5. september.
Tirsdag den 6. september er der igen folkedans.
Vi har desværre mistet et bestyrelsesmedlem
Poul Erik Drastrup (Polle) er afgået ved døden den
3. juni 2022.
Polle har været en god hjælp i forsamlingshuset, der
skulle være orden i tingene.
Han havde et fantastisk livsmod, trods sygdom og
smerte, uanset hvad, sagde han altid:
”Jeg har det godt nok”, men han måtte til sidst give op.
Polle vil blive savnet i bestyrelsen.
Æret være hans minde.
På bestyrelsens vegne
Tille Pedersen

ÅBEN HVER DAG

Siden sidst

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-Vidstrup Sognearkiv
Bestyrelsen: Formand Hanne Kirketerp tlf. 2857 8727 – Næstformand Gunhild Godsk tlf. 2049 6137
kasserer Mona Jensen tlf. 2513 2748 – sekretær Christian Byrdal tlf. 2247 6485 – Bodil Frost 9897 7323
Chrestina Dahl tlf. 4054 5160 og Karen M. Jensen tlf. 9897 7161. Arkivet har åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

Udflugt til Kornets Hus

Det var med nogen spænding vi i sognearkivets bestyrelse besluttede at arrangerer vores årlige udflugt
som en tur til Kornets Hus og vi snakkede om, at et
deltagerantal på 20-25 personer ville være fint.
Derfor var vi også rigtig godt tilfredse med, at der
havde tilmeldt sig 31 fra Tornby og Vidstrup.
De fik til gengæld også en helt fin oplevelse ud af
turen.
Efter at Hanne Kirketerp havde budt velkommen
på arkivets vegne, blev alle også budt velkommen
af en ansat fra Kornets Hus og hun kunne fortælle
både på en spændende, frisk og humørfyldt måde
om hvordan Kornets Hus ”kom til verden” som ”barn”
af bageriet/virksomheden Orion, der er grundlagt af
Inger og Jørgen Ussing på en bar mark i Guldager
mellem Hjørring og Harken.
Kornets Hus (se forsiden) er tegnet af en norsk arkitekt, der har lagt specielt vægt på, at hele huset
skulle fremstå som en stor enhed.
Formålet er i dag at formidle og fortælle hele historien om korn. Både de fire normale danske/nordiske
arter byg, hvede, rug og havre og de mange øvrige
kornsorter, der findes. Men alene af hvede findes der
et utal af forskellige arter.
Kornets Hus holder åbent for skoleklasser, selskaber
og foreninger og der serveres hjemmebagte kager
af en helt fantastisk karakter og smag.
Der er mulighed for at deltage i bagning af brød og
kager og hvad der ellers kan fremstilles af den mel
og de kerner, der kommer fra kornet.
En tur ud på markerne omkring Kornets Hus indgik
også i arrangementet. Her er der sået rigtig mange

Rævskærvej 28, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 96 48 33 20
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kornsorter og vi fik set rug, der vokser op i små to
meters højde og vi fik fortalt, at rugen har rødder lige
så langt ned i jorden.
Herefter blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage,
der både så utrolig flot og indbydende ud og smagte
himmelsk.
Enkelte deltagere benyttede også lejligheden til at
handle i butikken, hvor der kan købes mange forskellige slags mel, surdej til rugbrød, bøger med opskrifter
på bagværk m.m.

Kornets Hus er helt bestemt et besøg værd og køb
også en omgang kaffe og kage. Det kommer man
ikke til at fortryde.
Christian Byrdal

Et helt specielt besøg

På Tornby-Vidstrup Sognearkiv er vi altid glade for
at have besøgende, som kan fortælle lokalhistorie,
men her først i maj måned i år, fik vi et helt specielt
besøg, nemlig af den 104-årige Lilly Thomsen, som
er opvokset i Tornby Gl. Købmandsgård tilbage i
1920’erne og 30’erne.
Købmandsgården var på den tid opdelt, således at
købmandsbutik og landbrugsejendom havde hver sin
ejer og Lillys forældre, Martha og Hans Jørgensen
var dengang ejer af landbrugsejendommen.
Lilly kunne meget levende fortælle om indretningen
af det gamle stuehus, hvor der i dag er kaffestue,
skrivestue og lokalarkiv samt om pligterne på gården
og om leg omme ved stendyssen.
Lilly Thomsen bor i dag i Hirtshals og er stadig en
frisk dame. Man kan læse mere om Lilly Thomsen i
Lokalhistorisk årbog ”Fra egnes fortid” fra 2018 udgivet af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn.

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

104-årige Lilly Thomsen på besøg i Tornby-Vidstrup
Sognearkiv.

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

Stanges Auto

Hirtshals afdeling
Jyllandsgade 14
9850 Hirtshals
T 8222 9850

v/ Morten Stange · Sindalvej 42 · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 47 47 · Mob. 51 37 33 08
Man-Tor: 7:30 - 16:00 · Fre 7:30 - 12:30
service@stangesauto.dk · www.stangesauto.dk
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Kirkebladet
Gudstjenester i Tornby og Vidstrup
Uge

Dato

Navn

Tornby

August
32.
14.
33.
21.
34.
28.

9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis

September
35.
04.
36.
11.
37.
15.
18.
38.
25.

12. søndag efter Trinitatis
10.30 LES
13. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste i Æblelunden 		
Høstgudstjeneste
10.30 LES **
15. søndag efter Trinitatis

Oktober
39.
02.

16. søndag efter Trinitatis

Vidstrup

10.30 LES *

9.00 LES
10.30 BH

10.30 LES
17.00 LES **
10.30 LES

9.00 LW

* Konfirmandindskrivning i sognegården kl. 9.00.
Konfirmandundervisningen starter allerede om torsdagen,
den 18. august kl. 8.00-9.35
** Arr. Sammen med Spejderne og Vidstrup Borgerforening
LES = Lars-Erich Stephansen
BH = Bjarne Hougaard
LW = Liselotte Winde-Wiemer

Arrangementer i den kommende tid
Onsdag den 3. august kl. 19.30 Vendsyssel Festival. Koncert i Vidstrup Kirke
Onsdag den 10. august kl. 19.30-20.10 Sommeraftensang i Tornby kirke
Onsdag den 17. august kl. 19.30 Sommersang i præstegårdshaven ved Sognegården
Torsdag den 1. september kl. 10-12 Kirkecafé
Torsdag den 1. september kl. 16-18 Kirkekor – sæsonstart i Tornby Sognegård
Torsdag den 15. september kl. 17 Høstgudstjeneste i Æblelunden i Vidstrup
Søndag den 18. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Tornby kirke
Tirsdag den 27. september kl. 19-21 Livestream af foredrag i Tornby Sognegård
10

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

Præstens klumme

Alt det, der kommer ind gennem øret!
Hørelsen er det første. I begyndelsen er vi kun øre. I
livets morgen. Før en eneste lyd er sluppet over vore
læber, har vi hørt noget. Mors hjerteslag. Fjerne toner.
Musik. Støj. Hørelsen er den første sans, der vækkes.
Før synet. Før smagssansen. Før lugtesansen. Måske
endda før følesansen, på grund af livmoderens og
fostervandets venlige miljø. I begyndelsen var øret.
I livets morgen. Hver eneste morgen. Når man halvt
vågen, halvt i søvne hører den første morgentrafik,
skynder man sig op, lukker vinduet for støjen og
håber, at man kan falde i søvn igen; men er det ikke
morgentrafik, men en solsort, man hører, solsortens
vidunderlige sang, og én til og alle de andre fugle.
Se, hvilken morgenstund. Det er lige til at blive i godt
humør af. En god begyndelse på dagen, hvad den
så end senere måtte bringe.
I begyndelsen var øret. Også sproget kommer til os
gennem øret. Verden gør. Mor taler til os. Far gør.
Hele verden taler til os. Vi får et helt sprog foræret
gennem øret, flere og flere ord, flere og flere nuancer.
Rigere og rigere bliver sproget. Det er også kun, fordi
vi har hørt noget, at vi kommer i kirken. Hørt noget,
som vi ikke kan give slip på. En stor fortælling, som
har mange stemmer, som gemmer sig i mange små
fortællinger, som gemmer sig i mange erfaringer.
Men som mange gange også kommer for dagen
og bliver afsløret, bliver tydelig. Nogle gange lyder
fortællingen om Gud og mennesket ganske sagte
og stille, næsten som en hvisken i vores tilværelse,
nogle gange gemmer den sig i hverdagens stemmer. Nogle gange bliver den helt overdøvet; men så
lyder den igen indtrængende og uovervindelig, når
”Gud vækker mit øre, så jeg kan høre”, som profeten
Esajas udtrykte det (Es. 50,4). Gud vækker mit øre.

Prins. Det væsentlige. Derfor er det en ulykke, hvis
man også bliver døv for det væsentlige. Hvis man
ikke kan høre det.
Derfor skal øret vækkes hver morgen. Derfor er søndagen hviledag og helligdag. Fordi der skal være et
rum til at finde ro og trøst og styrke i. ”Herren leder
mig til det stille rindende vand. Han giver mig kraft
på ny… Din stok og din stav er min trøst,” lyder det
i den gammeltestamentlige salme 23. Fordi fortællingen om Gud og mennesket skal fortælles igen og
igen både som den store fortælling, og som den er
gemt i alle de små fortællinger og erfaringer. Derfor
råder langsomhedens sprog i kirken, gentagelsens
sprog. For ikke at drukne i den larm, der omgiver
os. For at høre, at vi gennem Kristus er forankret i
evigheden og ikke behøver at drive hvileløse rundt
uden kompas på tilfældighedernes hav.
I gudstjenesten er vi på én gang i og uden for tiden.
Som et nedslag af evighed midt i tiden taler Kristus
gennem sakramenterne, gennem dåb og nadver, gennem sit ord, som han gjorde det til de første kristne.

Når livet gør ondt

- en mulighed for anonym samtale
Hver aften mellem 20 og 02
Og det gør han. Eller det forsøger han hver morgen.
Det sker ikke én gang for alle. Igen og igen skal øret
vækkes, fordi vi må beskytte os mod al den larm, som
omgiver os. Det er som et vedvarende bombardement, der sløver hørelsen, der gør os døve. En kakofoni af stemmer. Knevrende speakere. Hurtigttalende
tv-værter. Ligegyldige gadeinterviews. Ligegyldig
underholdning. Storme af e-mails på computeren.
Overalt reklamer og et bombardement af informationer, som vil tage opmærksomheden fangen. Videre.
Videre. Hurtigere. Hurtigere. Man kan drukne i al den
larm. Man kan blive døv, så man ikke kan høre noget.
”Det væsentlige er usynligt for øjet!” sagde Den lille

Tlf: 70 120 110
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Derved fastholdes vi med gudstjenesten i den store
fortælling, som vi blev indlejret i ved dåben. ”Herren
er min hyrde, mig skal intet fattes”, jeg savner intet,
jeg lider ikke nød. (s.st.).
Men mange hørte og hørte dog ikke – allerede dengang: ”Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud,” sagde
jøderne til ham. De så de gerninger, han gjorde i Guds
navn, og så dog ikke. De hørte, hvad han sagde,
og hørte dog ikke. Det drejer sig om at høre og om
at høre efter. Det drejer sig om, hvem og hvad man
hører. Bliver man fanget ind af alle reklamerne og
bombardementet af informationer, bliver man fanget
ind af mediestøjen og den kværnende talestrøm, af
nettet, af e-mail-stormene, kan man ikke tåle stilheden og langsomheden, er der risiko for, at man går
glip af ikke bare noget vigtigt, men det væsentligste
og dermed sit eget liv.

Torsdag, den 25. august kl. 10.30-11.45:
Babysalmesang begynder igen. For babyer fra ca.
2 til 12 mdr. sammen med mor eller far.
Herefter hver torsdag frem til 1. december. Løbende
tilmelding (og spørgsmål) til Hanne.
Torsdag, den 1. september kl. 9.30-10.15:
Dagplejere/børnehuset. Herefter hver torsdag frem
til jul. Hjemmegående forældre m barn er også velkommen.
Lørdag, den 3. september kl. 10.00: Tumlingesang. For de ca. 1-4 årige sammen med mor/far/
bedsteforældre.
Der er Tumlingesang den 1. lørdag i hver måned.
Næste gang er 1. oktober. Tilmelding pr. gang.

Fordi man mister sig selv i larmen og foretagsomheden.

Alle spørgsmål og tilmeldinger til Hanne, mobil 2484
9892.

Hver morgen vil han vække vore øren, så vi kan høre
og mærke, at vi lever. Forstå, at ”hvad gavner det
et menneske, om han vinder den hele verden, men
må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske
give som vederlag for sin sjæl?” (Matthæus 16,26)

Høstgudstjenester

At høre Ordet. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen
hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev
intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket
fik ikke bugt med det.” (Johannes 1,1-5)
Væk vore øren, så vi kan høre.
Lars-Erich Stephansen

Skal du gå til præst?

Konfirmation i Tornby St. Bededag 5. maj 2023
Vi mødes første gang til konfirmandundervisning
torsdag den 18. august kl. 8.00-9.35 i sognegården i Tornby.
Hvis du går i skole i Hirtshals, møder du op i sognegården kl. 8.00 og bliver kørt i bus til Hirtshals, når
undervisningen er slut.
Hvis du går i skole i Hjørring, er det normalt at blive
undervist sammen med klassen, selv om du skal
konfirmeres i Tornby eller Vidstrup.
Du kan blive konfirmeret i Tornby og Vidstrup, uanset
hvilken skole du går på.
Indskrivningsgudstjeneste
Der er indskrivningsgudstjeneste søndag den 21.
august for alle kommende konfirmander og deres
forældre efter et indledende introduktionsmøde i
sognegården kl. 9.30, hvor der bliver serveret rundstykker og kaffe/juice. Derefter går vi til gudstjeneste
i kirken kl. 10.30.
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NØJ… det’ for børn

Evt. spørgsmål kan rettes til konstitueret sognepræst
Lars-Erich Stephansen, som passer embedet, indtil
der er valgt en ny præst i Tornby-Vidstrup.
Tlf. 2343 1043 / e-mail: lestephansen@gmail.com

Torsdag den 15. september kl. 17.00 i Æblelunden
i Vidstrup
Ligesom sidste år forsøger vi også i år at afholde
høstgudstjeneste i Æblelunden i samarbejde med
spejderne og Borgerforeningen, hvis vejret tillader
det. Ellers rykker vi ind i kirken.
Søndag den 18. september kl. 10.30 i Tornby kirke
Afholdes den traditionelle høstgudstjeneste, hvor
Tornby-Vidstrup kirkekor medvirker

Arrangementer

Vendsyssel Festival. Koncert i Vidstrup Kirke
Onsdag den 3. august kl. 19.30 VF-Festivalkoncert
i Vidstrup kirke med Jens Nørholm Trio: Mette Halles, sang Jimmi Roger Pedersen, bas Jens Nørholm,
klaver ”A Lucky Jazz Meeting”.
“A Lucky Jazz Meeting” - er en ca. 5 år gammel
trio der mødes i den akustiske vokaljazz med mainstreamstilen i fokus. Udover jazzen vil man også ved
koncerten kunne høre danske sange af Otto Mortensen i spændende og udfordrende arrangementer.
Program: Spændende og udfordrende arrangementer
af jazz standards, originalnumre og sange af Otto
Mortensen
Entré 100,-kr.
Billetter købes på www.vendsysselfestival.dk
Sommeraftensang
Onsdag den 10. august Tornby kirke
kl. 19.30-20.10
Sommeraftensang efter den nye højskolesangbog
både på tysk og dansk. Kom frisk og vælg en sang
efter den nye Højskolesangbog på stedet.
Med os som forsangere har vi lokale Jeanet og Rune
Møller Nielsen. Undervejs når vi har brug for at hvile
stemmerne vil Rune og Jeanet opføre et par kendte
Musicalnumre akkompagneret af Organist Thomas
Abildgaard.
Gratis Entré.
Sommersang i præstegårdshaven
Onsdag den 17. august kl. 19.30
Midt i august måned er der Sommersang i ”præ-

stegårdshaven” ved Sognegården. Hirtshals Spillemandslaug har samlet en buket af skønne sommersange! Kom, sæt jer til rette - syng med- og nyd
(forhåbentligt) en dejlig stund i fri luft med folkemusik,
sang og sommerluft! (I tilfælde af dårligt vejr går vi
indendørs!) Der er under alle omstændigheder kaffe
og kage til kr. 20,Kirkekor – sæsonstart
Torsdag den 1. september kl. 16-18 i Tornby Sognegård begynder Tornby/Vidstrup Kirkekor en ny
sæson. Vi deltager v. 5-6 gange årligt til Gudstjenester i kirkerne fortrinsvis på torsdage, som også er
den faste øvedag.
Koret er pt. et 3-stemmigt kor med sopran, alt og herrestemme, og vi synger et meget alsidigt repertoire
fra klassisk til rytmisk kirkemusik, så der noget for
enhver smag. Korprøven begynder med kaffe/the og
hyggeligt samvær med efterfølgende koropvarmning,
fællessang, hvorefter vi øver korsatserne til vores
medvirken v. Gudstjenesterne.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte korleder Thomas Abildgaard. Han kan kontaktes
på mobil 27968197. Vel mødt!
Kirkecafé
Torsdag den 1. september kl. 10-12 begynder kirkecaféen igen efter sommeren. I løbet af august vil
der blive lagt et program i sognegårdens vindfang.
Alle er velkomne.
Tovholder er Anna-Mette Skovgaard Pedersen.
Livestream af foredrag i sognegården i samarbejde med Tornby Beboerforening
I lighed med sidste år afholder vi i samarbejde med
Beboerforeningen en række livestream foredrag fra
Århus universitet.
Der vil være kaffe og en småkage i pausen.
I sognegårdens vindfang vil der komme opslag og
flyers, som man er hjertelig velkommen til at hente.
Sidste års foredragsrække var virkelig givende og
nede på jorden, så der er noget at glæde sig til.
Gratis adgang.
Tirsdag den 27. september kl. 19.00 – 21.00
Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling
Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, GLOBE Institute, Københavns Universitet.
Den jord vi lever på i dag, er markant anderledes
end den, der blev dannet for 4.500 millioner år siden.
Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og
påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med
at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

Luther om bøn og hunde

Martin Luther havde engang en hund, som hed Tölpel.
Det betyder ’ubehøvlet’. Den havde ganske rigtigt
heller ingen skam i livet, sådan som hunde nu engang ikke har det, hvis ikke man sætter konsekvente
grænser for dem. Sådan sad Tölpel engang på sin
hale og iagttog det stykke kød, som Luther var ved at
putte ind i munden. Der findes næppe noget levende
væsen i denne verden, som har et så stærkt, ligefrem
fysisk blik som en hund, der ser på en lækkerbisken,
som dens gode herre skal til at gøre sig til gode med.
Sådan en hund er lutter følelse. Halen pisker. Dens
blik svier ikke. Det stirrer ikke. Det ligefrem suger.

Fra ”Carl Bloch - Udvalg af hans kunst” 1890
Hunden ænser ikke andet end kødet, den går næsten
allerede i ét med kødet. Den er væk i det. Hvis ikke
man passer på, så er kødet med ét væk i den. Og
Luther passede ikke på, men sagde: ”Ak, kunne jeg
blot nå så vidt, at jeg kunne bede lige så inderligt til
Gud, som hunden ser på dette stykke kød.” Det kunne
han ikke stå for. Haps! Væk var det. Væk.
Lars-Erich Stephansen

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 Ruth Mortensen på tlf. 5128 0196

Rådgivning
Salg
Installation
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, 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
E-mail: abildgaardthomas@gmail.com
Organist ved begge kirker:
Freddy Samsing
Tlf. 3112 7872
E-mail: freddysamsing@gmail.com
Kst. sognepræst:
Lars-Erich Stephansen
Tlf. 2343 1043
E-mail: lestephansen@gmail.com
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
E-mail: 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
E-mail: 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:
Grethe Olesen
Hovedvejen 18, 9850 Hirtshals
Tlf: 2262 8792
E-mail: grethe-olesen@live.dk
Hjemmesideansvarlig:
Vacant
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-Vidstrup Skole
Tegnet af Charlotte Thomsen - 2001

Nyt fra Tornby Skole

Tornby Skole har igen “dimitteret” en 6. klasse.
Størstedelen af eleverne har valgt at forsætte deres
skolegang i Skolecenter Hirtshals. Tusind tak til jer
alle for at I støtter op om vores lokalsamfund.
Vi ønsker jer alle held og lykke på jeres videre færden i livet.
Legoland
Både 5. og 6. klasse fik af Skolecenter Hirtshals en
fin belønning i form af en tur til Legoland.
6. klasse modtog den fine belønning for deres store
arbejde, som de hver dag udfører. I skoleåret 21/22
har 6. klasse hver morgen stået skolepatrulje. De
er blevet uddannet til opgaven, og hver dag har de
været klar til at følge de mindre elever trygt over vejen.
5. klasse har været legepatrulje, og hver dag i 10
frikvarteret har 5. klasse stået for minimum 1 leg
som resten af skolen har nydt godt af.
Turen gik til Legoland, hvor elever fra både Tornby,
Horne og Hirtshals var med.

Sommerkoncert
Torsdag den 9. juni blev der afholdt Sommerkoncert
på Tornby Skole i et fint samarbejde med Hjørring
Musiske Skole. Skolens aula var fyldt godt op, da
eleverne viste, hvad de havde lært igennem året.
Der blev optrådt med musik fra den obligatoriske
musikundervisning, men også musik fra de elever,
der går til musik i fritiden. Der var stor opbakning fra
både forældre, bedsteforældre og andre interesseret.
Brandøvelse
Torsdag den 16. juni blev der afholdt brandøvelse
på Tornby Skole. Alarmen gik i 12 frikvarteret, hvor
alle eleverne var spredt rundt på vores store areal.
Personalet fra Tornby Skole fik hurtigt sikkerhedsvestene på, og skolen blev gennemsøgt af 2 personer
alt imens de andre voksne hurtigt, men roligt fik guidet
eleverne ud til stadion, hvor de stillede op klassevis
til optælling. Øvelsen forløb efter planen, og det er nu
blevet vedtaget, at vi 2 gange om året skal afholde
brandøvelse.
Hjørring Dyrskue
Tornby Skole var til Hjørring Dyrskue. Her kom eleverne helt tæt på de mange dyr. Marie og Sofie fra
3. klasse gav et flot interview til P4 Nordjylland.

Naturmødet
Til Naturmødet deltog 3. klasse i en konkurrence som
Tornby Brugs og AVV stod for. I Brugsens telt skulle
eleverne bygge robotter af skrald, og her skulle de
dyste imod 3. klasse fra Hirtshals Skole. I AVVs telt
prøvede eleverne at lave deres eget genbrugspapir.

Der var masser af maskiner at se på og aktiviter for
alle aldre. Eleverne prøvede blandt andet at malke
en ko, male korn og lave reb. Der blev smagt på de
forskellige smagsprøver og alle var enige om, at det
havde været en rigtig god og spændende dag.

Førstepladsen gik til 3. klasse i Hirtshals, og 3. klasse
i Tornby løb med både 2. og 3. pladsen.

3.T
Mynthe, Liam, Madeleine, Mads, Seia,
Maximilian, Marie, Josefine, Emilie,
Jonas, Sofie, Jacob, Emilie og Anja.

Eleverne blev efterfølgende inviteret til AVV i Hjørring, hvor Morten fra AVV viste klassen rundt på det
store anlæg.
3. klasse havde inden Naturmødet samlet affald og
ud af affaldet byggede de robotter, og COOPS undervisningsmateriale “Robotter af Skrald” blev anvendt.
Naturfagsmaraton
Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb i matematik, håndværk og design og natur/teknologi for
elever i 5. og 6. klasse. Naturfagsmaraton giver elever
og lærere erfaring med undersøgende og praktisk
undervisning, hvilket øger elevernes interesse og
motivation for de naturvidenskabelige fag. https://
www.nvhus.dk/undervisning/naturfagsmaraton/omnaturfagsmaraton/
5.klasse fra Tornby Skole deltog i naturfagsmaraton,
hvor de dystede imod andre 5. klasser i Hjørring
Kommune.
Ud af alle holdene vandt Tornby Skole 1. pladsen.

God sommerferie til Jer alle.

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.
Eller afhent på:
Perikonvej 5, Tornby.
Betal med mobilepay
ved afhentning.
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Tornby Idrætsforening
Sommerfest 2022
Endelig kunne vi efter 3 år igen slå dørene op til
sommerfest i Tornby. Sommerfesten blev afholdt i
dagene 17. og 18. juni.
I år var lidt anderledes end tidligere da vi havde valgt
at starte i de små og for at prøve at hive folk ud af
coronaens favn. Det lykkedes til dels, da der trods
lidt sen udmelding vedr. arrangementet alligevel var
mange der fandt vej til teltet bag hallen.
Arrangementet i år stod i særdeleshed i børnenes
tegn.
Fredag blev de mange hoppeborge pustet op og
både små og store kunne boltre sig deri. Baren åbnede og grillen blev tændt og mange mødte op med
madkurven. DJ Carsten spillede op til dans for dem
der kunne trænge til en lille svingom.
Lørdag havde børnehaven arrangeret loppemarked.
Der var ca. 10 stande som igennem hele dagen var
velbesøgt, og vi håber selvfølgelig på at de igen til
næste år har lyst til at besøge os. Igen stod det meste i børnenes tegn. Der var hoppeborge, fiskedam,
ponyridning, kæphesteridning o.m.a. Tak til Louise
Møller Christensen som kom forbi med hendes søde
pony. Dette var et stort hit især blandt pigerne.
Lørdag aften kunne man bestille mad som blev leveret
af Restaurant Munch, ca. 60 personer havde købt
billet, hvilket var lige i underkanten, men det hang
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nok sammen med den lidt manglende annoncering.
Men pyt! Det lever vi med.
Efter spisning spillede Jensen & Thomsen op til dans,
og rigtig mange fandt hurtigt frem til dansegulvet.
Teltet blev senere fyldt op med både unge og ældre
som lige gav det sidste til at hæve stemningen. Dette
har vi længtes efter nu i 3 år.
Tusind tak til alle som kom en tur forbi.
Tusind tak til de mange sponsorer som var med til
at gøre det muligt og sidst men ikke mindst skal lyde
en kæmpe tak til Martin Jepsen og Lukas Lundholm
Kristensen, som stort set har stået for hele dette arrangement alene. De har ydet en enorm indsats for
at dette skulle lykkes. Så har nogen opdaget fejl eller
mangler, så er det nok ikke så underligt!
Kæmpe tak til Martin og Lukas. Godt arbejde,
drenge!
I 2023 håber vi på at sommerfesten kan komme op
på fulde omdrejninger igen. Derfor er planen at vi vil
prøve at nedsætte et helt nyt udvalg, bestående af
6-8 personer, som kun skal bruge sparsom fritid og
kræfter på at arrangere forskellige arrangementer
bl.a. sommerfest. Så har du tid og lyst er det bare
med at komme ud af busken.
Endnu en gang tak for i år, og sæt allerede nu X i
kalenderen den 16. og 17. juni 2023.

Årets TIF´er

Denne hæder tilfaldt i år Emil ”Lyn” Andersen. Emil
har haft sin gang i klubben siden han kunne gå, han
er en af de ildsjæle som bare bliver ved og ved,
ikke kun i Tornby Idrætsforening, men også i Tornby
Bjærgelaug i ungdomsklubben o.m.a. Emil er et stort
forbillede for mange, især de mange unge mennesker
omkring ham.
Stort tillykke til Emil med den flotte hæder.

Men på det seneste har holdet formået at vinde flere
kampe og er langsomt rykket op på en 6. plads med
samme pointtal 13, som Bjergby har på femtepladsen.
Det må siges at være et helt fint comeback. Også
selv om forårets sidste kamp endte med et voldsomt
nederlag på 10-1 til HI 1. En udsat kamp bliver spillet
før anden runde begynder.
Stillingen efter foråret:
Hold:		
Kampe:
1 Hirtshals
11
2 HI 2
11
3 HI 1
10
4 SHI
11
5 Bjergby
11
6 Tornby IF
10
7 Hj. Frem 1
10
8 Sindal
11
9 Hj. Frem 2
10
10 Horne
11

Point:
29
27
25
15
13
13
11
9
7
6

Mål:
42 – 14
45 – 18
51 – 13
34 – 45
34 – 36
30 – 47
26 – 26
29 – 50
27 – 37
18 – 50

Superveteraner under pres
Mens det er gået bedre for veteranerne, så er superveteranerne stadig under stort pres og der er i hver
af de sidste tre kampe scoret otte mål imod holdet,
der da også ligger næstsidst, men så heldigvis ikke
kan rykke ned.

Emil ”Lyn” Andersen (tv) og Henrik Villadsen (th)

TIF’s Fodbold
Veteran Oldboys i fint comeback
Turneringsstarten var hård for Tornbys superveteraner, der spiller i Vendelboernes A-række og dermed
i de fleste kampe møder hold fra større klubber end
Tornby.
Da der så fra begyndelsen også var problemer med at
stille med nok spillere, smittede det af på resultaterne.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at holdet som tabte
årets første kamp med hele 14-4 til Bindslev, senere
formåede at vinde kampen på hjemmebane mod
Bindslev 4-3. Det er desuden blevet til sejre på 4-2
over Vodskov og 2-1 over Ilbro.
Skal holdet gøre sig håb om forbedring af resultater
og stilling, bliver det nødvendigt med et mere opmærksomt og påpasseligt forsvarsspil.
Stillingen efter foråret:
Hold:		
Kampe:
1 Sulsted
12
2 Hirtshals
12
3 SHI
12
4 Tårs
12
5 Bindslev
12
6 Vodskov
12
7 Tornby IF
12
8 Ilbro
12

Point:
Mål:
33
50 – 23
28
41 – 22
22
53 – 28
22
40 – 18
12
41 – 48
9
36 – 53
9
25 – 67
7
25 – 52
Christian Byrdal
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Siden sidst
Mange ledige
indsamlingsbøsser

Som I kan se på billedet, har jeg en masse ledige
indsamlingsbøsser.
Røde Kors har landsindsamling søndag den 2. oktober og der håber vi, at der kommer rigtig mange og
hjælper med at samle ind.
De mange ledige indsamlingsbøsser skal ud at gå
en tur.
Hvis I giver et almindeligt bidrag, hjælper det og vi
er meget tilfredse, men hjælper I med at samle ind,
hjælper det 10 til 12 gange så meget.
Vi har en masse steder, som ikke har nogen indsamlere og det er egentlig synd, når der er mange, der
vil bidrage, men ikke kan komme til det.

samlingsbøsser, som stod i en kasse, lagde sig ned.
Nå, vi var snart hjemme, så går det nok. Da jeg så
kom hjem og åbnede for bagagerummet, så jeg til
min gru at indsamlingsnet og bøsser havde kastet
sig over kagemanden og forsøgt at få bugt med den.
Der var lidt oprydning og vask bagefter.
Kagemanden kunne spises, men var ikke længere
pæn.
Nettene skulle vaskes og stryges, så det noget af en
afslutning på indsamlingen.
Jeg håber I ringer og aftaler noget med mig om indsamling, så vi kan få dette års kagemand spist og få
hjulpet en masse mennesker, der lever under forhold,
som vi, tror jeg ikke, helt kan forstå.
Jørgen Kiel
Indsamlingsleder, Hirtshals

Så derfor er min opfordring til alle jer, som har lyst,
til være indsamler eller bare vil høre lidt mere, om at
ringe til Jørgen Kiel på 2532 1725. I må også gerne
sende en sms, om at det vil I gerne. Jeg ringer tilbage
og vi tager en snak og vi finder en rute til dig.
Vi samler ind sammen, så vi kan hjælpe dem, der
har mest brug for det. Ingen skal nemlig stå alene.
Et uheld med indsamlingsbøsser
Sidste år efter havde jeg fået doneret kagemænd
fra Højene bageri. Den ene stod bag i min bil, fordi
den ikke blev spist. Jeg havde nok ikke fået læsset
ordentligt eller tænkt mig om, for mine mange ind-

Iskaffe
En skøn, iskold kaffe til en varm dag.
Sådan gør du:
I et stort varmefast glas kommes
2-3 tsk. Nescafé og
en anelse kogende vand (1/4 dl)
Kaffen opløses og tilsættes
vanillesirup eller sukker efter behag
Glasset fyldes med isterninger
Tilsæt mælk og rør rundt.
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Smil og nyd sensommeren.
		

Karina

Eksisterende fjernvarme
i Tornby
Til dem, der ikke ved det, så er skolen, børnehaven
og hovedparten af boligerne på nordsiden af Rævskærvej (bl.a. alle boliger på Skovgrunden, Skovfyrvej
og Bjergfyrvej) tilsluttet fjernvarme. Nettet er etableret
omkring 1988, hvor boligerne på Skovgrunden blev
taget i brug. I første omgang med et lille midlertidigt
fyr, der stod på arealet syd for Bjergfyrvej, hvor der i
mange år var en legeplads for Skovfyrvej og Bjergfyrvej. Nogle år efter blev dette fyr udskiftet med
et naturgasfyr på skolen og fjernvarmenettet blev
udvidet, så boligerne på Bjergfyrvej og Skovfyrvej
også kunne forsynes.

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 2022
Blad nummer

Deadline

Udkommer

5

2. september

28. september

6

28. oktober

23. november

Gennem alle årene har vi haft billig og sikker opvarmning uden driftsomkostninger til service. Jeg husker
enkelte gange tilbage omkring årtusindskiftet, hvor
der var problemer med fyret på skolen. Det gik ud ind i
mellem og så stod vi op til et koldt hus med koldt vand
i hanerne. Men det fik Hirtshals Fjernvarme styr på.
Fra omkring 2010, hvor der blev etableret en ledning
mellem Hjørring og Hirtshals,
er fjernvarmen leveret fra bl.a.
AVV i Hjørring, og jeg husker
ikke, at der har været problemer med manglende varme i
denne periode.
Jeg skal ikke tale på andres
vegne, men vi er i Skovgrunden 6 glade for billig fjernvarme, hvor det i 2021 kostede os
ca. 13.500 kr at opvarme en
bolig på 180 m², hvoraf hovedparten er opført i 1988.
Held og lykke med udbygningsprojektet.
Niels-Kristian Balle
Skovgrunden 6

Annoncører i
VI-TO

FA Tømrer-Snedker A/S
H. Jespersen & Søn A/S
Hirtshals Shipping
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
Vendia Kaffe
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KALENDER
Kalender

Hver uge
Tirsdag mødes Aktivitetsklubben
kl. 9.00 i TF
Juli
31. Kræmmermarked. Købm.

September
1. Dagplejere/børnehuset i TK
1. Kirkecafeen starter igen. SG
1. Kirkekoret starter igen. SG
3. Tumlingesang i TK
5. Dans med Aktivitetsklubben i TF
6. Folkedans starter i TF
7. Banko med Aktivitetsklubben i TF
15. Høstgudstjeneste i Æblelunden
18. Høstgudstjeneste i TK
27. Livestream foredrag i SG
28. Seniorernes Høstfest i TF
Oktober
2. Landsindsamling – Røde Kors
13. Seniorerne foredrag i TF
Alle arrangementer er nærmere omtalt
inde i bladet.
Forkortelserne der bruges er:
SG
Tornby-Vidstrup Sognegård
Købm Tornby Gamle Købmandsgård
TB
Tornby Beboerforening
TF
Tornby Forsamlingshus
TH
Tornby Hallen
TK
Tornby Kirke
VB
Vidstrup Borgerforening
VF
Vidstrup Forsamlingshus
VK
Vidstrup Kirke

lokalbladet-vito.dk

August
3. Banko med Aktivitetsklubben i TF
3. Vendsyssel Festival – Koncert i VK
10. Sommeraftensang i TK
14. Trailer- og bagagerumsmarked
Købm.
17. Sommersang
i præstegårdshaven SG
18. Konfirmandundervisning
starter. SG
25. Babysalmesang begynder
igen i TK

