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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrupområdet.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.

I N D H O L D

HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

redaktører

kalender + tlf. tavle

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00
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I år holdt Tylstrup Borgerforening 
generalforsamling mandag den 25. 
marts, og det blev en aften med fi nt 
fremmøde og fl ere historiske begi-
venheder. Vi måtte sige farvel til vort 
mangeårige bestyrelsesmedlem og 
formand for foreningen Lisbeth Pilga-
ard. Vi vil fra bestyrelsens side sige en 
stor tak til Lisbeth for hendes utræt-
telige indsats igennem mange år. 

Det blev også året, hvor vi fi k fore-
taget nogle enkelte vedtægtsæn-
dringer, så foreningens vedtægter nu 
fremstår en smule mere moderne. 
Vedtægterne kan ses på Tylstrup Bys 
nye hjemmeside, som er et af de til-
tag, som Borgerforeningen har stået 
bag i det forgangne år. Vi håber, at 
hjemmesiden bliver taget godt imod 
og bliver brugt fl ittigt af både borgere, 
foreninger og erhvervsdrivende.

Så blev det også året, hvor der blev 
holdt kampvalg om pladserne i besty-
relsen. Resultatet blev at bestyrelsen 
i dag består af Kenneth Krogh Jensen, 
Trine Sørensen, Nicoline Bonderup 
Hansen, Anne Merethe Christensen 
og som nyvalgte Marianne Nørskov 
Mattesen, Jesper Nørnberg Andersen 
og Pernille Krogshave. Lene Larsen 

blev valgt som suppleant. I bestyrel-
sen glæder vi os til fremover at blive 
ved med at lave arrangementer til 
glæde for hele byen. 

Udover vores sædvanlige begiven-
heder som Open by Night og Skt. Hans 
i anlægget, så har Borgerforeningen 
nedsat et udvalg, som står for plan-
lægningen af den byfest, som skal 
afl øse vores marked. Programmet er 

endnu ikke fastlagt, men det løber af 
stablen i weekenden i uge 32, og vi 
er sikre på, at det nok skal blive godt. 
Der bliver underholdning for store og 
små og mulighed for mad og drikke. 
I kan også allerede nu sætte kryds i 
kalenderen den 7. september 2019, 
hvor vi gentager succesen med fæl-
lesspisning med levende musik. Nær-
mere info følger senere.

 GENERALFORSAMLING 
I BORGERFORENINGEN

Bestyrelsen har holdt konstituerende møde og ny formand er Kenneth Krogh Jensen, Anne 
Merethe Christensen fortsætter som næstformand og kasserer er Marianne Nørskov Mattesen.

BØRNEKIRKE i 
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder 
Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØRNEKIRKE
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24
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BØRNEKIRKE 
i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30

Hvis du vil vide mere, så kontakt 
BØRNEKIRKEleder Sofi a Kier-Hansen, 22 81 80 24
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Så sidder jeg igen i et hyggeligt hjem 
i Tylstrup med diktafonen tændt, og 
er klar til at tage mit næste ”offer” 
til Kvartalets Profil med en tur ned af 
”memory lane”. Jeg er rigtig glad, for-
di det har ikke været det nemmeste 
projekt at gå i gang med denne gang. 
Personen var ikke helt med på, at han 
ville være med på turen. Men efter et 
par års tovtrækkeri og diskuteren, fik 
jeg endelig et ja. Jeg har altid kendt 
ham, men det var først, da han ef-
ter at have afhændet sin forretning 
her i byen, og kom med i udvalget 
til Tylstrup Marked, at jeg kom til at 
kende ham rigtig godt. Vi kom nemlig 
til at stå for kræmmerne sammen, og 
sammen med ham, og en mere, var 
vi tre som tog formandskabet for mar-
kedet i et år. Det var da den mange-
årige formand Poul Nielsen stoppede. 
Vi tog det år sammen, så der kunne 
blive kørt nye og yngre kræfter til. Når 
man har med sådan et marked at 
gøre, og skal bruge så mange frivillige 
timer sammen, er det vigtigt, at det 
komme til at foregå i en afslappet og 

humoristisk atmosfære, og hvis der 
er nogen, der har den evne at skabe 
hygge, så er det ”Bageren”, eller som 
han også hedder, Ib Gregersen. Det er 
nemlig ham, der sidder over for mig 
nu i hans og Jyttes hyggelige køkken. 
Jeg har virkelig glædet mig til dagen, 
fordi Ib er et levende leksikon, når det 
drejer sig om Tylstrup. Så nu kan vi få 
lidt mere skrevet ned om byens han-
delsliv.

Vi går i gang.   

Fulde navn: Ib Gregersen. 
Stilling: Pensioneret Bagermester. 
Alder: 75 år. 
Civil stand: Gift med Jytte, som kom-
mer fra Billund.  
Børn: 2 stk. Karina som er gift med 
Kim, arbejder som Sekretariatsleder 
ved Østjyske Brandvæsen i Aarhus. 
De bor i Aarhus. Så er der Jess, som 
er gift med Malene. Han er Salgsdi-
rektør hos JKE Design i Jerslev.  De 
bor i Støvring.  
Børnebørn: Her er også to. Jess og 
Malene har to drenge.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født på gården ”Hedelund”, der 
lå ude vest for Tylstrup. Når jeg siger 
”lå”, så er det fordi den ikke eksiste-
rer mere. Den lå lige der, hvor den 
vestre rundkørsel til motorvejen er nu. 
Jeg plejer at sige, at jeg kører lige ned 
gennem mit gamle børneværelse, når 
jeg drejer sydpå ad motorvejen. Det 
var en gård på 37 tønder land, dre-
vet med køer og grise. Jeg havde to 
yngre søskende, Lis og Ole som var 
tvillinger. Ole døde desværre pludse-
ligt som 50-årig for 17 år siden.  

Fortæl lidt om din barndom/ung-
dom? Og hvor gik du i skole?
Jeg var barn der i 1950-erne, og 
dengang var man tidligt voksen. Jeg 
var f. eks kun 9 år, da jeg kørte selv-
binderen første gang. Sådan var det, 
vi børn skulle hjælpe til på de små 
landbrug, der var dengang. Det var 
det man kaldte et familiebrug, så vi 
børn havde pligter i tidlig alder. Jeg gik 
i skole i Brændskov Skole fra 1. til 7 
klasse. Jeg var på et af de sidst hold 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
IB GREGERSEN
Kvartalets profil:
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som gik til og med 7 klasse i Brænd-
skov skole.

Det første år, dvs. 1957, efter at 
jeg var gået ud af skolen. arbejdede 
jeg for vognmand Svend Sørensen. 
Jeg hjalp til med at køre kreaturer, når 
de skulle på auktion eller til slagteriet.

Selve barndommen og starten på 
ungdommen foregik hovedsagelige 
ude i Brændskov. Der var ligesom et 
skel mellem Tylstrup og Brændskov 
dengang, og der var masser at jævn-
aldrende børn og unge derude, når 
man medregnede Mosen og Steni-
sengene. Vi mødtes gerne henne ved 
købmanden. Der var faktisk to køb-
mænd ude på Brændskov dengang.

Da vi nåede teenagealderen, var 
det i Tylstrup, at det foregik. Især da 
biografen blev bygget i 1954. Da blev 
det der, vi mødtes, og senere, da jeg 
blev ældre, begyndte vi unge også at 
gå til bal på kroen.

Fik du nogen uddannelse?
Det var lidt sådan med valg af fremtid 
dengang, at enten var det landbruget, 
eller også et job som ufaglært. Men 
der var en del bagere i min familie, 
bl.a. et par onkler som var bagere. 
Den ene havde et bageri i Arden, og 
der blev jeg lidt bidt at faget. Dels af 
selve faget, men (og her kom der et 
skævt smil fra Ib) også af hans tegne-
bog. Han sad godt i det, så jeg beslut-
tede, at det var bager jeg ville være.

I foråret 1958 kørte jeg så hen til 
Bagermester Hans Nissen her i Tyl-
strup, for at høre om han manglede 
en lærling. Det havde han ikke lige 
umiddelbart, men nogle dage efter 
ringede han og sagde, at jeg godt 
kunne komme i lære. Han havde 
da haft kontaktet Lærer Bækgaard i 
Brændskov Skole, for at høre nærme-
re om mig, og han beroligede Nissen 
med, at han trygt kunne ansætte mig.

Så jeg kom i lære som bager i 
1958, som var en 4-årig uddannelse. 
I den tid jeg var i lære, gik jeg på af-
tenskole i 3 år. Der ved siden af, var 
jeg 4 år på teknisk skole i Aalborg, 
for at lære bagerfaget fra bunden. Det 
var normalt kun berammet til 1 år på 
teknisk skole, men Nissen betalte af 
egen lomme, for at jeg fik 4 år og 
dermed en udvidet uddannelse.  Det 
var en hård, men fantastisk tid, og 

jeg havde verdens bedste chef. Bager 
Nissen kom til at betyde utrolig meget 
for mig. Han var ikke bare en læreme-
ster, der ville have så meget ud af sine 
lærlinge som muligt. Han gav også 
mange gode råd, som jeg synes, jeg 
har kunne bruge i mit videre liv, også i 
arbejdet med de lærlinge som jeg har 
uddannet. Især havde han et par ord-
sprog som jeg aldrig glemmer. De lød 
sådan. ”Du skal have et vågent øje 
og en kløgtig pande, så får du korn 
på marken og mælk i dine spande”, 
og ”det er ikke fortjenesten det hele 
kommer an på, det er forbruget”. Det 
er i min forstand kloge ord, som jeg 
har taget med mig videre i livet, og 
jeg har også givet dem videre, både 
til mine børn og de lærlinge jeg har 
udannet.

I bageriet var vi foruden Nissen selv 
også en svend og en lærling ansat. 
Butikken blev passet af hans kone 
Johanne og en dame mere. Man gik 
ikke så meget op i arbejdstider den-
gang. Vi havde  også ture, hvor vi 
bragte brødet ud til kunderne. Nissen 
var meget engageret i foreningsarbej-
de, og når han var væk til møde, så 
var det gerne en af os lærlinge som 
kørte ud med brødet til kunderne. Det 
fik vi ikke ekstra for, det var et led i 
arbejdet, også selvom at det var uden 
for normal arbejdstid. Den mand har 
givet mig så meget at leve videre på, 
som ikke kan gøres op i penge. Han 
var et fantastisk menneske og chef, 
som jeg aldrig glemmer og tit snakker 
om den dag i dag.   

Så blev du udlært  
bager, hvad skete der så?
Ja, jeg blev udlært i 1962, endda med 
en bronzemedalje. Oven i det fik jeg 
et legat på 1.000 kr. som blev brugt 
til et 3 ugers ophold på en konditor-
skole i Schweiz. Det var en kæmpe 
oplevelse. Jeg fik rigtig meget ud af 
opholdet, også selvom det foregik på 
tysk, som ikke lige er min stærke side.

Da jeg kom hjem fra Schweiz, kom 
jeg ind som soldat i Nr. Uttrup og var 
der i 16 måneder. Da jeg så var færdig 
der, kom jeg hjem til arbejdsløshed, 
et kort stykke tid. Tylstrup Småkage-
fabrik var da lige startet op i det gam-
le mejeri på Luneborgvej, og en dag 
henvendte Vagn Hansen, som havde 

fabrikken, sig til mig, for at høre, om 
jeg havde lyst til at få arbejde der. Han 
havde skadet en finger, var derfor uar-
bejdsdygtig for en tid. Det var på den 
betingelse, at jeg kunne stoppe, hvis 
der kom noget andet mere perma-
nent arbejde, hvilket var okay.

Der gik dog ikke ret lang tid, inden 
jeg fik en henvendelse i november 
1963 fra Holles konditori i Aalborg, 
som manglede en konditor. Det var 
via Bager Nissens søn som arbejde-
de der. Det lød spændende, så det 
tilbud tog jeg imod og stoppede på 
Småkagefabrikken igen. Det var lidt 
af et scoop jeg fik der, for det var et 
meget populært bageri, og der var tit 
venteliste på folk som gerne ville ind 
og arbejde der. Men ved det at de 
kendte mig, smuttede jeg forbi alle i 
køen.  Man har jo lov at være heldig 
engang i mellem. Det var et stort ba-
geri, vi var 24 ansatte. 20 bagere og 
4 konditorer. 

Det var også en fantastisk arbejds-
plads med normale arbejdstider. Star-
tede 06:30 til 14:30, fri hver week-
end og ingen natarbejde. Der var jeg 
7 - 8 rigtig gode år. Det allerstørste 
plus ved den arbejdsplads var, at der 
arbejdede også en helt vidunderlig 
pige der. Det var Jytte, min nu dejlige 
kone. Hun var flyttet til Aalborg fra 
Billund, fordi hun havde en søster og 
svoger, som var flyttet til Aalborg, og 
så ville Jytte også herop og bo, hvad 
jo blev vores begge tos kæmpe held. 
Tænk hvis ikke Nissen havde anbefa-
let mig til det arbejde. Igen kommer 
her en taknemmelig tanke til min 
gamle lærermester.

Men du flyttede  
alligevel til Tylstrup igen?
Ja, for i april 1969 dør Nissen pludse-
ligt, endda på sin 64 års fødselsdag. 
Fru Nissen kører bageriet videre et 
stykke tid sammen med bagersven-
den Leif Jensen. Men i september 
samme år ville hun ikke mere, og da 
sønnen Bent ikke ønskede at overta-
get bageriet, fik Jytte og jeg tilbud-
det om at købe det. Det gjorde vi så 
og overtog det den 19. september 
1969. Altså for 50 år siden i år.

Jeg skulle nu til at vænne mig til 
nogle andre arbejdstider. Starten på 
en arbejdsdag kunne varierer fra kl. 
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01:00 til 04:00, alt efter hvilken dag 
i ugen det var. Sådan er det, at være 
selvstændig. Det tænker man ikke på, 
og var der sygdom eller ferie osv. så 
tog Jytte også en tørn i bageriet. Ellers 
var det hende som passede butikken 
og stod for regnskaberne. Butikken 
var altid lukket om mandagen. Den 
dag har altid været en fridag for os. 
Da vi flyttede op i huset her, havde vi 
også fri hver anden weekend, og det 
var helt fantastisk. Vi overtog bager-
svend Leif Jensen fra Bager Nissen, 
og ham havde vi ansat gennem alle 
de 32 år, vi havde bageriet. Det var 
samme gode stabile arbejdskraft.  

Jeg siger jo altid ”vi” når jeg taler 
om bageriet og det er fordi, Jytte igen-
nem alle årene arbejdede med i fir-
maet, så det blev drevet som et fami-
liefirma. Det er næsten en betingelse 
for at køre sådan en butik. Man skal 
så også huske på, at to lønninger altid 
blev i firmaet.

Da vi fik vores datter Karina, havde 
vi en ung pige i huset, som så også 
gik med i butikken, når der var brug 
for det.

Er der sket noget nyt i  
udvalget at bagerprodukter  
igennem tiden?
Der er sket en masse forandringer. Vi 
havde altid mange kunder i butikken, 

og der var altid en lang kø langt uden 
for døren hver søndag morgen, når 
der skulle købes brød til morgenkaf-
fen. Dengang skulle man regne med, 
at når man købte 10 rundstykker, så 
skulle der også 5 kager med. Udval-
get var meget minde end nu. Der var 
mørkt og lyst rugbrød. Så var der al-
mindeligt franskbrød og formfransk-
brød. Nu om dage går man meget 
mere efter groft brød og ikke så me-
get kager og søde ting. Det er blevet 
meget dyrt at købe brød ved bage-
ren i dag, fordi at markedet er blevet 
overtaget af det såkaldte ”bake off” 
brød, som er lavet i Polen og andre 
østlande. Det gør det hårdt for bager-
forretninger at konkurrerer på prisen, 
og det har betydet at mange forret-
ninger har lukket. Dengang vi startede 
var der 4000 bagerforretninger i Dan-
mark. Nu er der 400 tilbage. Jeg tror, 
at der gik 15 år, inden vi begyndte at 
køre med tilbud. Det begreb kendte 
vi ikke til. Ca. midt i 1980-erne be-
gyndte vi at mærke konkurrencen, og 
måtte så hoppe på tilbudsvognen.

Hvordan udviklede i jeres butik?
Der var jo to bagerier i Tylstrup, da 
vi overtog Bager Nissens butik. Lige 
over for os havde Bager Hans Poulsen 
sin butik. Han solgte i 1970 til Bager 
Søren Torp, men allerede i 1972 køb-

te vi hans bageri, og lukkede det ned. 
Dvs. vi købte alle maskinerne og så 
det, der hedder goodwill. Bygningerne 
solgte han selv til anden side.

I 1976 købte vi ny ovn. Det var en 
såkaldt ”Stikovn” hvor man kunne 
stikke 21 plader ind på samme tid. 
Det var meget revolutionerende og 
meget nemmere end de gamle ovne, 
hvor man stod med stager og trak ka-
ger og brød ud.

I 1978 byggede vi huset her i Ul-
tvedparken og lagde privaten på Lu-
neborgvej til bageriet og butikken, 
samt moderniserede det hele. Det var 
en stor investering.

Hvor mange havde I  
ansat i bageriet/butikken?
Vi var altid omkring 7 personer i bage-
riet og butikken. Jeg kunne godt lide 
at lære lærlinge op. Det gav en vis til-
fredsstillelse, at lære fra sig og se de 
unge udvikle sig. Især er det en stor 
glæde, at der var to af vores lærlinge 
som af tekniske skole, blev indstillet 
til danmarksmesterskaberne for ba-
gerelever, Det resulterede i 1997 i en 
guldmedalje og dermed Danmarks-
mesterskabet. Det var Lise-Malene 
Lund Larsen fra Ajstrup. Året efter 
blev det til en flot 5. plads og et legat 
på 5.000 kr. til Michael Nielsen, som 
var fra Brønderslev. Så bliver man 
godt nok stolt, både på de unges og 
egne vegne.

Fortæl lidt mere om 
den Guldmedalje?
Jo, da Lise kom ind i butikken sam-
men med sin mor for at søge en læ-
replads, havde vi ikke plads til det, 
hvilket jeg var lidt ked af det, for jeg 
havde en fornemmelse af, at jeg 
smed guld på gaden, da de var gået. 
Jeg snakkede med Jytte om det, og 
kontaktede teknisk skole i Aalborg 
for at høre dem, om det var muligt at 
ændre lidt på, hvornår hun skulle på 
skole, for jeg ville gerne have hende i 
lære. De gik med til en aftale, så jeg 
ringede til hende og sagde, at hun al-
ligevel godt kunne komme lære hos 
os. Det har jeg aldrig fortrudt, for hun 
var ”tæske” dygtig, og hun blev, som 
før sagt, senere udvalgt til DM i bag-
ning, og blev Danmarksmester. Hvor 
var det spændende. Konkurrencen 

Fra åbningsdagen 19. september 1969. Bemærk priserne og åbningstiderne. Der var mid-
dagslukning.
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foregik i Herning og det var fødeva-
reminister Jytte Andersen, som stod 
for at overrække præmierne. Der var 
10 deltagere, og da konkurrencen var 
færdig, begyndte de at råbe placerin-
gerne op, startende fra nr. 10 af. Så 
blev det nr. 9 og nr. 8 osv. Da de kom 
til nr. 3 sagde jeg til Jytte, at ”nu er 
bronzemedaljen hjemme”. Men da så 
også nr. 2 kom, og det heller ikke var 
Lise, måtte vi erkende at guldmedal-
jen var hjemme. Det var fantastisk, og 
hvor blev vi glade og stolte. Lise hav-
de endda under selve konkurrencen 
haft overskud til at gå over og hjælpe 
en af konkurrenterne med noget som 
vedkommende havde glemt at få med 
i sine kager/brød.

Vi har stadigvæk kontakt med flere 
af vores gamle elever, og man bliver 
varm om hjertet, når man ser, hvor 
godt det går for dem. Det er selvføl-
gelig også dejligt at høre, at de bruger 
mange at de ting, som de lærte af 
mig i deres arbejde nu.      

Havde I ikke også minkfarm?
Jo. I 1984 købte vi sammen med 
Slagter Poul Jensen, Bager Poulsens 
minkfarm på Gl. Vrå mark. Den drev 
vi sammen i 15 år, indtil vi solgte den 
igen i 1999. Det gjorde, at vi i den 
periode godt nok havde mange ar-
bejdstimer.

Har du ellers haft andre  
opgaver vedr. bagerfaget?
Ja. jeg var i 10 år censor på forskel-
lige tekniske skoler, når eleverne var 
til svendeprøve, ligesom jeg var cen-
sor til nogle talentkonkurrencer. Det 

sidste var noget som teknisk skole i 
Aalborg havde internt, hvor de stille-
de de dygtigste bagertalenter op mod 
hinanden i en konkurrence. Begge 
dele var utroligt spændende at være 
med i. 

Men efter de her 32 år bestem-
te I så, at nu ville I ikke mere, 
og satte butikken til salg?
Nej, det gjorde vi ikke. Det gik jo godt, 
og vi havde et dejligt og stabilt per-
sonale, og havde overhovedet ikke 
tænkt i de tanker, da der en lørdag 
formiddag i 2001 kom et ungt par ind 
i butikken og spurgte, om de kunne 
købe bageriet. Jeg måtte da svarer, 
at det ikke var til salg. Det var ikke 
lige så nemt at svare andet, men jeg 
måtte da hjem og snakke med Jytte. 
For det havde sat noget i gang i ho-
vedet på én. Jeg var jo kun 58 år og 
Jytte 56 år så det var da noget tidligt, 
at begynde at tænke i de baner. Men 
vi gik og snakkede om det, og fik det 
vendt og drejet. For godt nok var vi 
ikke klar til at sælge nu, men hvad 
så når vi engang var det, havde vi så 
en køber, som vi havde nu?  Så for at 
gøre en lang historie kort, så sprang vi 
til og solgte. Vi turde ikke rigtig andet.  
Det var en god beslutning, for ved at 
stoppe mens det gik godt, og man var 
sund og rask, så var det også en mu-
lighed for at komme i gang med det 
såkaldte tredje liv. Men det var en stor 
beslutning at tage på forholdsvis kort 
tid. Vi nåede ikke engang at få bør-
nene med i processen. Men de hav-

de nu ikke nogle problemer med det, 
selv om Karinas første bemærkning 
var at ”Nu har vi ingen hjem mere”?

Hvad kom det tredje liv 
så til at bestå i?  
Hæ hæ grinede han. Jo, ser du Jens. 
Jytte kom og sagde, at vi skulle til 
at spille golf. Jeg kikkede vantro på 
hende og sagde, ”vel skal vi da ikke 
det”. Men det var for sent, for hun 
havde allerede meldt os ind i Brøn-
derslev golfklub. Det har jeg nu siden 
været glad for, at hun gjorde. For det 
har godt nok givet os mange oplevel-
ser og nye venner. Vi startede op som 
”kaniner” dvs. nybegyndere i oplæ-
ring. Senere var vi i 10 år selv i rollen 
som lærer for ”kaninerne”. Det var en 
kæmpe oplevelse, og vi spiller stadig-
væk meget golf.

Jeg begyndte også at gå til skydning 
i skytteforeningen og er stadigvæk ak-
tiv der, og er suppleant i bestyrelsen.

Så kom jeg også med i udvalget 
til Tylstrup Marked, og var med der i 
mange år. Det var nu også hyggeligt. 
Det var altid rigtig morsomt at være 
med til. Her tog Jytte også nogle vag-
ter i bl.a. baren.

Så er jeg blevet ”skubber” nede på 
Solgaarden. Hver tirsdag gå vi en tur 
med de gamle dernede, som er dår-
ligt gående. De er i kørestole. Det er 
virkeligt hyggeligt og givende. Vi mø-
der kl. 09:30, hvor vi sidder og får en 
kop kaffe og hygger, mens personalet 
gør de beboere, som vil med på rund-
tur, klar. kl. 10:10 går vi så af sted. Vi 

Lise Larsen øver til den store Guldmedalje.

En weekend morgen foran bageren i Tylstrup i 1970-erne.
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går i ca en times tid. Er der lidt dårligt 
vejr, så går vi op igennem byen, og er 
det fint vejr, så går vi uden for byen. 
F. eks har vi en god tur ud forbi den 
gamle forsøgsstation. Det er en dejlig 
tur, hvor de får en masse frisk luft, og 
om sommeren når der er godt vejr, 
så ender vi gerne oppe ved brugsen 
og får en is. Vi har dem også af og til 
med på ture væk fra byen. De har væ-
ret med til Hjørring Dyrskue og vi har 
været i Zoo i Aalborg. Vi har også væ-
ret på udflugt til Vildmosen og Gård 
18 derude. Vi har været på udflugter 
til Blokhus og på Løvfaldsture til Ham-
mer Bakker.    

Så hjælper jeg også med til Ban-
kospillet hver mandag aften nede i 
hallen.

Jytte har også flere ting hun delta-
ger i, bl.a. litteraturkreds og bridgespil 
m.m. Så vi har ikke problemer med 
at gå tiden til at gå, og vi nyder den 
tredje alder.  

Tager I også på ferieture?  
Det har vi da gjort før i tiden, men det 
er lavet lidt om nu. Nu er det 2 - 3 
dages ”kørselv” golfture. Da vi havde 
bageriet, var vi næsten hvert år på fe-
rie i august måned. Hvor vi tog ud til 
alle de normale feriesteder, som de 
græske øer, Spanien og Gran Canaria 
osv. Men det var for mig et problem at 
komme i gang igen når vi kom hjem. 
Der gik tit flere uger inden jeg var mig 
selv igen.

Er der ellers noget som 
du synes skal med?
Tilbage i 1940-erne og 1950-erne 
var der en meget stærk borgerfor-
ening her i byen, men den gik i stå i 
1960-erne. Ca i 1970 blev der holdt 
et møde på skolen, hvor der blev 
nedsat et udvalg for at starte en ny 
borgerforening op, og via den også en 
erhvervsforening. Det var Skomager 
Erling Jensen, Slager Poul Jensen og 
mig som gjorde det.  Erhvervsforenin-
gen var et underudvalg i ca.3 år un-
der Borgerforeningen inden den blev 
en selvstændig forening. Her var jeg i 
bestyrelsen i nogle år. 

Dengang var der rigtig mange for-
retninger i byen, og der var ingen 
konkurrence imellem dem. Der var 
sammenhold og samarbejde. Der 
blev kørt fælles julelotterier, vi snak-
kede åbningstider og indkøbte bære-
poser sammen. Der stod man samme 
i byen, og man handlede i byen. Der 
var nogle stærke bånd i mellem de 
mange forretninger dengang, og det 
har nok været med til at Tylstrup har 
overlevet som en by, man gerne vil bo 
i, også selvom mange af forretninger-
ne desværre er lukket i dag. Det er i 
hver tilfald min teori, slutter Ib.    

Vores samtale er nu ved at være 
slut, og jeg skal til at køre hjem og 
skrive det hele ned. Da jeg fortalt 
nogle, at jeg skulle lave et interview 
med ”Bager Ib” her i bladet, var der 

én som sagde, at det kan du da ikke 
klare i ét blad. Der må da været stof 
nok til en føljeton, for han har meget 
at fortælle. Well, jeg tror, at jeg kan 
klare det i ét nummer ved at skære 
lidt i det her og der. Selv mente Ib 
ikke at han havde noget at fortælle.... 
Hvad mener I kære læsere om den 
udtalelse efter at have læst det her??

Jeg selv turde næste ikke trække 
vejret af frygt for at gå glip af noget 
under vores samtale.   

P.S. For nytilflyttere til Tylstrup skal jeg 
lige sige, at Bagerforretningen, som 
nu er lukket, lå på adressen Lune-
borgvej 71. 

Sammen med NIels Tranum Andersen og Poul Nielsen hygger Ib sig med at måle markeds-
pladsen op i 2006.

FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået 
en række flagstænger og flag til at 
danne flagallé gennem byen. Der er 
nogle faste dage hvert år, hvor fla-
gene kommer op. Retningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er  
ansvarlig.

•  Konfirmation i Ajstrup Kirke 
Ajstrup Sogn er ansvarlig og  
har lavet en aftale med  
6. klasse på Tylstrup skole.

•  Konfirmation i  
Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

•  Tylstrup Marked 
Erhvervsforeningen er ansvar-
lig for fredag, TUI er ansvarlig 
for lørdag, Tylstrup Frikirke er 
ansvarlig for søndag.

Andre aktiviteter med ønske om flag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den flotte flagallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. En stor tak til disse for støtten til 
byen og dens aktiviteter. Du kan se 
navnene på sponsorerne lige inden 
for døren i Tylstrup Hallen.
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I Tylstrup falder fastelavnsfesterne 
traditionelt senere end den dato, der 
er angivet i kalenderen. Det har vist 
sig at være en stor fordel for de ud-
klædningsglade børn og voksne, der 
dermed har fået muligheden for at 
komme til fl ere fastelavnsfester. 

Ved årets Fastelavnsfest, der var 
arrangeret af Tylstrup Borgerforening, 
mødte der omkring 150 børn og voks-
ne op til tøndeslagning. Da tønderne 
var slået til pindebrande, kunne der 
kåres kattekonger- og dronninger. 

Der var igen i år også kåringer af 
bedste udklædninger blandt både 
voksne og børn. Det var en kæmpe 
fest, som til sidst blev afsluttet med, 
at slippe ballonerne løs fra vores le-
gendariske ballonhimmel, hvor der 
traditionen tro var mulighed for at 
vinde fl otte præmier. 

Præmierne var sponsoreret af: Tyl-
strup VVS, Tømrerfi rmaet Dan Jensen, 
Tylstrup Auto, Byens Pizza Tylstrup, 
Frisør Tina Hasse, Ak Autoservice, 
Anne Starcke skønhed og velvære, 
Tylstrup Hallen og Dagli’ Brugsen Tyl-
strup.   

Vi vil sige en kæmpe tak til vores 
søde sponsorerer og tak til alle de 
glade folk der kom og var med til en 
hyggelig eftermiddag. 

150 børn og voksne til 
Fastelavnsfest i Tylstrup Hallen
AF NICOLINE HANSEN, TYLSTRUP BORGERFORENING
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Det flotte vandfald 
ved Bindslev.

”SINE I HIEN” 
– Den gode kone i Tylstrup

Heden omkring 1950.

Gamle Sine.

Under denne overskrift bragte Vend-
syssel Årbog i efteråret 2018 en arti-
kel om Petrine Jensine Andersen, der 
i 56 år havde sit liv og virke på gården 
”Heden”, Hjørringvej 50 i Tylstrup. 

Der var nok ikke så mange på eg-
nen, der kendte hende under hendes 
døbenavn. Men ”Sine i Hien” det vid-
ste de fleste dengang hvem var.

Stammede fra 
Torslev i Hanherred
Hendes liv begyndte nu et helt andet 
sted, nemlig i Torslev i Hanherred. 
Hertil var hendes far, Jøns Peterson, 
indvandret fra Kristianstad i Sverige i 
en periode, hvor misvækst, hungers-
nød og fattigdom var årsag til en me-
get stor emigration fra Sverige, først 
og fremmest til Amerika, men også til 
andre lande.

Jøns blev først benævnt som sten-
hugger og senere som gårdmand og 
han havde giftet sig med fruentimmer 
Ane Marie Jensen af Torslev, som der 
står i kirkebogen.

Som det andet barn i dette ægte-
skab blev Petrine Jensine født d. 23. 
aug. 1860. Hun blev hjemmedøbt og 
i oktober fremstillet i Torslev kirke. 
Hendes kaldenavn blev herefter Sine.

Selvom forældrene fortsat boede 
i Torslev, blev Sine konfirmeret i Ha-
verslev kirke i 1874, hvilket kunne 

tyde på, at hun allerede da var ude 
at tjene. I hvert fald er hun i kirke-
bøgerne betegnet som tjenestepige, 
da hun samme år flytter fra Torslev til 
Brovst sogn.

Sine bliver gift
Fire år senere møder vi Sine på går-
den ”Jægerum” mellem Brovst og 
Halvrimmen. Her er hun i lære som 
mejerske – en uddannelse som var 
ret ny, men som var attraktiv og gav 
gode muligheder senere i livet.

Hvor længe hun opholdt sig på Jæ-
gerum er uklart, men i 1885 fortæl-
ler kirkebogen, at hun var ansat på 
gården ”Siverslet” i Albæk. Hun har 
da mødt en ung mand ved navn Jens 
Julius Andersen fra Tylstrup, og Sine 
føder deres første barn i juli 1886, 
hvor de begge er at finde på gården 
”St. Estrup” i Hørby. I kirkebogen an-
gives, at avlskarl Jens Julius Andersen 
”vedkender sig paterniteten” (fader-
skabet) til den lille Anders Christian. 
Mens de stadig har adresse på ”St. 
Estrup” bliver Sine og Jens Julius viet 
i Ajstrup Kirke i april 1887.

Bestyrerpar på fattiggård
Samme år, mens Jens Julius er sol-
dat, får de deres andet barn, Jens. Og 

året efter forlader de Hørby og bliver 
bestyrerpar på Horsens Fattiggård i 
Gravsholt ved Vodskov.

Her fik de ansvaret for en større be-
drift og især for 19 personer: en kok-
kepige, en skrædder, et ægtepar på 
henholdsvis 62 og 44 år med deres 
fire børn, en ugift kvinde og hendes 
spædbarn, en blind mand på 88 år, 
seks ugifte mænd på henholdsvis 82, 
79,74, 45, 37 og 34 år, hvoraf den 
ene betegnes som ”uden forstands-
evner, idiot”, samt to drenge på 11 
og 13 år. For alles vedkommende 
benævnes de som ”fattiglem under 
fattigforsørgelse”. I Horsens fik Sine 
og Jens Julius yderligere fire børn, to 
piger og to drenge.

Flytter til Tylstrup
I 1896 flyttede de til Tylstrup for at 
overtage ”Heden” efter Jens Julius’ 
forældre, Mette og Anders Chr., der 
nu blev aftægtsfolk på gården. På 
”Heden” kom yderligere tre børn til, 
så at børneflokken incl. et plejebarn, 
nu udgjorde 10.

Familien havde deres kirkelige til-
hørssted i Ajstrup Kirke og var yder-
ligere pionerer ved oprettelsen af In-
dre Mission i Tylstrup, hvor Sine bl.a. 
var initiativtager til oprettelse af både 

AF STEFFEN PEDERSEN
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Indre Missions Hus. Hedens vejsten.

Til alle 60+ere
Kom og vær med i et dejligt fællesskab sammen med 
SULSTED-AJSTRUP (Tylstrup-Vestbjerg) SENIORER
Det koster kun 100 kr. om året at være medlem. 

Vi er en del af landsorganisationen Danske Seniorer og du vil der-
med få adgang til en række rabatter, når du handler med Danske 
Seniorer’s samarbejdspartnere.

Vi arrangerer udfl ugter, fællesspisning m.m. og afholder banko på 
Gavlen i Tylstrup og på Toftegårdscentret i Sulsted hver måned.

Her er er programmet for resten af året:
23. maj 2019 Banko Toftegårdscentret kl. 13.30
25. maj 2019 70 års Jubilæumsfest på Sulsted Kro, pris 250 kr.
 tilmelding fra den 13.5-17.5 på tlf. 40 33 86 02. 
 Bindende tilmelding.
12. juni 2019 Banko på Gavlen kl. 13.30
27. juni 2019 Banko Toftegårdscentret kl. 13.30
Uge 32-33  Udfl ugt
14. aug. 2019 Banko på Gavlen kl. 13.30
22. aug. 2019 Banko Toftegårdscentret kl. 13.30
11. sept. 2019 Banko på Gavlen kl. 13.30
27. sept. 2019 Banko Toftegårdscentret kl. 13.30
UGE 40  Åletur
9. okt. 2019 Banko på Gavlen kl. 13.30
24. okt. 2019 Banko Toftegårdscentret kl. 13.30
13. nov. 2019 Banko på Gavlen kl. 13.30
22. nov. 2019 Julefrokost på Toftegårdscentret kl. 18.00
28. nov.2019 Andespil Toftegårdscentret kl. 13.30
11. dec. 2019 Andespil på Gavlen kl. 13.30

Hvis det har interesse så kontakt 
Jytte Larsen på tlf. 40 33 86 02.

KFUM og KFUK i 1926, og ligeledes 
ved opførelsen af Indre Missions Hus 
i 1933. Indtil dette hus blev bygget 
havde Samfundet sit samlingssted i 
”Heden” både før og efter Jens Julius’ 
død i 1908.

”Den gode kone i Tylstrup”
Men allermest blev Sine kendt som 
”Den gode kone i Tylstrup” Under den 
betegnelse var hun kendt blandt va-
gabonder i vide kredse. Her på ”He-
den” kunne de omvandrende svende 
altid få natlogi, og endda også et mål-
tid mad om så skulle være. Penge gav 
Sine dem aldrig og tændstikker måtte 
de afl evere til hende, inden de kunne 
ligge lunt på gårdens høloft.

Så kendt var ”Heden” og gæstfri-
heden dér, at gårdens nuværende 
ejer, Børge Thomsen fortæller, at selv 
om Sine døde i 1952, og gården i 
mellemtiden har været ejet og beboet 
af sønnen, Oskar Andersen og hans 
kone, Sigrid, så sker det stadig her 
i 2000-årene, at der kommer vaga-
bonder og spørger om logi, fordi de 
har hørt om Sine - den gode Kone i 
Tylstrup.

Efterskrift
Artiklen i Vendsyssel årbog er skrevet 
af Steffen Pedersen, Hjørring. Steffen 
er født og opvokset i Tylstrup på går-
den Hedegård vest for Tylstrup. Stef-
fen var i mange år viceskoleinspektør 
på Muldbjergskolen i Hjørring.

Årbogen er på ca. 200 sider, rigt 
illustreret, og indeholder et antal 
spændende artikler. Udover ”Den 

gode kone i Tylstrup – en kvindes 
livsforløb gennem 92 år” er der også 
en artikel fra Store Vildmose – hvor 
Centralgården spiller en rolle i fore-

byggelse for kvægsygdomme.
Årbogen kan købes i løssalg på 

Vendsyssel Historiske Museum og i 
fl ere boghandler i Vendsyssel.

AF STEFFEN PEDERSEN
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Søndag d. 3 marts afholdt TSV stan-
derhejsning i Tylstrup og Sulsted klub-
hus. 

I Tylstrup havde vi glæden af 5 
drengehold fordelt fra U11 til U16.

Dagen startede med en lille sam-
ling, hvor formanden bød velkom-
men og Dannebrog strøg til tops med 
hjælp fra to friske drenge. Derefter var 
der en let træning i det kolde vejr.

 Udvalget stod for franske hotdogs 
og sodavand efter træningen.

Det var dejligt at se en masse fri-
ske, der var klar på en ny sæson på 
de grønne længer.

Tylstrup-Sulsted-Vestbjerg 

FODBOLDUNGDOM (TSV) 
fik skudt en ny sæson i gang AF LISBETH PILGAARD

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

Kids Fun
Night

i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 24. maj 
kl. 17 til 20

Masser af mad og mange 
spændende aktiviteter

Sang, musik 
& Bibelhistorie
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Lørdag den 6. april 2019 var der in-
viteret til generalforsamling og forårs-
rengøring, i og særligt uden for for-
samlingshuset. Alle børn og voksne 
startede med kaffe og rundstykker, 
hvorefter arbejdet gik i gang – de 
gamle vinduer og en enkelt dør i ud-
huset blev skiftet til flotte nye, der 
blev malet indgangsparti, sokkel og 
sålbænke, og sidst men ikke mindst 

blev der ryddet gevaldigt op indendørs 
i udhuset. Der var mange sjove ting 
gemt – men nu står rummene ny fejet 
og ryddelige - klar til, at samle på nye 
objekter  

Dagen blev afrundet med årets 
generalforsamlingen, og bestyrelsen 
fortsætter uændret.

Tak til alle fremmødte for jeres 
hjælp.

Tirsdag den 9. april 2019 dannede 
forsamlingshuset ramme for Aal-
borg Kommunes workshop ”Dit liv, 
din hverdag, dine drømme” omkring 
30-40 personer var mødt frem til, 
en spændende aften med idéer og 
god dialog mellem de fremmødte. En 
interessant aften, hvor mange gode 
idéer/spørgsmål kom frem i lyset – vi 
håber de fremmødte fra Aalborg Kom-
mune samt politikerne fik noget med 
hjem og arbejde videre med.

Næste kommende arrangement i 
Brændskov er traditionen tro - Skt. 
Hans aften - der holdes igen i år bør-
ne- og familievenlig Skt. Hans aften 
den 23. juni 2019, hvor alle fra nær 
og fjern er velkomne. Hold øje med 
vores facebook side ”Brændskov’ 
venner” eller kontakt en fra bestyrel-
sen for yderligere besked. Håber at se 
mange af jer. 

 Nyt fra

BRÆNDSKOVS VENNER
PÅ VEGNE AF BRÆNDSKOV FORSAMLINGSHUS METTE KROGSGAARD THOMSEN
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 BARNDOMMENS GADE 
 Drengeaktiviteter del 2

DEL 22

Vi havde, som jeg skrev i sidste num-
mer, ingen IPhones, IPads og tablets, 
men det betød bestemt ikke, at vi 
havde et kedsommeligt barndoms- og 
teenageliv i Tylstrup. Vi tilbragte mas-
ser af eftermiddage med at spille for-
skellige spil og lege, som for en stor 
dels vedkommende ikke længere fin-
des på repertoiret. Ingen kan vel sige, 
at vi var mere eller mindre lykkelige 
end børn nu til dags, men faktum er, 
at vi aldrig kedede os, når vi fandt 
sammen med andre børn i nabolaget 
og stortrivedes med de lege og akti-
viteter, som jeg forsøger at beskrive.

Hønseringe i kæder gav status 
Vi spillede fx hønseringe. Hønseringe 
var et fænomen, der dukkede op efter 
plastikmaterialet blev altdominerende 
efter krigen. Jeg har læst mig til, at 
hønseringe blev almindelige som le-
getøj fra starten af halvtredserne. 
Hønseringe fandtes i flere størrelser 
og havde mange farver. Hønseringene 
kunne skrues sammen i lange kæder. 
Legen bestod i at vinde hønseringe fra 
hinanden. Vi spillede hønseringe op 
ad en mur, eller vi prøvede at ramme 
en mindre dåse fra en vis afstand. Det 

gjaldt om at komme tættest på. Nog-
le gange var hønseringene sat sam-
men i par eller i en lille kæde på 4-5 
stk. Andre gange spillede vi kun med 
en hønsering. Den, der kom tættest 
på eller ”kom i hul” vandt hele puljen. 
Det gav status og imponerede, når 
man gik rundt med lange kæder af 
hønseringe omkring halsen.

At stave til lykken
Vi spillede også med små kugler på 
baner, vi selv lavede på jorden. Kug-
lerne var lavet af ler, havde mange 
forskellige farver og var lidt større end 
ærter. Banerne, vi lavede, bestod af 
3-4 m2 flad, fast jord med et hul på 
6-7 cm i diameter i den ene ende. 
Reglen var, at den, som fik sin kugle i 
hul, fik samtlige kugler. Vi lavede også 
”pyramider” af kuglerne. Der har vel 
været en 8-10 kugler i sådan en py-
ramide. Den, der væltede pyramiden 
med sin kugle, vandt kuglerne i pyra-
miden samt de kugler, der ikke havde 
ramt. Kuglerne blev opbevaret i en 
stofpose, der kunne snøres sammen, 
og som vore mødre havde syet. På 
et tidspunkt lavede jeg en lille kryds-
finérplade med støtteklodser, så den 

kunne stå alene. Der var 5-6 huller i 
bunden af pladen af forskellige stør-
relser. Jeg tog pladen med i skole, da 
jeg gik i 5. klasse i Brønderslev. Idéen 
var, at man kastede en kugle fra 3-4 
meters afstand, og hvis kuglen ramte 
et hul, hvor der stod 3, gav det en 
gevinst på 3 kugler. Det mindste hul 
gav en gevinst på 7 kugler. Hvis man 
ikke ramte et hul, tilfaldt kuglen mig. 
Jeg havde malet krydsfinerpladen 
grøn. Øverst på den lille plade havde 
jeg skrevet: ”Prøv løkken”! Jeg pak-
kede skamfuldt mit grej sammen, da 
nogle af de større elever gjorde grin 
med mine evner til at stave, og det 
satte en brat stopper for min trang til 
ludomani for en rum tid.

At sige undskyld
Den flove fornemmelse sad i mig i 
lang tid og mit selvværd var på et lav-
punkt. Intet er værre end at blive dril-
let og grinet af, når man er 11-12 år. 
Intet er værre end at føle sig ”dum” 
eller at blive holdt udenfor. Vi kendte 
ikke udtrykket mobning, men vi kend-
te fænomenet. Der findes næppe et 
menneske her på kloden, som ikke 
har oplevet smerten ved at blive gri-
net af eller drillet. Jeg kan tænke til-
bage på adskillige episoder, hvor det 
er sket for mig. Trods den trælse følel-
se var de ubehagelige episoder uden 
tvivl med til at modne, og det gav en 
realistisk forsmag på den barske ver-
den, der var uden for hjemmets tryg-
ge rammer. Men det havde en effekt 
mere. Jeg tog en beslutning, som jeg 
desværre ikke altid har kunnet leve 
op til. På et tidspunkt blev jeg enig 
med mig selv om, at jeg aldrig ville 
drille andre. Jeg havde en idealistisk 
tanke om, at jeg ville stå på de svages 
side. Min beslutning blev uden tvivl 
taget på grund af indflydelse fra mine 
forældre, men også under indtryk af 
det, jeg lærte i søndagsskolen og til 
juniormøderne i Bethania, (Tylstrup 
Frikirke). Juniormøderne en gang om 
ugen sluttede altid med en ”andagt”, 

AF ERIK 
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som var en lille opbyggelig tale, der 
ofte tog udgangspunkt i et vers eller 
en beretning fra Bibelen. Indflydelsen 
fra disse andagter var guld værd og 
var med til at forme min opfattelse af 
”rigtigt og forkert”, og disse andagter 
havde uden tvivl indflydelse på min 
beslutning om ikke at ville mobbe 
andre. I mit voksenliv har jeg jævn-
ligt truffet mennesker, som nages af 
dybe sår og har en eller anden grad 
af mindreværd fra en barsk barndom 
og ungdom, hvor de har været udsat 
for mobning. Jeg kender eksempler 
på voksne, som har henvendt sig til 
tidligere klassekammerater for at sige 
undskyld, fordi de blev bevidste om, 
at de havde været med til at mobbe 
og forvolde smerte hos et barn mange 
år tidligere. 

I min optik er et sådant ”undskyld” 
smukt ud over alle grænser og i nogle 
tilfælde et lille plaster på såret for den 
eller dem, det gik ud over.

Har man gjort fortræd og gjort an-
dre uret, hvad enten det er i den tun-
ge eller lettere ende, skal man være 
mandfolk nok til at turde sige ”und-
skyld”, hvis den skinbarlige sandhed 
en dag går op for én.

Bob og bordtennis
De fleste drenge havde et ”bob-spil”, 
og vi spillede eftermiddag efter efter-
middag. Spisebordet blev ryddet, og 
vi placerede pladen eller bobspillet 
på bordet. Vi kunne være to eller fire 

om at spille. Bobspillet var vel en for-
simplet udgave af billard. Med en stav 
stødte vi til den sorte ko, der så skulle 
ramme en brik af egen farve, der ger-
ne skulle gå i hul. Når pladen blev lidt 
træg, fik den en omgang flormelis, og 
så gled brikkerne som et par skøjter 
på gummistøvler hen over isen.

Vi brugte det samme spisebord, når 
vi spillede bordtennis, men så havde 
vi sat plader i spisebordet, som havde 
hollandsk udtræk. Der var ingen af de 
drenge, jeg legede med, som havde 
et ”rigtigt” bordtennisbord i kælderen. 
Men det var også super fint med spi-
sebordet. Jeg kan ikke huske, at vi no-

gensinde fik at vide, at vi skulle passe 
på ikke at lave ridser eller skramme, 
men vores spisebord var heller ikke 
lavet af mahogni. I teenageårene be-
gyndte bordtennisbordene at dukke 
op i klubber, skoler, og der var også et 
i Bethania (Tylstrup Frikirke), hvor jeg 
fornøjede mig med at spille.   

Matador og andre spil
Det er trivielt at opregne alle de for-
skellige spil, vi spillede, men jeg kan i 
flæng nævne ludo, mikado, loppespil, 
møl og dam, skak, æsel og pindespil, 
hvor det gjaldt om at have en pind 
tilbage, der gerne skulle stå i midten. 

Matador var i en klasse for sig. Når 
vi senere besøgte København, gen-
kendte vi navne som Rådhuspladsen, 
Vimmelskaftet, Kgs. Nytorv, Valby 
Langgade, Bredgade, Grønningen, 
Trianglen, etc. Vi lærte også de grund-
læggende principper i opkøb af grun-
de og ejendomme, og efterfølgende 
var det en fornøjelse at opkræve leje 
af de andre spillere. Vinderen var den, 
der havde flest penge, når vi sluttede 
eller den, der var tilbage, når alle an-
dre var gået fallit. Det var smerteligt 
at miste penge og en katastrofe at gå 
fallit. Jeg husker nogle gange, hvor 
vi nødtvunget måtte forlade brættet 
midt i et spil, fordi sluttidspunktet for 
leg var kommet. Så glædede vi os til 
næste dag, hvor vi fortsatte, hvor vi 
havde sluttet. 
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Jubiii, så har vi kørt første 
sæson af vores senior idræt
Vi synes bestemt det har været en 
succes. 

Målet har været/er, at få flere til at 
bevæge sig, men det har bare vist sig 
at være SÅ meget mere end det...

De første gange vi mødtes, havde 
vi besøg af et par skønne damer fra 
DGI, der skulle hjælpe os i gang. De 
kom med en masse gode ideer, og vi 
fik præsenteret en masse nye sports-
grene.  

Herefter stod vi på egne ben. Det 
er altid spændende at starte noget 
nyt op, og der var bestemt sommer-
fugle i maven de første gange, vi selv 
skulle undervise. Men nøj, hvor har 

det været en fornøjelse. Hver gang er 
der mødt en flok friske og smilende 
mennesker op. Humøret har altid væ-
ret højt, og lysten til at prøve nyt har 
været med hver gang.

Vi var så heldige at DGI valgte at 
sende Joan afsted på kursus i SMART 
træning, som er ekstra godt for hjer-
nen. Undervejs måtte seniorerne 
være prøveklude, og uden dem og 
deres glade latter var det måske ikke 
gået så nemt med den eksamen ;-)

Alt i alt må vi sige, at det bare har 
været fedt. 

Vi har hoppet, danset, snurret 
rundt, spillet bold, spillet tennis, spil-
let badminton, spillet volleybold, spil-
let kroket, spillet hockey, fulgt rytmer, 

tænkt så hjernen knagede osv. Og 
ikke mindst fået rørt lattermusklerne

Hver gang har vi sluttet af med en 
kop kaffe og en god sang. Til jul holdt 
vi julefrokost, og til sæsonafslutning 
stod den igen på frokost og hygge.

Vi glæder os til at starte op igen 
efter sommerferien, og glæder os til 
at se jer alle sammen igen. Samtidig 
håber vi også, at der er flere der har 
fået lyst til at komme og være med. Vi 
har plads til alle.

Vi starter op igen tirsdag d. 3. 
september, kl. 10.00 i hallen.

Indtil da, vil der hver tirsdag være 
gåture fra hallen kl. 10.00. Alle er 
velkomne.

SENIOR IDRÆT
AF JEANETTE OG JOAN

”Det har været en stor fornøjelse at have deltaget i gymnastik og samvær for 60 plusser. Vi har været en 30 
stykker, damer og herrer, som har nydt motionen og fællesskabet. Joan og Jeanette har lavet et stort og glad 
arbejde med at vi fik rørt vores muskler, hjernen og stemmebånd.” 

Lene Etly Larsen
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Som barn og unge var jeg spejder – ja, 
det er jeg sådan set stadig, spejder-
præst for Thjudeltorp spejdergruppe i 
Tylstrup Frikirke.

Orientering i naturen, altså at fi n-
de vej, var noget af det, jeg syntes 
var spændende. Derfor bed jeg også 
mærke i det, jeg lærte. 

For eksempel, at læbælte og en-
keltstående træer næsten altid læner 
mod øst. Naturligvis fordi den mest 
almindelige vindretning, ikke mindst 
her i Vendsyssel, er vestenvind.

Så selv om jeg ikke kan se vinden, 
ja, selv om der måske slet ingen vind 
er på et givent tidspunkt, så kan jeg 
stadig konstatere, at vinden påvirker 
landskabet. Og det er selvfølgelig ikke 
blot sandt for træer hældning. Klitter 
ved kysten, ja, selve kystlinjen påvir-
kes af vindens virkning. Det forvisser 
jeg mig om atter og atter, når jeg be-
søger mine forældres sommerhus.

Nu, hvor pinsen nærmer sig, vil jeg 
gerne bruge vinden som en analogi 
på den tredje del af treenigheden, 
Helligånden, hvis komme vi fejrer 
netop med pinsen.

Ja, faktisk er det ikke mig, som har 
fundet på dette, Bibelen bruger selv 
vinden som et billede på Helligånden. 
Ånde er jo luft, der trækkes ind og ud 
af lungerne, luft i bevægelse, vind. 
Som vi ikke kan leve uden. Og Jesus 
siger om Helligåndens virkning i men-
nesker: ”Vinden blæser, hvorhen den 
vil, og du hører den suse, men du ved 
ikke, hvor den kommer fra, og hvor 
den farer hen.” (Johannesevangeliet 
3,8).

Hvor vil jeg hen med dette billede?
Jo, det med Gud og ikke mindst 

Helligånden er jo en trossag. Men så 
alligevel. For jeg vil hævde, at du kan 
se effekten af Helligåndens virke, når 
du kikker dig omkring i dit liv. Du har 
givetvis erindringer om ting og begi-
venheder, hvor udfaldet kunne være 
blevet et helt andet. Hvor ”tingene” 
kunne været gået meget værre! Men 
Helligåndens blide, varme vinde fi k 
bevæget situationen på plads.

Eller overvej lige, hvorvidt verdens 
skæve gang ikke ville have væltet 
fuldstændigt, om ikke Helligånden 
undervejs blæste kontra? Der er 

masse af elendighed i verden, men 
stod det alene til mennesker, ville 
mængden givetvis have være endnu 
mere overvældende for nuværende. 
Hvis der da overhovedet havde været 
et for nuværende!

Så nogle gange kunne det vel på 
sin plads at spørge: Hvorfor er der 
trods alt så lidt ondskab? Mennesket 
har potentiale til rigeligt i den retning. 
Men ondskaben kommer i modvind, 
når den møder Helligånden.

Heldigvis for det, for derfor kan vi 
atter en gang synge – gjalde – skråle: 
I al sin glans nu stråler solen, og i vers 
tre lægge mærke til vindens virkning: 

Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifl igt under sky
fra Paradis, opladt på nu,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets fl od.
Kender du også retning?

Om vindens retning … 
og lidt om pinse AF FINN KIER-HANSEN, 

PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE)

M
aj 2019

17



Traditionen tro var der inviteret til fa-
stelavnsgudstjeneste i Tylstrup Frikir-
ke fastelavnssøndag. Kirken var godt 
fyldt godt, da omkring 120 børn og 
voksne var mødt op. Det hele begynd-
te med morgenkaffe, kakao og rund-
stykker. Det blev efterfulgt af en kort 
og festlig gudstjeneste, medens alle 
stadig sidder rundt bordene og nyder 
den sidste kop kaffe. Til sidst var der 
så tøndeslagning, hvor kattedronnin-
ger og konger blev fundet.

Mange mødte op udklædt, og det 
var tydeligt, at fantasien havde væ-
ret i sving. Der var tøndeslagning for 
de mindste i forgangen og for de lidt 
større i spejderlokalerne på 1. sal.

Fasten var oprindelig en forberedel-
sestid op til påske, hvor man undgik 
fisk og kød. Inden da havde man brug 
for at få lidt sul på kroppen. Og faste-
lavn gav mulighed for at indtage alt 
det, der snart blev forbudt.

De oprindelige navne på dagene 
omkring fastelavn flæskesøndag, 
hvidetirsdag og askeonsdag, der ind-

ledte fasten. Den var en periode, hvor 
man i kød og i åndelighed forberedte 
sig på opstandelsesmiraklet.

I dagens Danmark er det igen ble-
vet moderne at faste på forskellig vis. 
Nogle spiser mindre, andre spiser kun 
bestemte ting, undlader at drikke al-
kohol osv. Andre gearer ned og faster 
de 40 dage frem mod Påskedag ved 
at droppe facebook og andre sociale 
medier.

Men fastelavnssøndag i Tylstrup 
Frikirke var festlig og fornøjelig – og 
en god optakt til påsken.

Fastelavnsfest

Kaffen nydes.

Kattekonger og dronninger. De mindste fik også en kattekonge. Det sidste slag er slået - og kronen vundet.

De store børn slår katten af tønden.
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Tidligere bagermester i Tylstrup Ib 
Gregersen holdt en interessant se-
nioreftermiddag i Tylstrup Frikirke i 
marts måned. Ud over at fortælle og 
vise film fra Tylstrup i 60’erne, for-
talte Ib Gregersen også om sit liv og 
sit virke som bagermester i Tylstrup 
gennem 32 år.

Går man en tur gennem Tylstrups 
hovedgade – Luneborgvej, kan man 
måske nok fornemme på visse byg-
ninger, at her har der engang været 
en forretning, men de færreste, ud 
over dem som dengang boede i Tyl-
strup, har vel en idé om, at her en-
gang var et leben af forretninger og 
håndværkere. Der blev i 1966 opta-
get en film i Tylstrup, hvor mange af 
byens forretninger og håndværkere er 
med. Det var da hovedgaden hed Bor-
gergade og kommunen hed Sulsted-
Ajstrup. Ib fortalte, at der var mere 
end 50 forretninger og håndværkere 
i Tylstrup. Så her var der masser af 
aktivitet dagen igennem og ofte med 
mange mennesker i gaderne. Tænk 
så yderligere på, at der i en radius af 
få km rundt om Tylstrup var der 18 
købmænd. 

Der var masser af liv på alle gårde-
ne rundt om byen. Der var et stort op-
land til Tylstrup. Det gik fra Milbakken 
over Vildmosen til Nejst mark og vide-

re over Kraghede til Ajstrup. Når ting 
skulle repareres, man skulle have nyt 
tøj til jul, skulle klippes og barberes, 
se på nye træsko og sko samt handle 
diverse artikler fra mad til toiletartik-
ler, ja så kunne det alt sammen fås i 
Tylstrup. Her var f.eks. 2 slagtere, 2 
bagere, 3 købmænd og en brugs. Der 
var også station og posthus, hvorfra 5 
postbude gik ud fra.

Som Ib sagde: Det var dengang 
man ku blyw skreven. Nu er det alle 
ting op på båndet og så betale!

Efter kaffen fortalte Ib så om sit liv 
som bager (se anden artikel om Ib her 
i bladet).

 TYLSTRUP – EN AKTIV BY
i 60’erne AF SØREN MORTENSEN

Bagermester Ib Gregersen.

 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten. 
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en 
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i 
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI. 

Ekstra støtte med OK Mobil
Bliver du samtidig mobilkunde hos OK, kan du støtte 
med ekstra 6 øre pr. abonnement. Du kan frit vælge 
imellem alle mobilpakker hos OK Mobil. Derudover 
optjener du automatisk Bonus Taletid eller Bonus 
Data, når du tanker med dit OK Benzinkort. På den 
måde bliver det faktisk lidt billigere for dig. 

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Film fra 1966.
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Den sidste weekend i marts var de 
masser af aktivitet i Tylstrup frikirke. 
Vejret var ikke noget problem, da de 
14 spejdere overnattede indendørs 
i telte, så regnen og stormen kunne 
bare komme an. Der var hele 15 le-
dere til at hjælpe til, så der var masser 
af omsorg at dele ud af til den enkelte 
spejder. Men det var nu ikke noget 
problem, for der var et righoldigt pro-
gram døgnet igennem. Formålet med 
weekenden var at have et godt fæl-
lesskab, prøve at sove i telt samt se 
om man kunne undvære mor og far et 
helt døgn. Man begyndte lørdag efter-
middag og sluttede søndag til middag.

Blandt aktiviteterne kan nævnes 
Kulsø-hammer. Kulsøpionering er nav-
net for træsløjd, hvor der ikke bruges 
søm, skruer eller tovværk til at samle 

træet. Der arbejdes ofte i grønt træ, 
altså frisk og utørret træ. Desuden 
blev der arbejdet med skind og snor.

Spejderne hjalp også til med at lave 
mad, så der blev bagt spejderkage og 
hjemmelavet: Lav selv burger foruden 
frugtsalat med råcreme.

Lørdag aften var der hygge, hvor 
man så Junglebogen på storskærm, 
selvfølgelig med chips og slik som til-
behør. Filmen er produceret af Disney, 
og er løst baseret på Rudyard Kip-
lings bog af samme navn om drengen 
Mowgli, der vokser op blandt dyr i den 
indiske jungle. Bogen indgår som en 
del af spejderarbejdet, bl.a. når man 
holder fuldmånemøder.

Efter natten i teltene var der rund-
stykker og morgenhygge. Derefter del-
tog man i første del af gudstjenesten, 

inden man sluttede af med børnekirke 
og kirkekaffe.

Som spejderlederen Susanne Ug-
gerholm sagde: Så var det en fan-
tastisk oplevelse for både børn og 
voksne. Så nu ser man med glæde 
frem til spejderweekenden fra 14-16 
juni, hvor man skal være i Lynghytten 
i Hammer bakker.

SPEJDERWEEKEND 
– i kirken AF SØREN MORTENSEN

Kulsø-hammer. Der arbejdes med skind.

Børnekirke. Teltlejr.

Så er kagen klar.
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Fredag d. 24. maj er der atter gang 
i hele Tylstrup Frikirke, for her har 
kirkens børne- og ungdomsarbejde 
inviteret til Kids Fun Night! Det hele 
foregår fra kl. 17.00 – 20.00.

Kids FunNight er et sted, hvor man 
i løbet af nogle få timer stifter be-
kendtskab med mange sjove oplevel-
ser. Man betaler et beskedent beløb 
ved indgangen, og så får man mulig-
hed for at prøve lige hvad man kunne 
tænke sig.

I spidsen for de mange ledere står 
Tylstrup Frikirkes ansatte børneleder 
Sofia Kier-Hansen. Hun har lagt man-
ge kræfter i, at aftenen skal blive en 
succes for børnene i Tylstrup.

Man kan få masser af mad og være 
med i mange spændende aktiviteter, 
foruden sang, musik og bibelhistorie.

Så sæt x i kalenderen ved fredag 
d. 24. maj kl. 17.00! - og glæd dig 
så til næste Kids Fun Night. Det skal 
nok blive sjovt!!

GLÆD DIG til 

 KIDS FUN NIGHT
fredag d. 24. maj kl. 17.00!

Koncentrationen er stor.

Fredag d. 22. marts, afholdt vi rulle-
skøjtedisko i hallen. 

Vi havde inviteret alle der kunne 
have lyst til at bruge et par timer en 
fredag aften, med musik, venner/fa-
milie og rulleskøjter. 

Når man prøver noget nyt i en lille 
by, som vores, er man spændt på om 
folk nu også synes om ideen. Vi ven-
tede i spænding da klokken nærmede 
sig 19.00, og krydsede fingre for at 
der ville komme mindst 20 menne-
sker.  

I hallen var lyset blevet dæmpet, 
og vores lokale lysmand Finn Møgel-
mose, havde været så flink at sætte 

en smart diskokugle op. Musikken 
strømmede fra højtalerne, og gaffa-
tapen stod klar ved indgangen (til at 
sætte på bremseklodserne så de ikke 
laver mærker på gulvet).

Da klokken var 18.45 dukkede de 
første festklædte børn op med rulle-
skøjter. Humøret var højt og spændin-
gen steg i takt med at folk strømmede 
til.

Da klokken var 19.30 var der ikke 
mindre end 80 mennesker i hallen. 
Der var flest børn på gulvet, men da 
den første voksne bevægede sig på 
gulvet fulgte der hurtigt flere. Det var 
en fest at køre rundt i diskolys til højt 

musik. Og flere voksne var da også 
hjemme og hente deres egne rulle-
skøjter ;-) 

Jeanette havde været så sød at 
åbne cafeteriet, så der kunne købes 
fredagssnolder og drikkevarer til børn 
og voksne.

Alt i alt må det siges at være en 
stor succes, som helt sikkert skal 
gentages. 

Vi takker for det flotte fremmøde og 
den store opbakning og glæder os til 
at se alle igen næste gang, samt alle 
dem der gik glip af den første gang.

RULLESKØJTEDISKO
AF LISBETH OG JOAN (FODBOLD UNGDOM)

SPEJDERWEEKEND 
– i kirken
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Indsamlingen løb af stablen søndag 
den 7. april. I år var vi heldig at have 
fuld hold af indsamlere, og derfor var 
alle ruterne besatte. 

Igen i år blev vi mødt alle steder 
med venlighed og taknemmelighed, 
og i langt de fleste steder blev der 
langt en skilling i bøsserne. Desværre 
var der mange som havde valgt det 
dejlige vejr til at køre en tur hjemme-
fra. Forstået på den måde, at der var 
rigtig mange steder hvor der ikke var 
nogen hjemme. Derfor blev resulta-
tet lidt mindre end sidst år, men godt 
13.000 kr. er heller ikke dårligt. Det 
er kun 52 øre mindre pr. husstand 
end sidste år.  

Det skal dog også lige siges, at det 
var kun hvad vi fik ind i kontanter. Det 
bliver mere og mere almindelige, at 
folk ikke har kontanter liggende, der-
for bliver der brugt Mobilepay som be-
talingsmiddel. Og alle indsamlere fik 
penge ind via Mobilepay, så resultatet 
ligger noget højre.

Det er rigtig dejligt at se, at der er 
mange forældre som tager deres børn 
med ud og samle ind. Og i år er der 
3 teenagere som var med. Hvilket er 
utroligt dejligt at se. Rigtig godt gået 
til jer. 

Traditionen tro så har jeg lavet et 
lille regnskab over hvordan indsamlin-
gen har gået på de forskellige ruter.   

Der skal lyde en stor tak til alle for 
den gode modtagelse som vi fik på 
dagen. 

Næste års indsamling er søndag 
den 29. marts. 

Landsindsamling til fordel for 

 Kræftens Bekæmpelse 2019
AF JENS THOMSEN NYGAARD

Rute 
nr. Indsamler

Antal
 Husstande

 Beløb pr. 
Husstand 

 I alt indsamlet
pr. rute Beløb i 2018

1 Hammelmosevej og Klit-
gårdsvej

92 8,04kr.              739,50kr.                2.019,00kr.       

2 Ultvedparken og Ultvedvej 82 15,12kr.           1.240,00kr.           990,50kr.           

3 Luneborgvej 2 - 118. Hare-
stien og Mølledamsvej

115 8,94kr.              1.028,50kr.           1.289,50kr.       

4

Luneborgvej 1 - 115, Vester-
gårdsgade, Langesvej, 
Søndervang, Pogevej, 
Arendrupsvej og Gr. Sørensens 
Vej. 

132 5,74kr.              757,50kr.                

5
Albert Dams Vej, Bilgårds-
vej, Brandborgsvej, Hedensvej, 
Hedestien og Jens Thises Vej

107 10,60kr.           1.134,50kr.           1.520,00kr.       

6 Tylstrupparken og Tylstrup-
vej

114 17,26kr.           1.967,50kr.           1.701,00kr.       

7

Askvej, Dunbirkevej, Forsøgs-
vej, Gl. Skolevej, L.P. 
Jacobsensvej, Rødbøgevej og 
Sølvpoppelvej. 

91 18,10kr.           1.647,00kr.           880,00kr.           

8
Luneborgvej 125 - 215. 
Tylstrup Hedevej, Stenisengevej 
og Brændskovvej

68 25,99kr.           1.767,00kr.           2.139,50kr.       

9 Tylstrup Landevej, Hjallerup-
vej og Tylstrup Nørrehede.

26 42,13kr.           1.095,50kr.           1.238,00kr.       

10 Vildmosevej, Luneborgvej 
220 - 305, Barbaraskvej, 
Smalskiftevej, Nørre Halne Engvej

58 13,45kr.           780,00kr.                840,50kr.           

11 Gl. Vrå mark og Skovmarken 70 9,41kr.              658,50kr.                572,00kr.           
12 Er iberegnet i rute 8

13 Tylstrup Frikirkes kaffebord 
efter gudstjeneste

1 214,50kr.        214,50kr.                338,50kr.           

I alt Indsamlet 2019 956 13,63kr.           13.030,00kr.        13.528,50kr.    

Kræftens Bekæmpelse indsamling i Tylstrup 2019

Far og søn. Torben og hans 18 årige søn Oliver samlede 1767 kr. ind. Mor og søn. Birdie og 16 årige Simon samlede 1134,50 kr. ind.
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

For alle som vil have et bedre velvære
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen

Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/5

Mandag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 18.30
Tirsdag   16.00 - 21.00
Onsdag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 21.00
Torsdag   16.00 - 21.00
Fredag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 18.00

Åbningstider i sommerperioden:
Fra d. 1/6 til d. 31/8

Mandag 8.00 - 10.00 / 16.00 - 18.00
Tirsdag   16.00 - 20.00
Onsdag 8.00 - 10.00  / 16.00 - 20.00
Torsdag   16.00 - 20.00
    

Priser: 10 turs kort 250,00 kr.
 12 mdr. kort 1.300,00 kr.
 6 mdr. kort 750,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.
 3 mdr. kort +65 år 300,00 kr.
 1 mdr. kort 150,00 kr.
 1 mdr. kort +65 år 100,00 kr.

1, 3, 6 og 12 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.minisite.dk, 10 turs kort købes i Brugsen. 
Der skal stadig købes medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden. 
På hjemmesiden under ”Motionscenter” kan man læse nærmere. Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

Der kan være åbent om lørdagen i 
vinterperioden og fredagen i sommer-
perioden. Tjek opslag i motionscente-
ret eller følg os på Facebook.

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden 
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har 
stået for legepladsen i anlægget.

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455

Derudover har vi udlejning af fl ag:
Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer
Flagstænger med fl ag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

Vedr. udlejning kan man henvende sig til Lisbeth Pilgaard på 29 72 36 84 
eller mail: lapilgaard@gmail.com.

Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING
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MAJ 2019
 15.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 Morgensang i Sognets Hus.

 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Cafégustjeneste med morgenkaffe.

 22.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 

 23.  Toftegårdscentret i Sulsted:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 25.  Sulsted-Ajstrup Seniorer
 kl. 18.00 75 års jubilæum.

 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

Kalender

 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 25 års præstejubilæum. Gudstjeneste med 
  efterfølgende spisning. Tilmelding nødvendigt.

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gustjeneste med nadver.

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde.

 6.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde.

 7.-8.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

 9.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke. 

 9.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Pinsegustjeneste.

 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker. 

 12.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde i Sognets Hus. 

 13.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
  Sommerudflugt se opslag. 

 16.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

 19.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 19.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 

 23.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

 30.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

JUNI 2019

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper 
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentlig gjort 
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis! 

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

JENS THOMSEN NYGAARD 
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62 

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i august 2019 i løbet af uge 33.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 27. juni 2019
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio august til medio 
november 2019.

Har du noget du gerne vil have i bladet kan du sende 
det til redaktørerne (se side 2).

Vores tekstforfatter hjælper dig også gerne med at 
få historien fortalt og få den ned på papir. 

Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 5.-6.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.

 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Sogneudflugt til bl.a. Museet for Religiøs kunst i 
  Lemvig. Tilmelding nødvendigt.

JULI 2019

 2.-3.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 8.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde.

 11.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Cafégustjeneste med morgenkaffe.

AUGUST 2019
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 ANNONCE I
INDBLIK
KONTAKT
JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

 PRISER
Visitkort str.
4 numre ...............................kr. 800,-

2 x visitkort str.
4 numre ............................kr. 1.500,-

1 halv side
pr. nummer ..........................kr. 700,- 

1 hel side
pr. nummer .......................kr. 1.200,- 

S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500
Projekt6:Layout 1  11/02/08  14:45  Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

Egelykke Maskinstation

STØT INDBLIK!
Lav en indbetaling 

på vores bankkonto: 
7448-1202245 

du bestemmer selv beløbet

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

GIV OS ET TIP...
Bliver du opmærksom på en skade 

så giv os et TIP:

• Hul i vejen
• Stoppet rende-

stensbrønd
• Blinkende gadelygte

• Hærværk i park
• Bøjet vejskilt
• Skæv fortovsfl ise

www.aalborgkommune.dk/tip
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
fi nd os også på facebook!

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

ABBE PIERRES
KLUNSERE
Hjallerupvej 70
Tlf. 98 26 16 97
www.abbepierre.dk
e-mail: abbepierre@mail.tele.dk

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46 Tlf. 96 96 52 00  -  www.digigraf.dk

TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER, 
SKILTE, WEB OG PRINT ...

Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69

SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL - 
FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted 

oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84

v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17

Tylstrupvej 36  |  9382 Tylstrup   |   Tlf. 9826 1566
www.tylstrup-kro.dk
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest 

og møder. Kontakt Michael 
Rottbøll tlf. 20 12 92 33. 

Se mere på www.ajstruphus.dk

www.sparv.dk

Kig ind!Kig ind!
Kassen er åben for ekspedition hele dagen

BRØNDERSLEV AFDELING 
Albani Plads 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 82 22 97 00

er åben for ekspedition hele dagen

RÅDGIVNING
med sund fornuft

Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann 
Taksvej 45
9700 Brønderslev

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murer.ajstrup@gmail.com

Murermester
SØREN SØRENSEN

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

KVISTHUSET
v/ Kim Frederiksen - Tlf. 22 45 31 81

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

  TØMRERFIRMAET 
  DAN JENSEN A/S

Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk  www.tm-danjensen.dk

SOLIDT 
   HÅNDVÆRK! 

Nøglefærdige huse 
i Bilgaardsparken 
på Bilgaardsvej
Klik ind på:
bilgaardsparken.dk

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL 
JENS (JENSTHN55@GMAIL.COM ) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

ABBÉ PIERRE’S 
KLUNSERE
98 26 16 97 
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Christina Tofteby  
28 19 72 54
tofteflanx@yahoo.dk 
www.ajstruphus.dk  

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Lars Jensen
26 42 16 44  
(Træffes efter aftale)
laj@km.dk
Kirkegårdskontoret 
Graver:
Steen Nielsen 
98 26 10 70 
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen 
98 26 14 21 
Lone M. Sørensen 
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
Søren Sørensen 
98 26 03 67
Ajstrup Sogns 
Menighedsråd 
Formand:
Arne Thomsen 
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen 
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne: 
Tonnie Ehlers 
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest 
og møder:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen 
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm 
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

BØRNEHAVEN 
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe 
93 52 05 12 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN 
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted 
98 26 13 61 
bh-krudtuglen@aalborg.dk

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

JAGTFORENINGEN 
Formand:
Ulrik Kjærsgaard 
98 26 04 07 / 20 43 29 16

KFUM-SPEJDERNE 
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik 
28 30 46 08

SKYTTEFORENINGEN 
Formand:
Frands Jensen 
26 63 87 75 
geteogfrands@turbopost.dk

SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen 
98 29 71 13 
bodile@mail.dk

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G 
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen 
98 26 21 80 
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og 
pårørenderådet
v/ Synnøve Jensen  
20 16 61 88
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen 
99 82 70 65 
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen 
27 82 19 60

SULSTED/AJSTRUP 
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen 
98 26 24 04

SULSTED/AJSTRUP 
SENIORER 
Formand: 
Jytte Larsen 
40 33 86 02  
jyttevagn@gmail.com

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

TYLSTRUP HALLEN 
Formand:
Torben Sørensen  
40 20 81 21 
th-ts@bbnpost.dk 
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Carsten Lange 
26 14 74 62 
familienlange@stofanet.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok 
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior) 
Formand:
Ole Sørensen 
21 17 01 50 
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom) 
Formand:
Nicolaj Huusom 
22 38 22 52
Gymnastik 
Formand:
Louise Nielsen 
51 50 28 59 
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold 
Formand:
Lise Larsen  
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen 
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40 
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh 
98 26 22 61 
henboe@mail.dk

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

TYLSTRUP  
BORGERFORENING 
Formand:
Kenneth Krogh Jensen  
20 82 08 15 
tylstrupborgerforening@
hotmail.com  
Næstformand:
Anne Merethe Christensen 
51 24 33 02
Kasserer:
Marianne Mattesen 
22 27 71 23

HAMMER BAKKER 
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen 
40 43 13 98

TYLSTRUP  
ERHVERVSFORENING 
Formand:
Dan Jensen 
98 26 08 08 
dan.jensen@mail.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50  
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard 
96 52 05 10 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard 
Pogevej 5 
93 52 05 11 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen 
Formand:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
anne.golden.vendsyssel@gmail.com

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 
Formand:
Bjarne Thomsen 
20 42 96 73 
formand@tylstrupvand.dk

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


