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Nu starter AOF op med
Den Nære Aftenskole i Tylstrup
Kvartalets profil
Klaus Lauritsen
Nyt fra Brændskov’ venner

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/Ajstrup-området.
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.
redaktører
HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65

Børnehaven Krudtuglen

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

Open By Night version 2019

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

Festlig fredag for børn
Kids Fun Night i Tylstrup Frikirke
Barndommens gade del 23
Drengeaktiviteter del 3

kalender + tlf. tavle
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62
annoncesalg

Må vor Gud være med dig
Skt. Hans anno 2019

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

Masser af spejderaktiviteter
Kringelkrog, afvej,
smutvej, grusvej, Hærvej …

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00
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Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører
Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.
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Udebliver Indblik, klik da ind på:
www.budzonen.dk/tastselv eller ring
på telefon 9935 3434 eller skriv på
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

Nu starter AOF op med
Den Nære Aftenskole i Tylstrup
A F A R B E JDSG RUPPE N BAG IN ITIATIVET

arrangementer og opstart af mindre
hold er også muligt, så arbejdsgruppen håber, at lokale borgere har lyst
til at bidrage.
De første aktiviteter bliver fotokursus for begyndere ud i kunsten at fotografere. Her medbringer man eget
kamera og får instruktion og gode fif i
at tage billeder. Kurset starter onsdag
den 4. september. Der bliver pileflet
hele dagen den 26. oktober. Begge
kurser foregår på Tylstrup skole. Den
30. september kl. 14.00 starter engelsk for dem, der vil øve grundlæggende samtale og turistengelsk. Det
foregår også på skolen. I skrivende
stund planlægges IT-kurser med Windows 10 og Smartphones, hvor der
bl.a. arbejdes med brug af apps. Og
så vil der blive parmassage i Hallen fra
den 31. oktober kl. 19.00, hvor man
kan tage sin ægtefælle, kæreste eller
ven med til et kursus der omhandler
introduktion, teknikker og øvelser i
blid og omsorgsfuld massage.
Så er der planlagt to foredragsaftener i efteråret. Den 8. oktober er

En af de første aktiviteter bliver fotokursus for begyndere.

Der bliver også et kursus om pileflet.

der foredrag og fællessang. Emnet
er Kaj Munk. I år er det 75 år siden
han blev dræbt. Vi får fortællingen om
personen Kaj Munk, polemiker, præst
og poet, men også samfundsdebattør, dramatiker, forfatter m.m. Denne
aften synger vi også fællessange til
lyden af klaverets toner. Den 5. november er der et lokalhistorisk foredrag med Ib Gregersen om Tylstrup
før og nu. Ib Gregersen er kendt af
mange også for sine foredrag og arbejdsgruppen er sikker på, at stadig
mange er interesseret i at høre om
de mange fortællinger som Ib har om
Tylstrup og omegns borgere, butikker,
virksomheder m.m. Fortællinger, der
hele tiden udvikler sig i samtale med
publikum. Og så får man altid en hyggelig stund sammen. Begge foredrag
foregår på skolen kl. 19. Og der er
naturligvis kaffe på kanden.
Arbejdsgruppen har besluttet sig
for, at der efter sommerferien bliver
lavet brochurer med beskrivelse af
aktiviteterne. De kommer ud i postkasserne. Der vil også løbende kunne
være nogle opslag i bybilledet om de
aktiviteter der kommer i Den Nære
Aftenskole. Tilmelding til aktiviteterne
kan ske efter sommerferien på www.
nord.aof.dk – her kan man i et søgefelt skrive Tylstrup og kurserne kommer frem, så man kan klikke sig videre. Det er også muligt at ringe tlf.
72 13 23 01. Så får man AOF’s kursussekretær i røret.
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Så er Tylstrup borgere klar med byens
nye aftenskole. I samarbejde med
AOF vil der fra efteråret være Den
Nære Aftenskole i Tylstrup. De seneste måneder har en arbejdsgruppe
bestående af Jeanette Bækgaard,
Mariann Nielsen, Birdie Christiansen
og Jørgen Christiansen arbejdet med
ideer og planlægning til aftenskolens
aktiviteter. Og dette i samarbejde
med Anita Rokkedal fra AOF.
I september måned starter de første aktiviteter op og gruppen håber
på, at alle borgere vil tage godt imod
tilbuddet om nu at kunne gå i aftenskole i den by, hvor de bor. Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt
i borgerønsker og gode ideer og alle
kan være med. Så går du med en
ide til et kursus eller arrangement
eller har du måske et ønske om at
undervise så kontakt én fra arbejdsgruppen bag Den Nære Aftenskolen i
Tylstrup - Jeanette tlf. 26811480 og
Jørgen tlf. 61651099. Hos AOF har
Anita tlf. 29617722. Der bliver flere
muligheder for afvikling af kurser og
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KLAUS LAURITSEN
Kvartalets profil:
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A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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Ofte når jeg får lavet aftaler med de
personer, som jeg har udset mig som
”offer” for de her interviews i Indblik,
så har jeg lidt en fornemmelse af,
hvad jeg går ind til, og hvad jeg får
med til artiklen. Det havde jeg også
denne gang, fordi jeg har kendt ham
i mange år bl.a. gennem min tid i Tylstrup Marked. Jeg vidste godt, hvad
han har lavet og hans store arbejde
for ungdomsklubben her i byen osv.
Det er en af grundende til, at jeg
gerne ville have en snak med ham.
Men der kom en lille, men ikke så lidt
mere spændende tvist med i snakken, som jeg ikke havde kendskab til.
Det er heller ikke et ”fænomen”, jeg
har haft med før her i bladet. Så mine
ører står stadigvæk lidt ud fra hovedet
af at lytte.
Jeg er igen kørt en tur ”op” i Ult
vedparken og ud af den bagerste vej.
For enden af den ligger der et hyggeligt hus. I indkørslen holder en stor
hvid bil, som ligner en OB-vogn til forveksling. Og det er det da også. Den

tilhører Martin Andersen, hvor Klaus
Lauritsen arbejder på freelance basis.
Jeg har flere gange haft ham i tankerne som et emne til mine historier
her i bladet, og nu gør jeg alvor af det.
Han havde i flere år tilnavnet ”KlubKlaus” i forbindelse med sit arbejde i
Ungdomsklubben her i byen. Det var
da også grunden til at han og Alice i
sin tid flyttede til Tylstrup.
Det blev godt nok et par spændende timer med alle sanser tændt, for
at få det hele med. Og nu er computeren tændt, colaen åbnet og der
står en skål Matador Mix foran mig,
og udenfor regner det. Så nu skal der
hygges ved tastaturet.
Fulde navn: Klaus Erland Hvarre
gaard Lauritsen.
Stilling: Pensioneret Elektriker, Radiomekaniker, Pædagog, TV-producer
o.m.a.
Alder: 69 år.
Civil stand: Gift med Alice som er fra
Bagterp ved Hjørring.

Børn: 2 drenge, Rasmus som bor i
Aarhus sammen med Nina. Han arbejder som producer på DR i Århus,
og Mads som bor i København sammen med Nynne og arbejder som
journalistisk redaktionsleder på DR
P3 i København.
Børnebørn: 4 stk. Rasmus har 2 piger og Mads 2 drenge.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født på Fødselsstiftelsen i Aarhus, fordi min mor, som boede i Aalborg, var ugift og det at være gravid
og ugift dengang var så skamfuldt,
at hun blev sendt derned for at føde
mig. Da vi kom hjem, kom jeg kortvarigt på et børnehjem i Aalborg, inden
jeg kom i privat døgnpleje. Der var
jeg i ca 4 år til min mor mødte ham,
som jeg hele tiden har kaldt min far,
(fordi jeg aldrig har kendt min biologiske far). Han var frisør i Brønderslev
og senere forsikringsmand. Harley,
som han hedder blev så min far, og
derfra fik jeg efternavnet Lauritsen.

Hvarregaard var min mors efternavn.
Jeg kom aldrig til at bo hjemme hos
dem, men boede hos Harleys forældre i Grønnegade i Brønderslev, altså
mine ”papbedsteforældre”, og der var
jeg, til jeg flyttede hjemmefra. Det var
et godt og trygt sted at vokse op, og
jeg blev godt forkælet, men ikke mere
end at hvis farmor havde sagt nej, så
var der ikke mere at snakke om. Så
var der sagt nej. Dem holdt jeg meget
af. Jeg fik også en lillesøster, og vi var
tit på ferie sammen med mor og far,
men når vi kom hjem igen, så flyttede
jeg tilbage til farfar og farmor. Det var
der jeg hørte til.
Jeg var heldig at havde dem, når
man tænker tilbage på hvordan Brønderslev så ud i midten af 1960-erne
hvor kriminaliteten og narkoen virkelig
tog om sig, og mere end to håndfulde
af dem jeg kendte fra dengang døde
tidligt at misbrug.

Hvor gik du i skole?

Fortæl lidt om det at være
født uden for ægteskab?
Jo, det at blive født udenfor ægteskab, det er jo ikke første gang det er
sket, så det er ikke så underligt, men
der blev en faderskabssag ud af det,
og det er lidt mere specielt. Når jeg
spurgte min mor om, hvem der var
min far, så sagde hun kort, at ”din far
hedder Kaj Bennet Villadsen”, og så
ville hun for øvrigt ikke snakke mere
om det.
Men en dag blev jeg ringet op af
en kvinde ovre fra Fredensborg på
Sjælland, som fortalte, at hun havde

Klaus som ca. 5-årig efter at været flyttet
hjem til farfar og morfar.

havde haft travlt med at sprede sine
gener. Det er lidt underligt, at hver
gang man kører forbi det hus i Nørresundby, så tænker man, at man har
en halvbror der bor derinde. Jeg har
mødt ham og vi har fået en sludder,
men han gik ikke så meget op i det.
Jeg har stadigvæk lidt kontakt med
min halvsøster, men det ikke så meget. Jeg ledte jo ikke for at finde en ny
familie, for der havde jeg jo alt, hvad
jeg kunne ønske mig, men mere for at
få nogle ting sat på plads inden i mig
selv, og det fik jeg.

Hvad skete der, efter at
du flyttede hjemmefra?
Jeg havde mødt Alice, endda på hendes 18-års fødselsdag, i 1968 på
Vester Hjermitslev Kro. Vi blev forlovet i 1969, men først gift i 1984.
Vi boede et par steder i Brønderslev,
men så havde jeg en kammerat, der
var blevet ansat som leder af Tylstrup Ungdomsklub. Her er vi tilbage
i 1974. Han spurgte om, jeg ikke
kunne tænke mig at blive medhjælper derude, for der trængte til at blive
gjort en indsats for de unge i Tylstrup.
Det lød da spændende, så det takkede jeg ja til det. Efter et års tid blev
jeg leder, da min kammerat stoppede
igen. Jeg havde nogle helt forrygende
gode år der. Også fordi vi fik lov til at
gøre en masse ting selv. Vi overtog
jo en gammel ejendom som var ved
at falde ned om ørerne på os. Det
var ”Dyrlægegården” på Ultvedvej
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Jeg gik i skole i Skolegade Skole i
Brønderslev. Der gik jeg til og med
10 kl. Det var lige på det tidspunkt,
hvor man havde startet det, der hed
Udvidet Teknisk Forberedelseseksamen, Fordi der var så få som valgte
at gå den vej, blev undervisningen i
10 kl. delt mellem Søndergade Skole
og Skolegade Skole. Så jeg gik begge
steder det sidste år. Jeg valgte den
vej, fordi jeg hele tiden vidste, at jeg
ville teknik-vejen på den ene eller anden måde. Jeg ville gerne have været
i lære som radiomekaniker, men jeg
kunne ikke finde en læreplads, så
derfor startede jeg som elektrikerlærling.

været ved at søge efter sin biologiske far, og nu havde hun fundet, ikke
faren, men hans enke som boede i
Asaa. Hende havde hun så været
oppe og besøge, og de havde været
ved at gå nogle gamle papirer igennem efter faren. Der havde de fundet
en kvittering på, at han havde betalt
børnepenge til mig i 18 år, så hun
havde en formodning om, at vi nok
var halvsøskende. Det forlagde jeg for
min mor, og fandt ud af, at der faktisk
var 3, der var blevet dømt til at betale børnepenge til mig. Man kunne
jo ikke tage dna prøver den gang, kun
blodprøver. Hun fik kun penge fra den
ene, de penge som de andre betalte
ind, gik i den såkaldte ”Tyrekasse”. En
pulje som blev brugt til alle de børn,
hvor der overhovedet ikke kunne findes en far.
Kvindens far havde over for sin
kone ytret ønske om, at han godt
kunne have tænkt sig at møde sine
børn, så han havde en formodning
om, at han kunne være min far. Men
min mor nægtede fortsat at snakke
om sagen. Kun at min far var Kaj Bennet Villadsen, alt andet ville hun tage
med i sin grav, og det gjorde hun.
Hele sagen her havde vagt min
nysgerrighed, og jeg begyndte selv
at rode rundt i det hele. Ifølge faderskabssagen var der jo 3 muligheder,
for hvem der kunne være min far.
Ham fra Asaa og så en ung mand fra
Himmerland. Jeg vidste at ham, som
min mor sagde, var min biologiske far,
var død som 49-årig for jeg så selv
dødsannoncen i avisen. For at gøre
en lang historie kort, så fandt jeg min
fars (altså Kaj Bennet) familie. Jeg
fandt hans enke, og jeg fandt en halvsøster som jeg har besøgt i København. Med hendes måde at reagere
på, da hun så mig, da var jeg slet ikke
i tvivl om, at vi havde samme far. Som
hun sagde ”Du tror det er løgn, men
dit udseende, din måde at tale på og
din måde at gå på, er som at se vores far”. Så jeg kontaktede kvinden i
Fredensborg og fortalte, at vi ikke var
i familie.
Men der er mere, for min søster
kunne så fortælle, at vi havde en halvbror mere, og ham fandt jeg i Nørresundby. Han var født samme år som
jeg var, så man må sige at vores far
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nr. 35. Vi fik bevilliget penge til at få
ejendommen restaureret, og det var
de unge selv med til at gøre. Det var
helt fantastisk, hvad vi fik ud af det. Vi
havde aldrig hærværk af nogen slags,
for de passede godt på det.
Jeg var jo ikke uddannet pædagog,
og på et tidspunkt begyndte Aalborg
Kommune at forlange at alle lederne
i deres ungdomsklubber skulle være
uddannet. Derfor tog både Alice og
jeg en klubpædagoguddannelse, for
ikke at blive smidt ud. Alice arbejdede også med i klubben frem til, vi fik
børn, så var der ikke tid mere. Ungdomsklubben var kun et fritidsjob, jeg
havde. Om dagen arbejdede jeg som
tekniker for et musikfirma i Aalborg.

stoppede jeg, efter at have været leder der i 25 år. Heldigvis så havde vi
en god mand der tog over. Det var
Hans Ole Jensen, bedre kendt som
”Baseman”.
Da klubben var på det højeste, var
der 120 medlemmer, og på en hverdagsaften kunne der godt være 30
- 40 unge der hyggede i lokalerne.
Men da overbygningen på skolen
forsvandt, søgte flere og flere over til
Sulsted, hvor de havde fået nye venner via skolen. Ole stoppede efter 5-6
år og det blev lederen fra Sulsted, der
overtog klubben det sidste års tid,
hvorefter den blev lukket helt ned.
Desværre så er alle billeder fra den
tid gået tabt.

Blev du ved at arbejde
i ungdomsklubben?

Du kunne godt lide at
have med børn og unge
mennesker at gøre?

Jeg nød meget at have med de unge
at gøre, men vi blev mere og mere
jaget af Aalborg Kommune, som ville
have klubben lukket, og så skulle de
unge mennesker i stedet for til at gå
i klub i Sulsted. På det tidspunkt sad
jeg også i skolebestyrelsen, da overbygningen på skolen blev taget væk,
så vi blev skældt ud for, at det var vores skyld. Men der var jo ikke børn
nok til at fylde klasserne, bl.a. også
fordi mange sendte deres børn på privatskole i Aalborg. Men jeg blev lidt
træt af kommunens pres, så i 2000
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Ja, de står mig meget nær. Jeg tror,
at det er min svigerfars skyld. Han var
lærer på Bagterp skolen, og ham og
min svigermor stod for at organiserer
sydslesvigske børns ferierejser. Han
skulle dække fra Nørresundby og til
Skagen. Her var det meget naturligt,
at det var hans familie som skulle
hjælpe med at fragte børnene ud til
deres feriesteder i Vendsyssel, så vi
tog toget ned til Flensborg banegård
for at hente dem. Ferieopholdet varede mellem 4 og 6 uger. Det var
utrolig spændende at have med at
gøre. Derigennem fik vi selv et feriebarn, som jævnligt kom til os her i Tylstrup. Han kom fra en stor familie på
9 børn. Jeg husker engang, vi havde
ham med i Løkken. Her faldt han for
et par nye cowboybukser. Det var de
første bukser han nogen sinde havde
fået, som var købt til ham. Han havde
3 brødre som var ældre end ham, så
det tøj de var vokset fra, blev givet til
ham. Så når han kom, var han altid
i tøj som var enten for stort eller for
småt. Det var dog altid hel og pænt.
De her bukser passede til ham, han
var så stolt. Ham havde vi kontakt
med, til han døde i 2013 i en alder
af kun 44 år.

I var så også flyttet til Tylstrup?
Det eneste billeder fra ungdomskubbens tid.
Klaus på nakken af Baseman.

Ja, vi fandt ud af at Tylstrup jo slet
ikke var så tosset en by, og jeg kørte
jo lige igennem den hver dag, når jeg

skulle køre fra Brønderslev til arbejdet
i Aalborg. Vi besluttede at vi lige så
godt kunne flytte til byen, så vi byggede vores første hus på adressen
Ultvedparken 110. Det var det første
hus, der blev bygget hernede, og det
stod færdig i 1979. I 1985 byggede
vi så det her, vi bor i nu. Det passede
bedre, da vi fik børn, og så har der en
meget bedre udsigt.
Sideløbende med at jeg kom i lærer
som elektriker, kom jeg til at køre film
i biografen ”Bien” og senere ”Kino” i
Brønderslev, og gjorde det i 8 år. Så
jeg har næsten altid haft noget at lave
ved siden af mit egentlige arbejde, og
jeg tjente en skilling til at gå i byen for.
Mens jeg var der, lærte jeg en anden
op i at køre filmene og det var ham,
som senere fik jobbet som leder af
Ungdomsklubben i Tylstrup, og som
så fik mig til Tylstrup Ungdomsklub.
Man må sige at tingene tit hænger
sammen, og på den måde kom jeg til
Tylstrup at bo.

Du kom i lære som
elektriker, sagde du?
Well mit første job var som natportier i weekenderne på Hotel Phønix i
Brønderslev. Det passede jo fint. Jeg
kunne tage mine skolebøger med, og
ellers bare tage imod de gæster som
kom på den tid af døgnet. Jeg var kun
14 år, Min farmor passede garderoben der, og det var den vej igennem,
at jeg fik det job. Nok ikke et job en
14-årig må have nu om dage.
Det var nu ikke lige den vej jeg ville.
Så jeg kom som før sagt i lærer som
elektriker i 1967 hos Vagner Nielsen
i Brønderslev. Vi havde en masse arbejde ude på landet, så jeg har arbejdet meget med luftledninger, ligesom
der var et stort boom i husbyggeriet på
det tidspunkt, så jeg har lavet utallige
el-installationer i typehuse. Det blev
lidt kedeligt, så efter endt uddannelse
kom jeg i lære som radiomekaniker
hos et firma i Aalborg. Jeg færdiggjorde uddannelsen i Brønderslev hos et
firma som hed AH Radio, da firmaet
i Aalborg måtte lukke. Efter svendeprøven arbejdede jeg et kort stykke tid
stadigvæk i firmaet indtil jeg fik job
hos et firma i Aalborg, som handlede
med musik elektronik. Her kørte jeg
rundt og reparerede musikelektronik.

Det blev du ikke ved med, vel?

Inde i OB vognen.

Arbejder du stadigvæk med det?
For 2 år siden stoppede jeg i mit daglige job som faglærer. Jeg var da ved
at nå de 67 år og syntes, at det kunne
være skønt ikke at skulle stille vækkeuret til kl. 6 hver morgen for at nå til
Frederikshavn til kl. 8. Jeg stoppede
ikke helt, men fortsatte som timelærer et stykke tid. Det sluttede for ca 6
måneder siden.
Jeg kunne mærke, at jeg ikke var
helt klar til at kalde mig selv pensionist endnu, så jeg gik sammen med
en kammerat og byggede en ny og
mere tidssvarende OB-vogn, så det
man før skulle bruge en stor 17 tons
lastbil til, kan nu rummes i en 3500
kg varebil.
Med den gamle OB-vogn kom vi
meget langt omkring. Vi havde bl.a.
en aftale med Viasat, hvor vi transmitterede superliga fodbold. Vi skulle
give et tilbud på en kamp i hver runde. Dvs. 33 kampe på en sæson. Jeg
var alene om vognen, og havde typisk
8 freelance folk med. Så stillede Viasat så op med det journalistiske personale.

Nu arbejder jeg bare kvart tid. Var
f. eks. lige af sted i søndags til noget danse arrangement i Hobro, som
jeg filmede. Jeg nyder at komme af
sted, men jeg nyder også det, at man
selv kan bestemme, hvornår man vil
af sted. Meget af det vi laver, bliver
sendt live via nettet.
Det er lidt hyggeligt at begge vores
sønner har bevæget sig ind i mediebranchen, og måske er 3. generation
også på vej, da Mads´ søn Victor på
15 år er begyndt at interessere sig for
emnet og skal frem over, mere med
ud på jobs.

Nu sagde du, at du sad i skolebestyrelsen, har du været med
i andre bestyrelser i byen?
Ja, jeg sad i to perioder i menighedsrådet. Det er ikke fordi, at jeg er særligt
troende, men vi var en gruppe som
syntes, at der trængte til ske noget
nyt i folkekirken til gavn for lokalsamfundet. Så i sidste øjeblik lavede vi en
liste på 5 personer til det kommende
menighedsrådsvalg, og vi kom ind alle
5. Det gav lidt af et ramaskrig, fordi
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Nej, efter vi var færdig med at bygge
huset her, sagde jeg mit job op i Aalborg. Jeg var blevet lidt træt af at køre
rundt i den teknikbil og reparerer ting.
Så fik jeg arbejde i Dronninglund fritidscenter. Der var jeg i et års tid, så
blev jeg tilbudt et job på AMU-centret
i Aalborg som faglærer indenfor elektronik. Der var en del arbejdsløshed
blandt unge, og så lavede man nogle
kurser inden for elektronik, EIFU kurser (Erhvervs Introducerende Kurser
for Unge) Der startede en ny tv kanal
op. Det var TV2, så der skulle uddannes nogle teknikere som kunne
komme ind og arbejde for dem. Der
arbejdede jeg faktisk i 20 år, og sideløbende begyndte jeg også at arbejde
for mig selv. Det blev til det firma
som kom til at hedde Video Works.
og jeg fik investeret i en ”OB-vogn”.
(OB står for Outside Broadcast) Det
er en lastbil der er indrettet som et
medieværksted som man kan kører
ud i landet og lave TV udsendelser
med. Jeg købte vognen og en masse
udstyr, da AMU lukkede deres uddannelser ned igen.
Da havde jeg så også fået job hos
EUC Nord i Frederikshavn som faglærer. Der var jeg ansat i 17 år som faglærer på Eventtekniker uddannelsen.
Det er en uddannelse, hvor man skal
arbejde med lys, lyd og billede. Det
er en ret bred uddannelse som tager
4 år.
Der tog jeg så OB-vognen med op
og var med til at starte en formaliseret uddannelse op for unge indenfor
eventtekniker området. Det sker to
steder i landet henholdsvis Frederikshavn og København.
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man på det tidspunkt havde en præst
som var lidt fremme i skoene med
nogle synspunkter som måske passede mere ind i et noget større samfund
end i lille Tylstrup. Og der var vi enige
om, at han skulle holdes lidt i kort snor.
Vi fik det delt op i to helt klare afdelinger. Menighedsrådet tog sig af det
folkelige, og præsten skulle tage sig
af det kirkelige. Så der blev arrangeret
vinsmagningsaftener med ost, lavet et
kirkekor og mange andre nye tiltag, og
det endte med, at vi fik et rigtig god
samarbejde hele vejen rundt. Det var
en meget spændende tid.
Her på mine ældre dage er jeg blevet spurgt, om jeg ville hjælpe til ved

bankospillet i hallen hver mandag, og
nu er jeg blevet formand. Det nyder
jeg meget. Det giver én en masse at
se, hvor meget det betyder for de folk
som kommer og spiller. Folk er glade
når de kommer, og det er ikke altid
vigtigt, at man vinder noget, men det
giver et vigtigt social samvær, for såvel unge som ældre.
Og så giver det en god skilling til
idrætsforeningens arbejde i Tylstrup.
I en periode stod Alice og jeg for
Tombolaen til Tylstrup Marked. Det
var også en spændende tid, som også
kom til at fylde en del tid. For man
går hele tiden og tænker på, hvad
præmier man kunne være bekendt at

købe, og hvor man kunne gøre en god
handel for at få dem så billigt som
muligt. Op til Markedet havde vi hele
stuen fyldt med gaver der skulle ned i
tombolateltet.

Tager I også på ferieture?
Ja det gør vi, og det stammer meget
fra dengang jeg var selvstændig, at
for helt at kunne slappe af var vi nødt
til at skulle langt væk. Så vi spænder
for campingvognen og kører til Italien.
Det har været vores feriemål i mere
end 25 år. Og i 90 - 95 % af tiden
tager vi hele familien af sted. Vi kan
ikke alle samme være i campingvognen, så de bor i hytter ved siden af.
Der nyder vi alle sammen meget samværet i familien skød.
Vi er vist ved at være nået igennem
det meste nu, og jeg må hjem og sidde ved computeren og skrive. Ingen
tvivl om, at jeg igen har mødt et fantastisk menneske, med en noget anderledes opvækst end de fleste. Det
kunne have gået rigtig galt, eftersom
en opvækst i Brønderslev, der dengang blev kaldt ”Danmarks Chicago”,
kunne have gået helt galt. Hvor er det
vigtigt at man vokser op mellem mennesker som vil én det godt, og som
kan sætte grænser. Nok ingen tvivl
om, at det er grunden til at Klaus og
Alice har fået en familien med meget
tætte bånd.

3. generation. Victor med farfar på arbejde i OB-vognen.

8

Efterlysning!!!!
Som det fremgår af artiklen om Klaus Lauritsen, så blev alle de billeder som var taget i ungdomsklubben smidt ud da klubben
lukkede og flyttede over til Sulsted. Det er simpelthen så synd, for det er jo en epoke i Tylstrups historie der bare er smidt ud.
Jeg har snakket med Jørgen Larsen, som var leder at ungdomsklubben i Sulsted, og som tog over da klubben i Tylstrup skulle
lukkes. Han var ikke med til den del af lukningen, og han er meget ked af den måde som lukningen foregik på. Det var kommunens folk som bare smed alt i en container, og han tror ikke, at de albums med billeder er blevet gemt nogen steder.
Derfor vil jeg prøve at høre her, om der er nogle som skulle have kendskab til om billederne er gemt i kommunen eller et eller
andet sted? Jeg har spurgt i Egnsmindesamlingen i Sulsted, men de har dem ikke. Det var ellers der, at de burde være. Eller
om det ikke skulle findes nogle billeder, historier ol. fra ungdomsklubbens tid i de private gemmer et eller andet sted hos jer
der kom i klubben dengang? Så er du velkomme til at scanne dem ind og sende dem via mail til mig, eller kom med billed
erne, så de kan kopieres og gemmes. Gerne med navne på dem som er på billederne. Så skal jeg sørge for at de kommer
over i Egnsmindesamlingens arkiver i Sulsted og bliver samlet der. Det er så vigtigt at den slags ting bliver gemt for eftertiden.
Dette er også en opfordring til alle andre, lad endelig være med at smide den slags ting ud, før det er blevet forelagt arkivet i
Sulsted om det er noget de gerne vil have i deres varetægt.
Jens Thomsen Nygaard, Hedensvej 8, 9382 Tylstrup, tlf. 61 18 21 62, mail: jensthn55@gmail.com

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker
August 2019
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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.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

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.

Nyt fra Brændskov’ venner
A F M E T TE KROG S G A AR D THO M S EN

Traditionen tro blev der igen i år afholdt Skt. Hans i Brændskov Forsamlingshus – arrangementet startede
ved 16 tiden, sådan alle børnene
kunne komme hjem og sove inden
den efterfølgende skoledag ventede.
Omkring 40 personer deltog i spissammen arrangementet og de deltagende børn hjalp med, at frembringe
årets heks.
Da aftensmaden var indtaget og
heksen bygget blev bålet tændt op,
da bålet var godt i gang blev der serveret kaffe og kage inden aftenens
program blev afsluttet.
Tak for deltagelsen til de fremmødte, skønt med god opbakning.
Næst kommende arrangement i
Brændskov er madlavning til årets by-

fest i august – her håber vi på mange
står klar med en hjælpende hånd
– der bliver lagt opslag ud på vores
Facebook side ”Brændskov’ Venner”
hvornår der er behov for hjælp. Har du
ikke Facebook, men gerne vil hjælpe
så tag endelig fat i en fra bestyrelsen.
Sæt endvidere X i kalenderen lørdag den 21. september 2019 – denne aften holdes der Irsk Aften i forsamlingshuset og ”De Galvaniserede
Leoparder” kommer og spiller op.
Hold øje med vores Facebook side
”Brændskov’ venner” eller kontakt en
fra bestyrelsen for yderligere besked.

Håber at se mange af jer til de
kommende arrangementer.
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Børnehaven Krudtuglen
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Igen i år havde forældrebestyrelsen i
Børnehaven Krudtuglen valgt at deltage til årets Open By Night - for at
være med til, at skabe lidt ekstra fornøjelser for børnene. Traditionen tro
var det igen i år den yderst populære
tombola. Børnenes forældre hjalp
med at fremskaffe super fine spon
sorgaver – tusind tak for hjælpen med
fremskaffelsen samt til de mange
sponsorer for at gøre tombolaen utrolig spændende. Det er en fornøjelse
at kunne stille så flotte gaver frem
år efter år. Desværre startede årets
Open By Night meget vådt og efter
en masse vand, blev der mulighed for
husly hos Frisør Tinna Hasse – mange
tusind tak for det. Heldigvis trodsede
mange det våde vejr og det lykkes, at
få en velbesøgt bod og endda med
udsolgt igen i år. Børnene i børnehaven sætter stor pris på støtten.
Derudover har børnene i Børnehaven Krudtuglen i år, haft til opgave at
bygge årets heks til Skt. Hans arrangementet i byens anlæg. Det var en
spændende opgave, som alle børn
tog stor del og ære i – håber mange

Det flotte vandfald
ved Bindslev.

af jer nåede, at se den inden den fløj
til vejrs.
Det gode sommervejr nydes naturligvis mest udendørs og gerne i hæn-

gekøjerne/omkring bålet eller ”bare”
med leg på legepladsen.

Open By Night version 2019
Fredag den 14. juni 2019 bød Tylstrup
Erhvervsforening endnu en gang alle
byens borgere til Open by Night, og
som vi plejer mødte Borgerforeningen
op. Denne gang med kaffe og kage og
godt humør.
Man fristes til at sige, at alt var som
det plejer for i løbet af eftermiddagen
trak mørke skyer sammen, og vi har
tidligere haft Open by Night i silende
regn. Denne gang valgte bygerne dog
at komme på ekstremt kort tid, så Tylstrup kom på Danmarkskortet, fordi vi
oplevede 2 gange skybrud i løbet af
en halv time. Til gengæld klarede det
fint op, og i løbet af aftenen kom folk
på gaderne, og vi fik den hyggelige aften, vi havde ønsket os.
I Borgerforeningen er vi meget glade for, at vi i år har set en fremgang i
medlemstallet, og vi valgte at trække
lod om en gavekurv blandt alle vores
medlemmer, og den heldige vinder

blev Harald Nicolai Jensen. Vi ønsker
tillykke og glæder os over medlemsfremgangen og håber, at alle med-

lemmer er glade for medlemskabet,
selvom der ikke er en gevinst til alle.

Med soulmusik af Gregers & 1stMov3ment
Sæt derfor kryds i kalenderen lørdag d. 7. september kl. 18.00, og mød op til fællesspisning

og god musik på Tylstrup skole. Gregers & 1stMov3ment går på scenen omkring kl. 20.00.

Pris for menu med musik er 60 kr. for voksne og 40 kr for børn fra 3-10 år. Børn under 3 år er gratis.
Husk selv at medbringe drikkevarer og service.
Menuen vil bestå af Helstegt pattegris sponsoreret af Poul Faurholt, Tylstrup Opformering, hertil vil der blive
serveret diverse tilbehør lavet af borgerforeningen og de frivillige hjælpere. Vi ønsker at det igen i år blive en
uformel aften, hvor vi sammen laver maden, stiller borde op og gør det hyggeligt.
Vi søger friske Tylstruppere, der vil give en hånd med i fælleskabets tegn. Der er brug for et madlavningshold,
et pynte borde hold og ”et rydde op efter arrangement hold”.
Det eneste du skal gøre er at kontakte Trine Sørensen pr telefon/sms på tlf: 24643379 og fortælle, hvilken opgave du har
lyst til at byde ind på.
Billetter kan købes hos Dagli’ Brugsen Tylstrup og senest d.
27 august.
Mange festlige hilsner fra
Dagli’ Brugsen & Tylstrup Borgerforening
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Dagli’ Brugsen og Tylstrup Borgerforening
inviterer endnu engang til fællesspisning
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Festlig fredag for børn
Kids Fun Night i Tylstrup Frikirke
A F SØRE N MOR T EN SEN

En dejlig fredag aften i maj var der
Kids Fun Night i Tylstrup Frikirke. Omkring 50 børn samt en del forældre
var mødt op til en festlig aften med
mange aktiviteter, og mellem 20 og
30 frivillige hjælpere stod klar. Der var
lavet et stort forarbejde, og i spidsen
for det hele stod Tylstrup Frikirkes børneleder Sofia Kier-Hansen. Når billetten på 25 kr. var betalt, ja så kunne
man bare slå sig løs.

Hele kirken i brug

August 2019

Hele kirken var i brug lige fra kirkesal
til spejderlokaler. Men også udendørs
var der mange aktiviteter. Indendørs
nede kunne de mange børn kunne
bl.a. være med i en masse små konkurrencer, hvor man kunne samle
point og derved gøre sig fortjent til
en lille præmie. Desuden kunne man
pynte sig med ansigtsmaling og fornem hårpynt/styling. I kirkesalen var
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der Limbodans. I lokalerne ovenpå var
der mange kreative aktiviteter, som
maleri på lærred, lave sværd af gaffatape, stenmaleri og ægte (næsten)
slanger af cykelslanger og sand.

Udendørs aktiviteter
Udendørs var der også gang i den.
Her var der muligheder for at se hvem
der kunne komme længst i cykelslangetræk, men man kunne også være
med i at lege med monster slimbad,
for dem der ikke var bange for klister.
Lidt ulækkert så det ud. Der var også
”det muntre køkken” hvor alle aggressionerne kunne få afløb. Lidt motion
kunne fås ved at spille fodbold til små
mål eller hoppe i stort sjippetov, og
endelig lidt hjernetrim i form af X og O
i stort format.

Uden mad og drikke…
Ind imellem alle aktiviteterne kunne

der nok være brug for en lille pause
med lidt at drikke og spise. Så her
kunne man få popcorn fra maskine,
en hotdog eller snobrød på bål. Desuden muligheder for muffins og slik,
og selvfølgelig noget at drikke. De
voksne kunne så hygge sig med kaffe
og te.

Tak for i aften og på gensyn
De tre timer gik hurtigt, og det hele
blev afsluttet i kirkesalen, hvor der
blev sunget, lyttet til bibelhistorie og
en del af de kreative ting vist frem,
samt uddeling af præmier. Så det var
en flok trætte og mætte børn der gik
fornøjede hjem fra forårets Kids Fun
Night. Det hele gentages i efteråret,
nemlig fredag d. 22. november kl.
17.00 – så sæt allerede nu et x i
kalenderen – børnene glæder sig allerede!!

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 flagene 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.
Andre aktiviteter med ønske om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen.
Den flotte flagallé er kommet til verden takket være en masse sponsorer. 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.

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 22. november
kl. 17 til 20
Masser af mad og mange
spændende aktiviteter
Sang, musik
& Bibelhistorie
August 2019

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis
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BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30

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

BØR
vide

BØ
sø

Ved
Frik
bør

Hva

Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØR
vide

BØRNEKIRKE

Bø

BARNDOMMENS GADE DEL 23

Drengeaktiviteter del 3
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Stødmaskinen
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Der boede to hold lejere i vores hus i
Borgergade. Midt i halvtredserne boede familien Eskildsen i den ene af
lejlighederne. Den yngste af deres
drenge, der var et eller to år ældre
end mig, hed Kjeld. Han havde en
ejendommelig maskine, som vi var
både fascinerede af og skrækslagne
for. Jeg tror, han kaldte den for en
stød- eller strømmaskine. Der var to
håndtag, som var forbundet til maskinen med ledninger, og når man
drejede på et håndtag, der sad på
maskinen, blev der produceret strøm,
som blev overført til hænderne, når
man holdt i de to håndtag. Hvis man
kørte langsomt med svinget, kunne
man kun svagt føle den kildrende fornemmelse af strøm, men jo hurtigere
man drejede på håndtaget, jo stærkere fornemmede man ubehaget og
smerten fra den elektriske strøm.
Vi drenge brugte stødmaskinen
som en slags manddomsprøve, hvor
man kunne imponere de andre drenge med at have en høj smertegrænse. Ubehaget kan måske sammenlignes med fornemmelsen, vi kendte

fra en tandlægestol, når tandlægen
borede uden bedøvelse bortset fra, at
stødmaskinen var meget værre. Man
var en tøsedreng, hvis man ikke turde
prøve, og det var den værste mærkat, man kunne få påklistret. Aftalen
var naturligvis, at den, der drejede på
svinget, skulle stoppe, når der blev
sagt ”stop”. Men den slags aftaler
holder ikke en meter. Det sjove var
jo netop at give den gas og øge farten, indtil drengen med håndtagene
sprang desperat rundt og råbte ”stop,
stop” med en fornemmelse af, at nu
mistede han kontrol over både vand
og det, der var værre.

På tur med Per
En af mine bedste oplevelser i mine
teenageår var en ganske almindelig
eftermiddag, hvor Per Svendsen inviterede mig med på en tur op til en
af hans klassekammerater. Per, der
boede på Magnus Rix vej, havde en
særlig status blandt vi drenge. Vi så
op til ham, fordi han var den bedste
til mange af de ting, vi havde gang i.
Han gik på Skolegades Skole i Brønderslev, og vi kørte i tog sammen til
skole. Per gik i en klasse over mig. Jeg
mener at kunne huske, at han sprang
en klasse over, fordi han var bogligt
godt begavet. Han var også den bedste til fodbold. Han var venstrebenet.
Når vi ”skød straffe”, vandt han altid.
Han var også den bedste til badminton.
En dag spurgte Per mig, om jeg
ville med op til en gård mellem Øster
Brønderslev og Hvilshøj. Per gik som
sagt i klasse med en dreng fra denne
gård, og han var blevet inviteret op til
kammeraten og var velkommen til at
tage en mere med. Vi skulle begge
tage hver sin ketcher med, så vi bl.a.
kunne spille badminton i haven.
Jeg glemmer aldrig den eftermiddag. Jeg følte mig meget vigtig og
privilegeret, fordi Per havde inviteret
mig med. Solen skinnede og vejret
var dejligt. Vi cyklede ad hovedvejen

AF ERIK
M OR T E NS E N

til Øster Brønderslev og videre ud til
en stor gård med et langt hvidt stuehus. Vi havde en herlig eftermiddag
på græsplænen nord for stuehuset.
Der var sat et net op, og vi morede
os med at spille badminton eller ”ketcher”. Jeg husker ikke Pers kammerat, men jeg husker hans mor. Hun
sørgede for os på alle måder. Vi fik
saftevand, sodavand og hjemmebagt
kage. Hun talte venligt til os og spurgte til vore familier. I bakspejlets ulideligt klare lys tror jeg, hun var så glad
over at se, at hendes søn trivedes og
morede sig med to andre drenge, og
derfor skabte hun det rum og de rammer, der gjorde, at vi trivedes.
Oplevelsen satte sig uudslettelige
spor og har siden inspireret mig til
selv at forsøge at skabe gode rammer for vore egne børn, når de havde
veninder og venner med hjem, og det
samme har gjort sig gældende, når jeg
har haft med børn at gøre i forskellige
sammenhænge. Nøgleordet har altid
været trivsel og gode oplevelser. Jeg
har adskillige gange i mit voksenliv
kørt turen mellem Øster Brønderslev
og Hvilshøj, men jeg kan desværre
ikke huske, hvilken gård det var, og
hvad den hed. Men bare tanken om
hin dejlige eftermiddag på en af gårdene i området, kan stadig fremkalde
en god fornemmelse hos mig.

I slagsmål
Der var også mange trælse oplevelser. Per Gerhard, som vi kaldte Ellen og Gerhard Thomsens dreng, der
var et år ældre end mig, og som jeg
jævnligt legede med, boede med sine
forældre ”oven på Bethania” (Tylstrup
Frikirke) i en lejlighed.
På et eller andet tidspunkt var vi
vist 3 drenge, der var blevet uvenner eller uenige om et eller andet.
Jeg blev udpeget eller opfordret til at
skulle afgøre sagen ved at tage en
slåskamp med Per Gerhard. Vi aftalte,
at vi skulle gå ned i enden af sognepræstens have og ordne sagerne.

et sommerhus. Her legede vi cowboy
og indianere, for Preben havde en islænderhest, som vi red på og morede
os med. Vi byggede huler i granbevoksningen og lavede store planer.
Jeg kan huske, vi planlagte et opgør
med nogle drenge på Arendrupsvej og
Harestien, men det blev heldigvis aldrig til noget.

I livets lære
Haven lå nord for den matrikel, hvor
Sognets Hus senere blev bygget. Det
var et område med frugttræer, og det
var et yndet sted for vi drenge at lege
og opholde os.
Her gav jeg mig så i kast med min
første og vist nok eneste fysiske slåskamp nogen sinde. Det var en forfærdelig oplevelse. Jeg var Per Gerhard
underlegen på alle måder, og jeg blev
naturligvis erklæret taber af slåskampen. Jeg blev slået, vredet omkuld,
smidt på jorden og lå til sidst med
skuldrene i græsset ydmyget med
sejrherren siddende overskrævs. Jeg

mener også, jeg gav mig til at græde.
Heldigvis var der kun to vidner. Jeg
tror ikke, vi bar nag til hinanden sidenhen. Det var jo en kendsgerning,
at Per Gerhard havde vundet opgøret,
men jeg kan stadig få gåsehud og føle
ubehag, når jeg ser drenge eller unge
slås.

Cowboy og indianere
Til gengæld tænker jeg med glæde tilbage på de eftermiddage, vi tilbragte
med Preben Hove, købmand Hoves
yngste søn, oppe på Grundtvig Sørensens vej, hvor købmand Hove havde

Efter min opfattelse havde vi drenge
verdens bedste barndom i Tylstrup.
Der var trygge rammer, utallige glæder, men også nederlag og sorger.
Vist er der ar på sjælen. Der var mobning, drillerier og forskelsbehandling.
Nogle var mere privilegerede end andre. Men når regnestykket skal gøres
op, gjorde vore lege, aktiviteter, små
og store projekter, gode og dårlige
oplevelser og mange forskelligartede
erfaringer os velskikkede og godt rustede til den tilværelse, som ventede
os i en ubarmhjertig, hård og barsk
verden. Og det har mange af os draget nytte af og været taknemlige for
mange gange siden.

Frivillig til kontorarbejde søges
Arbejdets indhold:
• Sende reminder rundt på mail om til deadline for levering af tekst
• Modtage tekster og billeder fra byens foreninger
• Gennemlæse og måske rette lidt i de indkomne tekster, samt udvælge billeder til teksterne
• Sende materiale videre til trykkeriet, som sætter bladet op og senere trykker dette
• Læse korrektur på bladet 1-2 gange inden det sendes til endelig trykning og distribution
• Forefaldende korrespondance mellem redaktionens medlemmer
• Mindst 1 redaktionsmøde om året (pt. holdes 1 årligt møde, men der kan jo være behov for lidt mere i
starten med et nyt medlem)
• Budgetteret arbejdstid: 5-6 timer i kvartalet.
Vi tilbyder:
• Mulighed for at få tættere kontakt til byens foreninger
• Indflydelse på bladets indhold og opsætning
• En mulighed for at varetage en vigtig opgave for vores dejlige by
• ”Føl-ordning” med vores afgående medarbejder ved årets sidste udgaver af bladet
Muligheder:
• Stillingen kan deles mellem 2 personer
• Der er mulighed for at udvide opgaven som frivillig skribent af
tekster eller fotograf til bladet
Vil du høre mere eller søge stillingen, kontakt Hanne Hedegaard
på tlf. 2074 0265 eller mail: ultvedparken34@gmail.com
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Da et af vore medlemmer af redaktionsudvalget ”Indblik” har valgt at gå på pension med udgangen
af 2019, søger vi en ny administrativ medarbejder.
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Må vor Gud være med dig
A F F INN KIE R- H A N S EN , P R Æ ST I TY LSTR U P F R I K I R K E

Käre Finn
Tack för att du sjöng för mig i skogen
i går. Och tack för Guds välsignelse.
Jag kände mig så nära Gud. Jag
önskar dig en fortsatt fin vandrartur.
Therese
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I dette nummer af Indblik kan du læse
om mine fjorten dage på Hærvejen.
Der var et ekstra element ved turen,
som jeg gerne vil lade dig få indblik i
også. Jeg havde nemlig besluttet mig
for at velsigne Hærvejsvandrere, som
jeg mødte … eller i hvert fald tilbyde
dem en velsignelse.
Selv for en præst kan det godt være
grænseoverskridende, især når formen slet ikke passer med mandens
evner. For jeg havde nemlig besluttet
at synge følgende keltiske velsignelsesvers:
Må vor Gud være med dig,
og må Han gå med dig på din vej,
må Hans ånd altid være nær,
og må Gud velsigne al din færd,
ind til vi ses igen,
må vor Gud holde dig i sin hånd
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Første mulighed glippede
Manglende mandsmod ... anden
grund var der ikke. Første gang jeg
mødte en hærvejsvandrer, tilbød jeg
ikke en velsignelse. Og jeg gik mismodig over min egen fejhed videre!
Derfor blev det anderledes, og jeg
gav dem, jeg mødte, hvor det overhovedet var muligt, et tilbud: Må jeg
tilbyde dig Guds velsignelse gennem
en sang?

Fik jeg ja, sang jeg. Og efterfølgende tilbød jeg de velsignede et lille
visitkort med velsignelsesteksten.

Reaktionerne?
Der var det midaldrende ægtepar,
hvor manden bestemt ikke mente, at
det var noget for dem. Så de hastede
videre. Så var der den franske ateist,
som for sent opdagede, hvad jeg havde gang i. Så han gjorde efterfølgende en dyd ud af at understrege, at det
bed altså ikke på ham – LOL! Så var
der de to lidt sjællandske damer, som
var lidt stramme i betrækket, som bar
over med min sang, men som så også
havde fået mere end nok.
Men så var der alle de andre! Som
tilsyneladende blev velsignet. Hvor
min aldeles ikke skønsang faktisk rørte ved noget, en længsel, en smerte,
en drøm, et håb, et nærvær fra det
høje. Det var storslået at opleve de
ansigter, som fik et fredfyldt strøg over

sig og måske en dråbe i øjenkrogen.
Det var ikke mit værk, det var Guds.
Men det lærte mig, at Gud kommer
helt nær, når blot vi giver Ham den
mindste anledning til. De små stunder der på Hærvejen blev til landingsbaner for den almægtige, og Han bar
både de velsignede og ikke mindst
mig videre bagefter.
Thérèse kom rundt om hjørnet på
stien, så vi var lige ved at gå ind i hinanden. Hun var fra Sverige, hun havde valgt at gøre langdistancevandring
til sin livsform, og vi fik en god snak
om ultra light backpacking og cold
soaking – og hvis du ikke ved, hvad
det betyder, er det helt forståeligt.
Også hun fik en velsignelsessang, og
det lille kort, som også rummede min
e-mailadresse. Og nogle dage senere
læste jeg så den tekst, som står i begyndelsen af artiklen. Og jeg blev fyldt
af masser af Guds velsignelse!

Mad, meninger og tro

Nysgerrig på kristendom og tro? Så er Mad, meninger og tro helt sikkert noget
for dig. Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale. Man kan være med en eller flere gange. Arrangementet
foregår i Tylstrup Frikirke.

De kommende datoer er: 11. september 2019.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen på tlf, sms eller mail senest mandagen før hvert kursus. Der er et
deltagergebyr på 25 kr. pr. gang. Sms og tlf: 25 34 90 34, Email: finnkier@gmail.com.

Skt. Hans anno 2019
A F A N N E ME RE TH E CH R IS TEN S EN

snobrødsbagning, og der var underholdning til de yngste deltagere.
Årets båltaler var Søren Mortensen,
som er født og opvokset i Tylstrup og

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 dermed få adgang til en række rabatter, når du handler med Danske
Seniorer’s samarbejdspartnere.
Vi arrangerer udflugter, 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:
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.
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Søndag den 23. juni 2019 lå Tylstrup
badet i sol, og det var fantastisk, fordi
vi søndag aften var så heldige at fejre
Skt. Hans i det perfekte Skt. Hans vejr
– lunt og dejligt og knap en vind, der
rørte sig.
Mange glade Tylstrup borgere var
mødt frem i Anlægget i det gode vejr
for at høre båltalen, synge Midsommervisen, se heksen blive sendt til
Bloksbjerg og slå en sludder af med
naboen. Borgerforeningen havde en
lille bod, hvor der blev solgt kaffe og
kage og andet godt til gangen. Byens
spejdere sørgede som sædvanlig for

har en lang karriere som skolelærer
på Sulsted Skole bag sig. Han fortalte
med stor indlevelse om opvæksten i
Tylstrup, og de mange forandringer, som er sket i byen i årene, der
er gået. Der var mange, som nikkede genkendende til fortællingen,
og mange som glædede sig over en
munter beskrivelse af den by, som de
er flyttet til eller på grund af alder ikke
har kendt i lige så mange årtier som
Søren Mortensen.
Efter talen fik vi sat gang i bålet
med hjælp fra de mange fremmødte
spejdere, og fordi vejret i år artede sig
så fint, så gik der ikke lang tid, før
heksen stod i lys lue. Efter Midsommervisen var blevet sunget, var det tid
til hyggeligt samvær, indtil hverdagen
trak, og vi pakkede sammen og gik
hjem efter nogle fornøjelige timer i
selskab med mange af byens borgere.
Vi takker for fremmødet og glæder
os allerede til næste år.
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Masser af spejderaktiviteter
A F SØRE N MOR T EN SEN
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Lørdagens aktiviteter
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Tylstrup Frikirkes spejdere har i juni
måned været meget aktive. De har
været med i Open by Night i Tylstrup
– været på weekend i Hammer Bakker og endelig afsluttet sæsonen ved
at medvirke til Sankt Hans aften i anlægget i Tylstrup.

op og skyerne lettede, ja så var det på
den igen – engang spejder, altid spejder. På mirakuløs vis kom der gang
i bålet, pandekagerne bagt over den
sagte ild og humøret steg, når man
kunne gå indendørs i Hammelhuset,
hygge sig og få tøjet tørt.

Open by Night

Vildmark i Hammer bakker

For er vi spejdere eller ej – lyder det
i en gammel spejdersang – og det
skulle vise sig at volde problemer, da
et dobbelt skybrud satte ind lige over
Tylstrup, netop som Open by Night arrangementet skulle begynde fredag d.
14. juni. Det er altså ikke let at holde
gang i et bål i fri luft når det i bogstaveligste forstand står ned i stænger
– spejder eller ej! Spejderne holdt til
på plænen ved Hammelhuset overfor
Dagligbrugsen. Men da regnen holdt

Efter den våde start i Tylstrup fortsatte
man til KFUM-hytten ved Sulsted kirke, hvor den sidste del af weekenden
skulle tilbringes – som afslutning på
sæsonen, og dermed også være en
lille sommerlejr.
Temaet for lejren var Vildmark. Det
vil bl.a. sige, at al mad skulle laves på
bål. Dog sluttede fredag – efter den
våde start – med at man spiste nybagt franskbrød med Nutella, så hyggen kunne indfinde sig.

Tidlig lørdag morgen gik aktiviteterne
så i gang. Brændet skulle kløves, bålet skulle tændes, så man kunne få
morgenmad med spejlæg og bacon,
ja det var næsten som at være på hotel i skoven.
Om formiddagen lavede bæverne
(de mindste spejdere) aftryk i gips af
ting fra naturen, samt aftryk af forskellige blade på duge. Ulvene lavede
sløringstæpper, som skulle bruges
til den indlagte ulvejagt!! Bålmaden
til middag var torskerogn, pølser og
toast.
Om eftermiddagen skulle bæverne
bl.a. finde spiselige urter til salat, arbejde med de forskellige stjernetegn
man kan finde på aften- og nattehimmelen. Ulvene var på morsekodejagt i
skoven. Ind imellem blev der serveret
bållavet fladbrød med hvidløgssmør.
Aftenens bålmad bestod af vildmarksgryde med hjemmerørt kartoffelmos.
Aftenen bestod af det sædvanlige
lejrbål med forskellig underholdning
og lidt ekstra guf af bl.a. flødeboller,
slik og chips. Til slut var der softice og
”arme riddere” - dessert bestående
af franskbrødsskiver der er dyppet i
mælk, drysset med sukker og stegt
på panden. Tilbehøret var ulvenes
marmelade, som de om eftermiddagen havde lavet på bål.

Gudstjeneste og fællesskab
Efter søndagens morgenmad (som

lørdag) var der gudstjeneste med
drama om ”Den barmhjertige Samaritaner”, sang og uddeling af diverse
mærker, som spejderne har taget.
En del forældre og folk fra Tylstrup
Frikirke tog del i både gudstjeneste og
den efterfølgende fællesspisning.

Hvad fik vi lært

Sankt Hans
Der er tradition for, at spejderne medvirker til Sankt Hans aften i anlægget
i Tylstrup, og i år var det i fællesskab
med KFUM-spejderne. Der var forskellige lege for børn, og man kunne
lave snobrød og stege pølser på små
bål i forskellige trillebøre, hvilket var
populært hos de mange fremmødte.

PRÆMIEWHIST

Kan du lide at spille whist, så har du muligheder for
at komme til Tylstrup og få et godt ”slaw kort”. For nu
starter Præmiewhist op igen efter sommerferien.

SÆSONEN STARTER ONSDAG DEN
4. SEPTEMBER 2019 KL. 18.30.
Vi spiller i Skytteforeningens lokaler ved vestenden
af Tylstrup Hallen. Vestergårdsgade 10.
Der spilles hver onsdag aften.Det koster kun 50 kr. pr aften
for at deltage. Af de penge går de 40 kr. til gevinster. Der
spilles 2 omgange á 24 spil, og der er gevinst til de tre højeste
indsamlede point i hvert spil. De sidste ti kroner går til bl.a.
kaffe i pausen mellem spillene. Der kan købes øl og sodavand.
Alle er velkommen !
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At vi godt kan begå os og leve i naturen, hvor vi kan lave mad på bål og
finde forskellige materialer. At bruge
de færdigheder man har lært til spejdermøderne som bl.a. at lave bål, finde brænde, kende forskellige planter,
håndtere sin spejderkniv.
Når så det hele kobles sammen
med glæde, nærvær og godt kammeratskab, ja så kan det kun blive en
vellykket weekend.
Tak til alle lederne, køkkenchefen
Sturla med assistenterne Valborg og
Kirsten, samt tak til alle forældrene
for lånet af jeres børn! Vi gør det gerne igen.

Desuden blev der holdt en lille velkomstfest for Tylstrup Frikirkes præst,
der netop under arrangementet vendte hjem efter 14 dages vandring på
Den jyske Hærvej (se anden artikel).
Efter båltalen gik spejderne i fakkeltog hen og tændte Sankt Hans bålet,
mens tonerne af midsommersangen
lød i den dejlige lyse sommeraften.
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Kringelkrog, afvej,
smutvej, grusvej, Hærvej …
A F F INN KIE R- H A N S EN , P R Æ ST I TY LSTR U P F R I K I R K E

selv gennem den moderne mands
topmål, en »Ironman«. Men vandring
det er lige mig! Jeg går mindst 10 km.
dagligt, og jeg elsker det.
Faktisk er en af mine store drømme
at vandre virkelig lange distancer, som
i tusindvis af kilometer. Men det er
ikke let at passe ind i en sommerferie.
Og mindre kan bestemt også gøre det.
Derfor besluttede jeg for et halvt års
tid siden, at jeg i år ville bruge en del
af sommerferien på at gennemvandre
Hærvejen fra Frederikshavn til grænsen ved Padborg.
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Forberedelserne
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»Hvad tænkte du egentlig på, mens du
gik?« Da jeg nogle dage efter at have
afsluttet 500 kilometers Hærvejsvandring på 14 dage fik det spørgsmål,
blev jeg spørgeren svar skyldig. For jeg
ved faktisk ikke, hvad jeg tænkte på
… Det er nok, når alt kommer til alt,
en afgørende bevæggrund for at kaste
sig ud på så lang en spadseretur. Den
giver mig mulighed for at tænke på ingenting. Så gik dagene godt.
Jeg bryder mig ikke meget om at
svømme, knæene holder dårlig til løb,
og bagdelen trives ikke i timevis på
en cykelsaddel. Så jeg har for længst
indset, at jeg ikke kan realisere mig

Min elskede hustru, Sofia, er særdeles god til at bakke op og støtte mig i
mine projekter. Men da jeg købte fjerde par vandresko, idet jeg stadig ikke
var sikker på, at jeg havde fundet de
rigtige, synes hun godt nok, at jeg var
lidt skør. Jeg beroligede hende med,
at de tre andre nok skal blive slidt op
på et tidspunkt. Jeg endte med at
vælge et par Altra Olympus til at være
underlag for over en halv million fodtrin. Det var et godt valg, og skoene
var helt uskyldige i de fodpinsler, som
opstod.
Heldigvis havde jeg det meste grej
og gear i forvejen, så der blev kun
suppleret med nogle småting som en

mikrolille gasbrænder og et ekstra powerbank.
Ruten gav jo sig selv, men jeg lavede en plan over dagsetaperne, og
hvor jeg forventede at overnatte. Det
var en god forberedelse, men planen
holdt ikke helt. Dels gik jeg lidt hurtigere, dels var der nogle gange, hvor
jeg valgte at gå videre, til jeg som et
minimum havde adgang til vand på
overnatningsstedet.
I rygsækken var der ikke så gevaldig mange ting: Telt, sovepose, liggeunderlag, oppustelig hovedpude,
gasbrænder med kop, en ske, en
lommekniv, powerbank, vådservietter, tandbørste, en fleecetrøje, en
regnjakke, et par ekstra underbukser,
et par lange bukser, to par strømper,
et lille håndklæde, og så nogle småting som for eksempel brillepuds og
solcreme samt en lille pung. Flere af
tingene blev aldrig brugt, og jeg manglede intet undervejs. Så man klare sig
med lidt. Alligevel vejede rygsækken
16+ kg. med mad og vand.

Afgang
Anden pinsedag havde jeg sat mine
forældre, som bor i Frederikshavn,
stævne for enden af Valutaslangen,
som også er stedet, hvor Hærvejen
nordøstlige start/slutpunkt findes. Og

det er lige i centrum af byen. Efter en
god, moderlig frokost begav jeg mig
på vej, fulgt de første kilometer af familien.
Første etape var ikke særlig lang,
kun cirka 15 kilometer. Men så var jeg
i gang, og jeg var glad, og jeg nød det.
Jeg havde forestillet mig, at jeg
skulle dokumentere turen med daglige videoer. Og de første dage gik det
sådan set også fint. Jeg tror nok, at jeg
endte med at lave fire videoer. Men så
løb jeg faktisk tør for kreativitet. Det
begyndte at gentage sig selv. Og det
var næppe spændende at kikke på.

Undervejs

de fra Frankrig, Holland eller Tyskland
var på vej mod Trondheim i Norge …
ja, sågar Nordkap! Blandt de danske
hærvejsvandrere, jeg mødte, var der
ingen, der som jeg var af sted på hele
ruten. Og det var overvejende kvinder
i 60’erne!
Hvad så jeg? Vidunderlig dansk
sommernatur. Floraen og faunaen var
undervejs overvældende, jeg så de

Tylstrup Badminton
i Tylstrup Hallen
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At gå langt og blive ved handler rigtig meget om det, som sidder mellem
ørene. Er viljen og lysten til stede, så
skal det nok gå. Hvis ikke, så stop hellere og gå hjem … lige som Forrest
Gump!
For mig formede dagene sig efter
nogle dages opstart til at ligne hinanden rimeligt meget: Op ved sekstiden,
morgenmad, pakke sammen og af sted
mellem syv og halv otte. Vandring i totre timer og så en gang morgenmad
nummer to. Herefter endnu tre timers
vandring, så frokost. Og så de sidste
to-tre timers vandring frem til næste
overnatningssted. Hvile i en times tid,
pakke ud, lave aftensmad, skrive lidt
på Facebook, og tidligt til køjs.
Sådan fortsatte det i 10 dage. Eneste undtagelse var en halv fridag i Jelling, hvor jeg kun vandrede 26 km. i
løbet af knap fem timer, og slappede
af i et herberg fra først på eftermiddagen. Det var tiltrængt, og det var det
nærmeste jeg kom en egentlig hviledag i løbet af turen.

Hvem mødte jeg undervejs? Først
og fremmest forbløffende få. Jeg
talte ikke, men mit skøn er, at jeg i
løbet af 14 dage mødte omkring 30
Hærvejsvandrere. De fleste var nordgående, men det var jo ret naturligt,
eftersom jeg var sydgående. Jeg overhalede nok omkring 7-8 vandrere.
Mange af dem, jeg mødte, var faktisk
på gennemvandring af Danmark, idet
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skønneste scenerier og smukkeste
udsigter. Jeg så dåvildt, traner, ræve,
råvildt, masser af harer, rovfugle og så
videre. Alt hvad dansk natur kan byde
på. Og jeg nød det.
Men jeg oplevede også meget
lange passager af grus- og asfaltveje
langs opdyrkede marker. Meget lange
passager. Så lange, at jeg undervejs
blev enig med mig selv om, at jeg ikke
umiddelbart kan anbefale Hærvejen til
gennemvandring. Der er ikke en rimelig balance mellem wauh-oplevelserne og kedsomlige transportvandring.
Kedsomligheden tog i hvert fald for
mig overhånd.
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I mål
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Efter 3,5 døgns vandring, opdelt i
14 etaper, ankom jeg midt på eftermiddagen på Skt. Hans aftensdag til
grænsen. Ikke en mental eller fysisk
grænse, men landegrænsen, målet
for vandringen, den rød-hvide grænsebom mellem Danmark og Tyskland,
som i øvrigt stod vid åben!
Jeg tog et billede, og så gik jeg til
den nærliggende station, hoppede
på toget, og cirka fem timer senere
kunne jeg deltage i Skt. Hans bålet
i anlægget i Tylstrup. Og der blev jeg
så faktisk og meget fornemt fejret af
spejderne i Tylstrup Frikirke, som holdt
en lille reception for mig. Tusind tak.
Men hvad så? Store dele af turen
var kedelig, og jeg tænkte ikke på
noget. Var det da den rene ligegyldighed? Nej, jeg nød hele 110 % hele
turen. Vablerne, de ømme fødder og
skuldre, regnen og solen. De hårde
lejer, den bløde hovedpude, vidunder-

lige frysetørrede måltider (pasta med
laks og broccoli i flødesovs var favoritten), pizzaen i Skals, den lækre kaffe
i Vejen, den uventede italienske kage
på en café in the middle of nowhere.
Jeg nød at udfordre kroppen, presse
mig selv. Jeg trivedes, stortrivedes
med at ikke at skulle andet end at
flytte det ene ben foran det andet, at
komme frem, at nå nærmere målet
for hvert eneste skridt.
Endelig var jeg glad for og stolt af,
at jeg kunne! Rigtignok ikke en »iron
man«. Men en hærvejsgennemvandring er nu heller ikke så lidt endda.
Og hvis det er dit ønske og dit mål,
så lad mig sige, at Hærvejsvandring
er lige til at gå til. Afmærkningen er
næsten hele vejen glimrende, der er
gode onlinehjælp at få i blandt andet
den officielle Hærvejsapp, der er gode
overnatningsmuligheder
undervejs,
du behøver ikke at slæbe på store
mængder af mad eller vand, og du er
aldrig langt fra civilisationen, så der
er altid assistance at få, hvis noget
skulle gå galt.
For mig gik intet galt, jeg havde
ingen uheld undervejs, ingen materielsvigt, ingen fald, ingen flåtbid, ingen
myggestik. Og alle de bekymringer, jeg
havde haft på forhånd, eller som jeg
gjorde mig undervejs, blev eftertrykkeligt gjort til skamme.
Næste år vil jeg af sted igen. Men
da går turen til vandringsruter med
større herlighedsværdi, hvor end det
så måtte være.
For langdistancevandring er en fed
form for ferie.

TYLSTRUP SKYTTEFORENING
Inviterer til en GRATIS SKYDEAFTEN i Skytteforeningens lokaler
i vestenden af Tylstrup Hallen. Så sæt kryds i kalenderen ved:

ONSDAG D. 28/8 2019 KL. 19.00
Kom og se vores flotte faciliteter, og prøv at skyde en runde,
25 skud med gevær (Ikke med pistol). Der vil være kaffe på
kanden og der kan købes øl og vand.
Foreningen stiller rifler til rådighed til skydningen.
Så det ingen betingelse at have et våben selv.
Alle aldre er velkomne!
Med venlig hilsen Tylstrup Skytteforening

FAKTABOKS
Lidt tal fra turen Frederikshavn
til Padborg ad Hærvejen.
Turen blev gennemført
fra 10. til 23. juni.
14 vandringsdage, hvoraf to var
halve dage (10. & 19. juni)
Samlet tracket
vandredistance: 494 km.
Samlet tracket tid i bevægelse:
84 timer og 26 minutter
Samlet tracket antal højdemeter
(gået op): 4690 meter
Gennemsnitlig højdemeter
pr. dag: 335 meter.
Samlet antal skridt i
perioden: 591.667 skridt
Gennemsnitlig bevægelsesfart
på hele turen: 5,8 km/t
Gennemsnitlig daglig
distance: 35,8 km.
Korteste dagsdistance: 14,9
km. (10. juni, første dag)
Længste dagsdistance: 47,3
km. (22. juni, næstsidste dag)

TYLSTRUP

BORGERFORENING
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 flag:
Pris pr. weekend
Medlemmer
Flagstænger med flag pr. sæt
25 kr.

Ikke medlemmer
50 kr.

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

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

10 turs kort
12 mdr. kort
6 mdr. kort
3 mdr. kort
3 mdr. kort +65 år
1 mdr. kort
1 mdr. kort +65 år

250,00 kr.
1.300,00 kr.
750,00 kr.
400,00 kr.
300,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

Der kan være åbent om lørdagen i
vinterperioden og fredagen i sommerperioden. Tjek opslag i motionscenteret eller følg os på Facebook.

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

August 2019

For alle som vil have et bedre velvære
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Kalender
AUGUST 2019
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.
Alle er velkommen.

27.
kl. 13.30
		

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

14.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

15.
kl. 09.30

Tylstrup Frikirke:
Menighedssommerudflugt.

29.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendigt.

18.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

14.
kl. 13.30
		

21.
kl. 19.00
		

Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt tll Gug Kirke. Efterfølgende kaffebord i
Sognets Hus. Tilmelding nødvendigt.

22.
kl. 13.30
		

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

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

30.
kl. 14.00

AOF – Den nære aftenskole:
Engelsk på Tylstrup skole.

30.
kl. 10.00

Sulsted - Ajstrup Seniorer:
Åletur i uge 40. Se opslag senere.

OKTOBER 2019

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

1.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.

27.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med M&M.

1.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Koncert i Ajstrup Kirke med Blum og Haugaard Trio.

Tylstrup Skytteforening:
Gratis skydeaften i Tylstrup Skytteforenings
lokaler i hallen.

SEPTEMBER 2019
1.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

1.
kl. 14.00

Ajstrup Sogn:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

3.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.

4.
		

August 2019

29.
kl. 10.30

25.
kl. 10.30

28.
kl. 19.00
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SEPTEMBER 2019

AOF – Den nære aftenskole:
Fotokursus for begyndere på Tylstrup skole.

4.
kl. 18.30

Præmiewhist:
Sæsonstart i skytteforeningens lokaler.

5.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde i Hammelhuset.

6.-7.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

7.
kl. 18.00

Tylstrup Borgerforening og Dagli’ Brugsen:
Fællesspisning med soulmusik.

8.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Søren Mortensen).

9.
præcis kl. 14.00
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag. Bustur til Hune Papirmuseum.
Tilmelding nødvendigt.

11.
kl. 13.30
		

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

11.
kl. 18.00
		

Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Spisning, undervisning og samtale.

11.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

15.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

19.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

4.-5.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

6.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Nadvergustjeneste (Finn Kier-Hansen).

8.
kl. 19.00
		

AOF – Den nære aftenskole:
Foredrag og fællessang med Kaj Munk
på Tylstrup skole.

9.
kl. 13.30
		

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

9.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

10.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

16.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Henrik ”Røde” Jensen:
Når livet bliver for fedt.

23.
kl. 17.30
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Der startes med andagt i kirken og spisning i Sognets
Hus. Hvorefter det årlige menighedsmøde afholdes.
Tilmelding til spisningen er nødvendigt.

24.
kl. 13.30
		

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

26.
		

AOF – Den nære aftenskole:
Pileflet på Tylstrup skole.

27.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
		Kirkefrokost.
29.
kl. 14.00
		
31.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Jens
Brun: Menneskeskæbner fra Østhimmerland.
AOF – Den nære aftenskole:
Parmassage i Tylstrup Hallen.

NOVEMBER 2019
1.-2.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Brændskov Forsamlingshus:
Irsk Aften.

1.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

22.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gustjeneste (Finn Kier-Hansen).

3.
kl. 14.00

Ajstrup Sogn:
Mindegudstjtneste for de døde.

25.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

5.
kl. 19.00
		

21.
		

AOF – Den nære aftenskole:
Foredrag med Ib Gregersen om Tylstrups historie
på Tylstrup skole.

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i november 2019 i løbet af uge 45.
Kontakt derfor Jens senest:

STØT INDBLIK!
Lav en indbetaling på vores
bankkonto: 7448-1202245
du bestemmer selv beløbet!
TAK!

ANNONCE I INDBLIK

den 4. oktober 2019

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio november 2019 til
medio februar 2020.

TLF. 61 18 21 62

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

JENSTHN55@GMAIL.COM

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

PRISER

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

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,-

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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
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STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

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

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

Tlf. 96 96 52 00 - www.digigraf.dk

Dejlig lokalt til daglig

Torvet 1 · 9492 Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69
SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

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

August 2019

Tylstrupvej 36 | 9382 Tylstrup | Tlf. 9826 1566
www.tylstrup-kro.dk
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STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted
oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

Ring og bestil så er maden klar når de kommer!
www.byenspizza9382.dk
find os også på facebook!

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
Kvalitet og service… hver gang!

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

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE

UP
TYLSTRU
S
H
V
L
U
G
KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS
Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

Tlf. 22531188
Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann
Taksvej 45
9700 Brønderslev

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S
Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk www.tm-danjensen.dk

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

Murermester

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

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest
og møder. Kontakt Michael
Rottbøll tlf. 20 12 92 33.
Se mere på www.ajstruphus.dk

Kig ind!

G
RÅDGIVNIN
rnuft
med sund fo

Kassen er åben for ekspedition hele dagen
BRØNDERSLEV AFDELING

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

www.sparv.dk

August 2019

SOLIDT
HÅNDVÆRK!
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Telefon-

tavlen
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 ungdomsarbejde, 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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91
JAGTFORENINGEN
Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16

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

TYLSTRUP UNGDOMSOG 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

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

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31
AALBORG POLITI
114
AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11

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

ALARMCENTRALEN
112

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

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

FALCK
70 10 20 30

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00
LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66
TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

