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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.
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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
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stof til redaktører

Omdeles 
primo

1/2020 9/1 – 2020 uge 7

2/2020 16/4 – 2020 uge 21

3/2020 25/6 – 2020 uge 33
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Siden sidst har der været 2 store be-
givenheder hos Brændskovs venner 
– madlavning til Byfesten samt Irsk 
aften.

Trods Tylstrup Marked desværre 
måtte lukke, var vi så heldige at få lov 
til at stå for madlavningen til spisning 
ved Byfesten den 10. august 2019. 
Billetsalget kom meget forsigtig i 
gang, men tog en kæmpe drejning de 
sidste dage, ja faktisk indtil de sidste 
timer – selv kokken nåede kortvarigt 
at få lidt nerver uden på tøj et. Heldig-
vis med fælles hjælp i forsamlingshu-
set og særligt fra Lone & Pers stærke 
kræfter lykkes det endnu engang, at 
levere velsmagende mad til alle de 
spisende i teltet. Tak til alle de hjæl-
pende hænder og opbakningen af 

folk fra nær og fjern for deltagelse til 
spisningen. 

Den 21. september 2019 var der 
inviteret til Irsk aften i forsamlingshu-
set, det lokale og erfarende band ”De 
Galvaniserede Leoparder” var indbudt 
til fest. Omkring 50 personer havde 
købt billet til aftenen, der startede 
med en lækker irsk inspireret menu – 
naturligvis udført af ”husets” kok Per 
og hans medhjælpende hustru samt 
lokale hjælpere. Efter spisning var 
der traditionens tro det utraditionelle 
”amerikansk lotteri” med rigtige man-
ge flotte sponsorgaver – en STOR TAK 
skal lyde til alle dem, der sponserede 
de mange gaver. Efterfølgende spille-
de ”De Galvaniserede Leoparder” op 
til en fantastisk aften – sikke skønt 

musik, de 4 herrer berigede aftenen 
med mellem deres lune nordjyske hu-
mor. 

Tusind tak til ”De Galvaniserede 
Leoparder” for en fantastisk aften og 
alle de fremmødte. Det er en fornø-
jelse at lave et arrangement, når der 
er så god en opbakning – TAK.

Skal du eller en du kender hol-
de fest, så husk alle er velkomne i 
Brændskov Forsamlingshus – kontakt 
Mette Thomsen tlf.: 60663587 for 
ydereligere oplysninger omkring leje 
mv. 

Nyt fra Brændskovs venner
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Tylstrup Frikirkes  
havemand fylder 100 år
Da vi rundede d. 7 oktober, var det 
præcis 100 år siden Jens Evald Kri-
stiansen blev født i Bolleskov. Han er 
sandsynligvis Tylstrups ældste borger, 
men flere bysborgere er også godt på 
vej mod det runde tal. Der er i år i 
Danmark lidt flere end 1100 der fyl-
der eller har fyldt 100 år. Der er flest 
kvinder, nemlig over 900, men altså 
også en lille flok mænd, og en af 
dem bor i Ultvedparken og ”still go-
ing strong” – altså stadig livskraftig, 
rask og rørig. Så Indblik har aflagt 
Jens Evald et besøg, for at høre lidt 
om hvad der er sket gennem årene. 
Jens Evald er en beskeden mand, der 
helst ikke vil gøres alt for meget ud af, 
og mente, at hans historie vel ikke var 
noget særligt. Men han husker trods 
alt ting, vi andre kun har hørt eller 
læst om, så her kommer beretningen 
om Tylstrups ældste borger.

Bolleskov – langt ude på landet
Jens Evald er født på slægtsgården 
Vestergård i Bolleskov. Det lidt sjove 

navn Bolleskov kommer fra det gamle 
ord bol – som betød et landbrug stør-
re end et hus, men mindre end en 
gård, vel det man i mange år kaldte et 
husmandssted. Disse smågårde var 
blevet bygget på et område, hvor der 
tidligere var egeskov, der blev fældet 
og brugt til bygning af nye skibe i Hals. 
Siden blev resterne efter stammerne, 
grenene savet op og solgt til brænde i 
bl.a. København og udskibet fra hav-
nen i Aså.

Slægten Kristiansen
Bolleskov finder man sydøst for Dron-
ninglund mellem de små byer Rør-
holt, Melholt og Østerled.

Jens Evalds farmor, der var blevet 
enke efter at have været gift i kun et 
år, mødte så en omrejsende skrædder. 
Han rejste rundt med en symaskine, 
som dengang langt tilbage i 1800-tal-
let var et særsyn. De slog sig ned på 
gården Vestergård og skrædderen blev 
landmand. Dermed kom slægtsnavnet 
Kristiansen til og 2 sønner. Desuden 
havde skrædderen en datter, som fa-
milien også havde god kontakt til.

Uddeleren blev landmand
Jens Evalds far kom efter at have 
hjulpet til en tid hjemme, i lære i 
Brugsen i Ørsø, og det førte siden 
til, at han blev uddeler i Vårst, syd-
øst for Gistrup. Men der skete en 
ulykke i 1911. Farfaren faldt ned fra 
taget af laden, da han skulle sætte 
sejl på gårdmøllen. Han døde i løbet 
af nogle få dage. Der blev sendt bud 
efter sønnen i Vårst, der måtte sige 
sin stilling op og blive bestyrer på går-
den. Efter et par år overtog han som 
anden generation i 1913 Vestergård. 
Jens Evalds farmor boede på gården 
indtil hun døde i 1928. Så han har 
gode minder om hende. Farmoderen 
hørte til Indre Mission og Jens Evald 
erindrer, at hun holdt Indre Missions 
Tidende. Der var ingen kirker dengang 
i området, så Jens Evalds far er døbt 
og konfirmeret i Dronninglund sogn, 
som de tilhørte.

Evangelisten fra Haldager
I 1897 var der blevet bygget et lille 
hvidkalket missionshus, af den slags 
der ses rundt omkring i mange små 

AF SØREN MORTENSEN 

JENS EVALD KRISTIANSEN
Kvartalets profil:
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landsbyer. Her kom der ofte besø-
gende missionærer, præster, læg-
brødre (ikke uddannede præster) og 
evangelister forbi. Før radio, fjernsyn 
og biler, var det her egnens befolkning 
mødtes, så der var ofte fyldt i det lille 
missionshus. En af dem der ofte kom, 
var Else Thomsen fra Haldager ved 
Vadum. Hun var sangevangelist, altså 
en der forkyndte det kristne budskab 
gennem sang og vidnesbyrd. Else 
Thomsen hørte til de såkaldte ”Hal-
dagerbrødre”, som var blevet vakt, 
dvs. omvendt til Gud. Jens Evalds far 
og Else fik talt godt sammen, og ef-
ter 12 år som omrejsende evangelist, 
endte hun som gårdmandskone i Bol-
leskov i 1918. Jens Evald fortæller, 
at moderen gennem mange år, skrev 
og havde kontakt til de andre kvinde-
lige evangelister, som hun havde rejst 
rundt i landet med. Forældrene var 
henholdsvis 42 og 33 år, da de blev 
gift. Efter et årstid blev Jens Evald 
så født. Senere kom der yderligere 
4, nemlig 3 piger og en dreng. Jens 
Evald, som den ældste, har overlevet 
alle de andre. Det var ingen stor gård 
forældrene havde, den var på knap 
5o tønder land, men kunne allige-
vel give arbejde til 2 karle samt en 
stuepige. Det var før traktorens tid, 
så markarbejdet blev klaret af 4 store 
arbejdsheste. Desuden havde man 
20 malkekøer, der skulle håndmal-
kes, samt 30 kalve og kvier, foruden 
et antal grise og et par føl. Så der var 
arbejde nok på den 4-længede gård. 

Skolegang 2 dage om ugen
Jens Evald kom i skole i Østerled. Han 
fortæller, at skolen var blevet bygget i 
1856, så hans far havde også gået på 
skolen. Der var et par kilometer at gå. 
Om sommeren gik de i skole 2 dage 
om ugen og om vinteren 5. Der var 2 
klasser med ca. 30 elever i hver. Den 

lille og den store klasse. Der var kun 
1 lærer, så de skiftedes til at være i 
skole. Der var meget bibelhistorie, og 
de skulle lære mange salmevers og 
skriftsteder udenad. De havde des-
uden regning, dansk og geografi. Der 
var ingen idræt. Den daglige motion 
fik de ved at gå frem og tilbage til 
skolen, samt ved at skulle hjælpe til 
hjemme på gården. De havde hver en 
lille tavle de skrev på med griffel. En 
griffel er en tynd stang af blød skifer. 
Den skulle man selv købe hos køb-
manden til en pris af 5 øre. Men det 
var nu ikke hygiejnisk beretter han, 
for når de skulle gøre tavlen ren, var 
det med spyt, der så blev tørret af i 
armen. Det blev der dog lavet om på, 
da lærerens datter indimellem kom til 
at undervise, for hun indførte, at der 
skulle bruges vand og klud. 

Blev der trådt ved siden af, var 
der korporlig afstraffelse. Det kunne 
være en lussing eller et kraftigt ryk i 
ørerne. Ved alvorligere tilfælde kom 
riset i brug. Her fik børnene slag på 
de bare balder. Ris var en samling af 
grene og kviste ofte fra pil, hassel el-
ler æbletræer. Det nymodens redskab 
spanskrøret var for moderne til Øster-
led skole.

Engang imellem blev nogle af ele-
verne sat til at bære brænde op på 
skolens loft, så det kunne blive tørt. 
Når så fyringssæsonen gik i gang, 
skulle det bæres ned igen. Det kunne 
Jens Evald godt lide, for så fik han 
lidt frihed og slap for timerne. Andre 
gange skulle der pumpes vand op i en 
beholder på loftet, så det selv kunne 
løbe ned i lærerens lejlighed.

Jens Evald havde ikke travlt med 
at komme hjem fra skole. Han brugte 
gerne tid på at gå indenom smeden 
i Østerled. Her var der meget spæn-
dende at se på, når der skulle sme-
des. Essen skulle holdes ved lige, og 
de forskellige værktøjer skulle i brug. 
Hvad Jens Evald dengang ikke kun-
ne vide eller tænkte på, var at hans 
egen søn Ole, en dag skulle komme i 
lære samme sted, og ved den gamle 
smeds søn.

De dage hjem fra skole hvor turen 
varede længst, var måske de dage 
hvor der skulle tærskes. Her skulle 
han nemlig træde i den løse halm, så 
den ikke fyldte så meget efter turen 
gennem tærskeværket, og det syntes 
han ikke var så sjovt.

14 år og ud af skolen
Han blev ikke konfirmeret, for han var 
ikke blevet døbt. Forældrene tilhørte 
”Den frie Mission” som det hed. Nu 
”Det danske Missionsforbund”, som 
også Tylstrup Frikirke er en del af. 
Han blev dog siden døbt, da han var 
godt 20 år i Missionsforbundets kirke 
i Aalborg, som dengang lå i Urbans-
gade. På grund af udvidelse af syge-
hus nord, blev der bygget ny kirke i 
60érne, overfor politigården i Jyl-
landsgade.

I 1933, efter 7 år, var det slut med 
skolen, og han var blevet 14 år. Som 
skikken var, skulle man ud at tjene, 
men Jens Evald fik arbejde derhjem-
me, hvor han erstattede den ene af 
karlene. Der var han  i nogle år. På 
et tidspunkt skulle der prøves noget 
andet, så han kom til en gård i Ajstrup 

Missionshuset i Bolleskov.

Jens Evald på selvbinderen.
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hos Søren Damsgård. En gård midt 
i Ajstrup lige overfor mejeriet. Gård-
ejeren var lidt utilfreds med afregnin-
gen fra mejeriet, for han kunne ikke 
forstå, at han fik det samme, som 
de gårde der var langt væk, for hans 
mælk skulle jo bare lige over vejen. 
Så han valgte et andet mejeri i pro-
test. 

Krigen var kommet til landet, men 
det mærkede de ikke så meget til. Og 
under krigen, fik han en af de gode 
oplevelser, nemlig et ophold på LMH 
(Luthersk Missions Højskole) i Hille-
rød. Horisonten blev udvidet og for en 
tid slippe for det hårde fysiske arbej-
de. På skolen var der 2 hold. Et for de 
unge mænd fra november til april. Og 
for de unge piger fra maj til oktober. 
Jens Evald var på skolen i vinteren 
40-41, et ophold for livet. Det var let 
at komme til Hillerød. Først en frisk 
cykeltur til Aalborg – så natbåden til 
København – og så igen en frisk cykel-
tur på 40 km, ja så var man i Hillerød.

Efter højskolen kom han igen til-
bage til Tylstrupområdet. Her fik han 
arbejde på Hedegård vest for Tylstrup 
hos Niels Pedersen. Under tiden i Tyl-
strup kom Jens Evald ofte i ungdoms-
foreningen i Bethania, og blev kendt 
med mange af de unge, og her følte 
han sig godt hjemme.

Bolleskov kalder og årene går
Jens Evald var nu blevet godt 20 år, og 
det blev igen aktuelt at vende hjem til 
gården i Bolleskov. Her blev det til en 
del år som ungkarl, og han blev æl-
dre. Vi er nu kommet til 1955 og Jens 

Evald er blevet 35 år, så skulle han 
stifte familie, var det vel ved at være 
tiden. Lillesøster Lydia gav ham et tip 
om en højskoleveninde fra Kaas. Hun 
arbejdede i vaskeriet på amtssygehu-
set i Aalborg, og kom i Bethaniakirken 
i Aalborg. Efter et møde blev det til en 
snak og en kop kaffe, og det blev efter 
et år til giftermål med Lily Johansen, 
som hun hed. Der var bryllup d. 15. 
september 1956 i missionshuset He-
bron i Kaas med efterfølgende fest i 
Arbejdernes hus. Så i en alder af 36 år 
kunne Jens Evald endelig stifte fami-
lie. Lily var nogle år yngre, nemlig 27.

Det første stykke tid boede de i 
en stue på gården, mens forældrene 
byggede et hus i umiddelbar nærhed. 
Efter et halvt års tid blev huset færdigt 
og papirerne skrevet, så ”de unge” 
kunne overtage gården. Bl.a. blev der 
skrevet ned om medgift som brænd-
sel, flæsk og andre små og større go-
der. Mon det er hvad man i dag kalder 
ældreomsorg?

I ægteskabet kom der 2 sønner 
til. Ole der blev født i 1958 og Per 
i 1962.

Fra hest til traktor
Gennem Jens Evalds 100 år har han 
fulgt hele moderniseringen på landet. 
Det var overgangen fra petroleums-
lampen og tællelys til vekselstrøm, 
som de fik i 1925. Det var en stor-
begivenhed. 

En nabo høstede med le og konen 
bandt neg op, en anden nabo havde 
slåmaskine, så sparede man opgaven 
med leen, men kornet skulle samles 

op og bindes i neg. På Vestergård var 
man lidt mere moderne, for man hav-
de investeret i en Milwaukee selvbin-
der, så der skulle kornet kun sættes i 
traver (60 neg), mens det tørrede og 
siden kørt i laden og klar til vinterens 
tærskning. 

Det blev slut med hestene som 
trækdyr, da den første traktor kom til 
i 50érne og var en Ferguson, den lille 
grå traktor, som kunne ses overalt i 
landskabet.  Den havde dengang en 
værdi af ca. 20.000 kr. Som Jens 
Evald sagde, at en ny traktor i dag 
koster flere millioner. For øvrigt blev 
langt de fleste maskiner købt brugt, 
så der blev ikke ruttet med pengene. 
Ikke nærig, men påpasselig! 

Med tiden blev det maskinstatio-
nen som tog sig af de store opgaver, 
som at høste med mejetærsker og 
køre møg ud inden der skulle pløjes. 
Jens Evald havde heller ingen karl til 
hjælp, men fik fat i en daglejer når 
der var brug for ekstra arbejde. Det 
kunne f.eks. være når høet, kålroerne 
(kålrabi) og sukkerroerne skulle i hus.

Sidst i 40érne var det slut med at 
malke i hånden, og man gik over til 
malkemaskiner, og det var en stor 
lettelse. Senere hen igen kom der et 
rørmalkeanlæg til, hvor mælken selv 
løb ned i det store køleanlæg.

Jens Evald byggede ikke meget om, 
men der blev dog lavet en del vedlige-
hold, Som en søn sagde i sjov: Hvis 
far selv skulle have bestemt – havde 
de levet i stenalderen.

Radio, telefon, TV og bil
Radioen blev der først lyttet til hos en 
nabo, vi er i 20’erne, og det var af den 
slags, hvor man skulle have hoved-
telefoner på. Siden fik de i 30’erne 
også radio på Vestergård, hvor radi-
oen var blevet af en type, hvor alle i 
stuen kunne lytte med.

Den første telefon var en partstele-
fon, for det kunne være dyrt at have 
et telefonabonnement, og derfor var 
det muligt for flere at gå sammen om 
ét abonnement. Der var så kun én ad 
gangen der kunne benytte telefonen, 
men de havde stadig hver sin telefon.

Vi er sidst i 60’erne før fjernsynet 
holdt sit indtog hos Jens Evalds, da 
man gerne ville følge med i de ameri-
kanske månelandinger. Lade med stråtag og mølle - Jens Evald bagerst til højre.
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Jens Evalds forældre fik aldrig bil 
eller ejede et kørekort. Jens Evald er-
hvervede sit i Dronninglund i 50’erne, 
og som han beretter: Ingen lyskryds 
og ikke meget trafik, men han skulle 
dog lave en U-vending. Så var det 
klaret, men prisen husker han ikke. 
Før de fik bil, lejede man en, når man 
skulle på længere ture. De fik selv den 
første bil engang i 60’erne, brugt som 
alle de andre, de fik gennem årene. 

Missionshuset – på vej 
til frilandsmuseet
Med årene blev det Jens Evalds op-
gave at holde Missionshuset i stand. 
De havde gennem alle år været ak-
tive i Missionen. Der blev kalket, slået 
græs og vasket gulv og tørret støv. 
Selv var Jens Evald i de unge år kom-
met til tro under en mødeserie i Tyl-
strup, hvor det var præsten Marinus 
Sørensen der talte, for han vidste, at 
det var det rigtige at gøre, som han 
siger. Og troen på Gud har holdt lige 
siden. 

Gennem årene blev der færre og 
færre mennesker ude på landet, by-
erne Melholt og Rørholt forblev små, 
da privatbanen var nedlagt. Der var 
ingen karle på gårdene længere, som 
i øvrigt også blev slået sammen til 
få store. Der var ikke udvikling, men 
nærmere afvikling ved at bo på lan-
det. Det smittede også af på livet i 
Missionshuset. Storhedstiden var de 
første 60 år i 1900-tallet, hvor der var 
mange aktive familier, og en søndags-
skole, som Jens Evalds søster stod i 

spidsen for. Jens Evald og familien 
knyttede sig siden til menigheden i 
Tylstrup, så det blev mange ture frem 
og tilbage. 

Men trofast kalkede Jens Evald hu-
set hver år og holdt det pænt. På et 
tidspunkt kom der en forespørgsel fra 
det lokale museum Dorf Møllegård, 
hvor man gerne ville lave en udstilling 
om den svundne tid, og de gamle mis-
sionshuse og deres historie. Så her 
lavede Jens Evald en ny talerstol, der 
lignede den gamle, de lånte bænke 
og billeder, så Missionshusets historie 
kom for en tid til ære og værdighed. 

Der kom også en henvendelse fra 
Frilandsmuseet i Lyngby, om man 
kunne overtage Missionshuset, dvs. 
tage det ned og flytte det sten for 
sten, og så bygge det op igen. Man 

ville gerne bevare mindet fra en svun-
den tid. Men det kom aldrig så vidt. 
Huset står der stadig, og bliver brugt 
til privatbolig.

Tylstrup og familien
Familien er vokset med årene. Ole, 
der blev udlært smed i Østerled, bor 
i Tylstrup og startede Tylstrup VVS op 
for mange år siden. Ole er gift med 
Birgit, har fået 3 børn og 4 børnebørn. 
Per bor i Oslo, udlært radio og TV tek-
niker. Er gift med Tanya fra Californien 
og de har 3 børn. Per har sit eget 
firma, og indretter bl.a. filmbusser til 
TV produktion for TV2 Norge.

I 2002, blev gården solgt til en be-
kendt, og det blev naturligt at flytte 
til Tylstrup. 5. august, bemærker han. 
Her boede Ole og 2 af Jens Evalds 
søstre, og så var der jo også Tylstrup 
Frikirke, som de tilhørte. Så det var et 
naturligt valg.

Desværre mistede han konen Lily i 
2008, hun kom sig aldrig over kom-
plikationerne efter et fald. De nåede 
dog at fejre guldbryllup i 2006. 

Havemand og skubber
Niels Mortensen opfordrede Jens 
Evald til at blive skubber, så pleje-
hjemmet Solgårdens beboere kunne 
komme en tur ud i den friske luft. Han 
kørte med de ”gamle”, som han be-
mærker, selv om mange af dem var 
langt yngre end ham selv. Han stop-
pede da han blev 95 år.

Han blev Tylstrup Frikirkes have-
mand gennem mange år, hvor hæk-

Familiebillede fra 90’erne.

Leen og mejetærskeren.
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kene blev klippet, græsset slået, 
gruset revet og ukrudtet fjernet, og 
stoppede først for et ½ år siden, da 
han begyndte at blive plaget af lidt 
svimmelhed. Han passede også en 
have for en bekendt foruden sin egen. 
Hver mandag og fredag er han på Sol-
gården. Han hjælper til med at lave 
mad og skræller bl.a. kartofler.

Hver søndag er Jens Evald også tro-
fast kirkegænger, er han der ikke, ja, 
så må han være på tur.

Frisk og nogenlunde  
rørig og på nettet
Den omtalte svimmelhed er afta-
gende, men en rollator gør godt ude 
omkring. Bilen blev solgt til et barne-
barn for nogle år siden, og han lod 
kørekortet gå ud. Så Jens Evald fandt 
en kabinescooter på nettet med lidt 
hjælp fra svigerdatteren.

Han er daglig på facebook, så kon-
takten med bl.a. børnebørnene kan 
holdes. Er flittig bruger af internettet 
og Youtube. Her finder han god musik 
i flere genrer. Lytter gerne til god kri-
sten musik og kan også godt lide tysk 
folkemusik, selv om han ikke forstår 
sproget, men musikken er god.

Guds nåde
Det obligatoriske spørgsmål må jo 
komme. Hvorfor tror du, at du er ble-
vet 100 år?

Kan det undre når svaret er: Hav-
regrød hver morgen og en skefuld le-
vertran! Middagssøvn hver dag! Aldrig 
røget – og kun et nip til et ½ glas vin 
ved festlige anledninger. Blev dog lok-
ket til at tage en skrå af en karl, og 

det var både første og sidste gang det 
skete – men så lyder det klare svar på 
spørgsmålet: Guds nåde!

Hver morgen læses der et stykke i 
Bibelen og 1 side i en andagtsbog, det 
havde han med hjemmefra. Men han 
føjer lunt til: Jeg er dog ingen engel! 

Morgen og aften bedes der for hele 
familien. Jens Evald er taknemlig for 
livet – og han har det godt og kan 
klare sig selv. Dog er han begyndt at 
få den varme mad leveret.

Fest og fejring
Den nærmeste familie og nogle få 
venner samles på Tylstrup kro til en 
middag – og på selve dagen d. 7. ok-
tober er der inviteret til formiddags-
kaffe i Tylstrup Frikirke. Her vil der 
helt sikkert lyde mange gode ord og 
hilsener fra venner og bekendte rundt 

om. Der vil være en hilsen fra kom-
munen. Dronningen kommer vel ikke, 
men sender dog en hilsen.
Kaffen blev kold og rundstykket sent 
spist – for snakken gik – og der kunne 
være skrevet meget mere. 
Vi ønsker et STORT TILLYKKE med de 
100 år – til en af hverdagens helte. 
Lad følgende vers fra en salme ind-
ramme Jens Evalds liv:

Du gav mig, o Herre, en lod af din 
jord, som jeg nu min egen må 
kalde.

Du gav mig et dagværk og brød til 
mit bord.

Her lever jeg trygt på dit mægtige 
ord, der taler til mig som til alle.

Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde.

Cyklen lappes - Jens Evald t.h. Jens Evald smører vognene.
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 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
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Det flotte vandfald 
ved Bindslev.

Børnehaven Krudtuglen
Forældrebestyrelsen i Børnehaven 
Krudt uglen inviterede den 27. sep-
tember 2019 alle børn i børnehaven 
samt deres forældre og søskende til 
hygge-/arbejdsdag i børnehaven. Ar-
rangementet begyndte med kaffe og 
kage fra kl. 15, hvor eftermiddagens 
arbejdsopgaver blev uddelt. Det ene 
af legepladsens legehuse, havde 
udtjent sin værnepligt og forældre-
bestyrelsen havde derfor beslut-
tet, at investere i et nyt til børnene. 
Dermed skulle det gamle hus tages 
ned og køres væk, og det nye flotte 
legehus skulle sættes op - naturligvis 
til stor begejstring for alle børnene. 

Endvidere var der planlagt oprydning 
og små reparationer ude rundt på le-
gepladsen samt ekstra rengøring på 
stuerne, der ikke nås i hverdagen af 
personalet. Endvidere var det også en 
arbejdsopgave, at lave aftensmad – 
køkkenholdet lavede lækker kødsovs 
og pasta til alle – på denne måde 
kunne der sluttes af inden weeken-
den stod for døren. Tusind tak til alle 
forældre, børn og søskende for den 
store deltagelse i arrangementet – så 
rart, med den kæmpe opbakning og 
at vi kan hjælpe hinanden, og samti-
dig hygge os med det. 

Fest i dagplejen
Tirsdag den 10. september havde Sa-
latin og Charlotte fra Byens Pizza invi-
teret Tylstrups kommunale såvel som 
private dagplejere med børn til dejlig 
pizzadag i deres restaurant på Tyl-

strupvej. Der kom i alt 37 dejlige børn 
med deres dagplejere. Det hele foregik 
i dejlig ro og fred, og der blev spist op 
over hele linjen. En af børnene sagde 
endda høfligt ”Tak for mad Lotte”. 
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Hver fredag kl. 16.30-18.00 kan 
klubbens medlemmer tage en vok-
sen med til badminton eller kommer 
alene til badminton for sjov. 

Vi har ingen træner på, men laver i 
fællesskab en let opvarmning. En op-
varmning, hvor både børn og voksne 
byder ind med aktivitet. Vi spiller lidt 

badminton og laver forskellige bad-
mintonlege. 

Vi er deltagere lige fra 8 år op til 53 
år. En sjov og hyggelig måde at skifte 
fra arbejdsuge til weekend sammen 
med familien. 

Vi har plads til fl ere, så kig ned og 
sved, grin og leg sammen med os.  

Familiebadminton 
– en sjov eftermiddag for børn og voksne

AF HANNE HEDEGAARD, 
MOR TIL JON

Vi har tid, når 
du har tid ...

BESØG JKE BRØNDERSLEV

▪ 450 m2 inspiration til køkken, bad 
og garderobe.

▪ Gratis indretningsforslag i foto-
realistisk 3D.

▪ Lokalt nordjysk kvalitetsprodukt.

▪ Forhandler af bl.a.:  Miele, Siemens, 
Electrolux, Eico, Lampefeber.

JKE BRØNDERSLEV
v/Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup

Hjørringvej 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 96 46 46 20
Mandag-fredag: 9.00-17.00 . st-ajstrup.dk

Book et møde med os – 
også gerne uden for normal 

åbningstid. Kontakt os 
på tlf. 96 46 46 20.
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Det er godt tredive år siden. Jeg var 
lastbilchauffør hos EKV-Transport, 
som stod for at køre ferskvarer ud til 
FDBs (nu Coop) forretninger i en stor 
del af Jylland. Sofia var højgravid, men 
der var stadig 14 dage til termin. Jeg 
mødte tidligt om morgenen, ved 3- 
tiden, så vi aftalte, at hun måtte kon-
takte kørselskontoret, hvis der skete 
noget. Det var længe før, at mobilte-
lefoner blev hvermandseje.

Ved 5-tiden gik vandet! Og Sofia 
måtte så helt alene tilkalde Falck, 
som kørte hende til Fødselsstiftelsen 
i Aarhus, hvor Andreas blev født før 
klokken syv. 

På det tidspunkt var jeg ganske uvi-
dende stadig på vej rundt med køle-
varer. Da de sidste var læsset af ved 
7:15 tiden, kunne jeg kontakte vogn-
manden fra en lokal Brugs. Og jeg fik 
så at vide, at jeg hellere måtte skynde 
mig hjem.

Så meget for at være med til sin 
førstefødtes fødsel! Jeg kom for sent, 
gjorde jeg. Jeg ankom efter de ny-
bagte bedsteforældre, som var suset 
af sted fra Frederikshavn, da Sofia 
ringede. 

Men jeg ankom tids nok til, at sy-
geplejersken på stuen kunne lægge 
Andreas i mine arme og bede mig om 
at give ham tøj på. ”Hvordan gør man 
det?”, måtte jeg forfjamsket spørge, 
for jeg havde aldrig haft sådan et lille, 
skrøbeligt væsen i mine hænder. Ved 
fælles hjælp lykkedes det, Andreas 
blev klædt på, så roen kunne falde 
over den lille familie … med udsigt 
til EKV-lastbilen, som holdt på parke-
ringspladsen lige uden for Fødselsstif-
telsen.

En stor omvæltning
Det er en kolossal omvæltning at blive 
forældre. For mig var det den mest 
skelsættende begivenhed i mit liv. 

Jeg indså, at jeg og vi nu havde 
et ansvar for et menneske, som vi 
aldrig ville kunne lægge fra os. Man 
kan ikke stoppe med at være mor el-
ler far. Man kan svigte og forsømme, 
men man kan ikke stoppe med at 

være det biologiske ophav til barnet, 
som bliver lagt i ens arme.

For Maria og Josef blev det også 
skelsættende, da Jesus blev født. De-
res tilværelse blev aldeles forandret. 
Endnu mere aldeles end Sofia og min 
tilværelse. For det barn, de blev givet, 
var i sandhed så helt og aldeles an-
derledes. 

De, Maria og Josef, måtte bære 
den smerte at se deres barn blive ud-
sat for de mest forfærdelige lidelser. 
Noget som ingen forældre bør udsæt-
tes for. Maria fulgte med hele vejen 
igennem Jesu liv, hele vejen til Golga-
tha,, hvor Jesu liv sluttede. Hun så på 
det, mens minderne passerede revy, 
minder fra svangerskabet, fra bleskif-
tene, fra de første ord, fra opvæksten, 
uddannelsen hos Josef.

God advent
Om ikke længe begynder adventsti-
den, disse skønne uger frem mod jul, 
hvor vi med flere og flere lys mindes 
om, at den førstefødte er noget helt 
særligt, ikke mindst når han hedder 
Jesus Kristus. I Tylstrup Frikirke mar-
kerer vi sædvanen tro advents kom-
me med en fest, i år den 1. december 
kl. 19. 

Men mere end det, så inviteres du 
til at lade adventstiden i år være en 
tid, hvor betydningen af den første-
fødte, Guds søn, er til overvejelse. 
Hvor skelsættende er det lige, at Gud 
lader sig føde som menneske. Overvej 
det. Og lad dig inspirere i overvejel-
serne ved at besøge Tylstrup Frikirke 
til en gudstjeneste. Du er altid vel-
kommen. 

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Den førstefødte
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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

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

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

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

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

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

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

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er 
ansvarlig.

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

•  Konfi rmation i 
Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

• Tylstrup Byfest 

Andre aktiviteter med ønske om fl ag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den fl otte fl agallé 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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 BARNDOMMENS GADE 
 Mælkemanden

DEL 24

Alle er vist bekendt med ”Hjem-is” bi-
lens karakteristiske klokkelyd. Vi hør-
te lidt den samme lyd i min barndom, 
når mælkemanden var i området. I 
halvtredserne var mælkemanden en 
institution og naturlig del af landsby-
billedet, og han hed, så vidt jeg hu-
sker det, Albert Dam. Han kørte sin 
rute rundt i Tylstrup hver dag med en 
”mælkevogn”og sikrede, at Tylstrup-
borgerne kunne få friske forsyninger 
af mælkeprodukter. Mælkevognen 
blev trukket af en godmodig hest, der 
hed ”Musse”, og som næsten var i 
stand til selv at kunne finde vej rundt 
i byen. 

Mælkemandens klokke kalder
Når mælkemanden ringede med sin 
klokke, dukkede husmødre op med 
kander, skåle og lerfade, som mæl-
kemanden så satte under hanerne, 
der stak ud af enden af mælkevog-
nen. Disse haner var forbundet med 
mælkejunger, der stod i den lukkede, 
firkantede mælkevogn, der havde 
en bænk foran, som mælkemanden 
kunne sidde på. Man kunne købe 
både sødmælk, kærnemælk, skum-
met mælk, piskefløde og smør og 
sikkert andet. Jeg husker ikke, om vi 
altid betalte kontant, eller om vi blev 
skrevet. Der var forskellige ordninger i 
de forskellige byer. Men jeg husker, at 
mælkemanden havde sin kasket på 
hovedet, hvidt forklæde og taske med 

penge over skulderen. Mælkeman-
den fik naturligvis mælkejungerne, 
der hver indeholdt 40 l mælk, fyldt op 
på mejeriet, men om han havde sin 
egen forretning eller var ansat af me-
jeriet, har jeg ingen anelse om.

Spisekammeret
Når mor havde købt den daglige ra-
tion af mælk, blev den sat på køl på 
en af hylderne i ”kælderen”. De fleste 
huse havde en ”madkælder”, spise-
kammeret, hvor der var lidt køligere 
end i køkkenet. Man kom ned i kæl-
deren ved at åbne en lem i gulvet en-
ten i køkkenet eller i baggangen, og 
så gik man nogle få trin ned i et mørkt 
rum, hvor der var lavt til loftet. Ud over 
mælken var der naturligvis en række 
andre fødevarer i kælderen bl.a. ting, 
som var henkogt.  Vores kælder blev 
delt med et hold lejere, der boede på 
første etage. 

Jeg husker, at der engang var kom-
met en mus ned i kælderen. Kvinder-
ne skreg hysterisk, mens far jagtede 
det stakkels lille dyr, som naturligvis 
kom til at lade livet, da slaget med 
fejebladet faldt.

Fløden blev skummet
Når mor skulle bruge fløde til fx en 
æble- eller lagkage, gik hun ned i 
kælderen ”og skummede fløden” fra 
overfladen af sødmælken. Bagefter 

skulle fløden piskes med et piskeris 
eller en hjulpisker. Vi havde kun et 
piskeris, men bedstemor havde en 
hjulpisker. Det var en stor fornøjelse 
at få lov at piske fløden med en hjulpi-
sker. Det gik som en leg i forhold til at 
piske og piske i lerfadet. Det optime-
rede processen, når fadet blev holdt 
lidt skævt. Nogle gange om året var 
fløden næsten ikke til at piske. Jeg 
tror, det var om foråret, når køerne var 
kommet ud på græs. 

Vi var ikke forvænnet med slik i 
min barndom, men vi fik lov at slikke 
resterne af den piskede flødeskum, 
som sad på piskeris og hjulpisker og 
på fadet. Vi elskede det og havde flø-
deskum over hele ansigtet, når vi var 
færdige. 

Kold mælk – en nydelse
Vi kendte ikke til kold mælk, som det 
vi får fra køleskabet nu om dage. Jeg 
husker meget tydeligt første gang, 
jeg smagte kold mælk. Det sket hos 
min tante og onkel i København, hvor 
vi var på ferie og boede nogle dage. 
De havde fået køleskab. Det havde 
vi andre kun hørt om. Til et af mål-
tiderne hos min tante og onkel fik 
jeg et glas kold mælk. Jeg glemmer 
aldrig fornemmelsen af den vidunder-
lige smagsoplevelse, og jeg nød hver 
en slurk. Og det har ikke ændret sig i 
over 60 år. Jeg ved stadig ikke noget 

AF ERIK MORTENSEN

Albert Dams Vej, Tylstrup.

Fra Fejø, men kunne have været Tylstrup.
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bedre end et glas dejligt kold mælk 
direkte fra køleskabet.

Havregrød til hverdag
Mælk var en vigtig ingrediens i den 
daglige husholdning. Jeg startede da-
gen med et glas mælk til havregrøden. 
Havregrøden var en fast bestand-
del af min hverdag, indtil jeg flyttede 
hjemmefra som 17-årig, undtagen 
om søndagen. Den dag blev betragtet 
som en festdag, og så fik vi rundstyk-
ker og ingen havregrød. Ellers spiste 
far havregrød hver morgen hele sit 
liv og lærte flere af børnebørnene at 
spise havregrød, som de stadig spiser 
med stort velbehag. Da jeg flyttede 
hjemmefra besluttede jeg, at jeg al-
drig mere ville spise havregrød. Det 
løfte har jeg ikke holdt. Nu kan jeg 
med største fornøjelse spise en tal-
lerken havregrød, hvis jeg får et glas 
kold mælk til. 

Mælken gjorde forskellen
Vi fik også mælk til grød, som blev ser-
veret til efterret, når vi fik varm mad. 
Rødgrød, æblegrød, stikkelsbærgrød, 
blommegrød, osv. Mælken gjorde 
hele forskellen. Nogle enkelte gange 
fik vi varm mælk med tvebakker i. Det 
havde jeg det lidt svært med. Men det 
var et rent festmåltid, når mor lavede 
koldskål af kærnemælk, hvor der blev 
blandet gammelt revet rugbrød i. Min 

opgave var at lave drysset på et rive-
jern. Man kaldte det ”kørom” eller på 
jysk ”tjyr-um”. Engang imellem sagde 
mor: Du kan løbe hen til fru Tatol og 
købe for 50 øre eller 1 krone kam-
merjunkere. Jeg aner ikke, hvad fru 
Tatol i virkeligheden hed, men fordi 
forretningen hed Tatol, blev hun som 
den største selvfølgelighed kaldt fru 
Tatol. Hun solgte kammerjunkere, 
som hun havde i en stor firkantet 
dåse. Udsigten til kammerjunkere gav 
kærnemælkskoldskålen et ekstraordi-
nært løft. 

En af mine teenagevenner tjente 
på en gård lidt uden for Tylstrup. En 
aften sad vi en lille gruppe og snak-
kede, og så fortalte min kammerat, at 
det bedste han vidste, når han kom 
hjem til gården en sen aften, var at gå 
en tur ud i malkerummet, tage en øse 
og skumme fløden af mælken og så 
lappe en ½ liter fløde i sig. Det havde 
jeg lidt svært ved at forholde mig til.  

Mælkeudsalget
På et tidspunkt sidst i 50’erne havde 
mælkemanden overlevet sig selv. Nu 
blev mælken solgt fra et mælkeud-
salg, der blev etableret på mejeriet. 
Det var fru Dam, der stod for salget. 
Jeg kan stadig huske, hvordan hun 
stod bag disken med sit hvide for-
klæde, når vi kom for at købe vores 
daglige ration af friske mælkeproduk-

ter. På et tidspunkt kom mælken på 
flasker. Der fandtes flasker i forskel-
lige størrelser, der alt efter indholdet 
fik forskelligt farvede låg. I 1971 blev 
salget af mælk liberaliseret, og efter-
hånden overtog købmænd, brugser 
og bagere salget af mælk på bekost-
ning af mælkeudsalgene. 

Mælks holdbarhed
Den mælk, vi køber, er pasteuriseret, 
dvs. den er varmebehandlet. Det gi-
ver en bedre holdbarhed. Der er na-
turligvis mennesker, som synes, at 
mælk skal drikkes, uden at et mejeri 
har haft det under behandling. Jeg 
kender en mand, som cykler 18 km 
frem og tilbage flere gange om ugen, 
for at hente frisk mælk på en gård. 
Han vil til enhver tid påstå, at smagen 
af ”ægte” komælk er uforlignelig, at 
mælken er sundere, og at man altid 
skal gå efter den ægte vare. Jeg har 
det helt fint med, at vi har vænnet os 
til at tro, at den velsmagende økolo-
gisk mælk, vi køber i Dag’li Brugsen, 
er den ægte vare, alt imens jeg al-
drig bliver færdig med at undre mig 
over, at en rød malkeko, der spiser 
grønt græs, kan malke ca. 26 l hvid 
mælk pr. dag, og jeg er til stadighed 
taknemlig over, at jeg kommer fra et 
land, der på Gammel Testamentlig vis 
”flyder med mælk og honning”.   

Mælk – hvad er bedre?

Rødgrød med fløde.
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Tylstrup Motionscenter

Efter dagens træning her i formiddag 
tog jeg lidt billeder at vores dejlige 
motionscenter.  Efter sådan en god 
times træning er man træt, men har 
det også rigtig godt. 

Vi har et rigtig dejligt center på sce-
nen i Tylstruphallen, som har næsten 

alle de ”torturmaskiner”, som man 
kan ønske sig. 

Centret er drevet af TUI (Tylstrup 
Ungdoms & Idrætsforening), og alle 
hjælpere er frivillige. Derfor kan vi 
desværre ikke holde åbent hele da-
gen, Men det er til gengæld meget 

billigere, end det er i de mere profes-
sionelle centre inde i byen. Åbnings-
tiderne og priser kan ses i annon-
ce andet sted her i bladet. 

Kom op og få en gratis prøvetime, 
og se om der er noget for dig. 

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 un-
dervisning og samtale. Man kan være med en eller fl ere gange. Arrangementet 
foregår i Tylstrup Frikirke.

De kommende datoer er: 13. november 2019 og 15. januar 2020. 
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:  fi nnkier@gmail.com.
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GAMER 
FØDSELSDAG

Tylstrup Esport Center
Luneborgvej 78A
9382 Tylstrup
info@sports-gaming.dk

Hold børnefødselsdag med fuld tryk på – uden at løfte en finger!

      Mad og drikke inkluderet
      Konkurrencer og turneringer
      PlayStation, PC og Virtual Reality

Læs mere på www.tylstrupesportcenter.dk eller ring på 26352148

Sjov og ballade med badminton
Fredag den 22. november vil vi gerne invitere børn og 
voksne i hallen til nogle hyggelige timer med en � erbold
Dagens program: 
15.00-16.00:  Specielt for 5-7 årige og deres forældre. Vi får besøg af fi guren Miniton. 

Vi skal lave nogle forskellige badmintonlege og slu� er af med kage og 
sa� evand. 

16.00:  Figuren Miniton går fra hallen sammen med klubbens badmintonspillere 
op til Brugsen, hvor alle har mulighed for at hilse på fi guren og møde spil-
lere og udvalg. 

18.00:  Pølsevognen ved hallen åbner for at gratis hotdog til dagens gæster og 
spillere. 

19.00-22.00:  Vi spiller ”Natminton” i hallen og hygger med forskellige badmintonlege. 
 Klubbens medlemmer har mulighed for at tage en ven med i en venskabs-

turnering i double-kampe på tværs af alder og køn. Andre kan også lave 
hold, men kun en på holdet må være badmintonspiller. Tilmelding af hold 
til Tanja på tlf. 29612551. For de der ikke har mod på turnering, er der mulig-
hed for forskellige badmintonlege. 

Hele e� ermiddagen/a� enen er for både børn og voksne, der har lyst til at 
prøve badminton og have det sjovt. 
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Aktive spejdere

August betyder, at spejderaktivite-
t erne atter er i gang. En stor flok 
spejdere og ledere har indtaget loka-
lerne, og på en god aften kan man 
være næsten 30. Så der er fuld gang 
i mange aktiviteter. De nye skal lære 
at være spejdere, lære rutinerne og 
alt hvad der hører spejderlivet til. De 
lidt ældre kan gå videre, få påfyld og 
lære videre, og hjælpe de nye i gang. 
Lederne har nok at gøre med, at un-
dervise og holde øje med, at alle tri-
ves. Desuden skal der være tid til leg 
og hygge, for det skal være sjovt og 
rart at gå til spejder.

Opstart
Første gang laver man sjove aktivite-
ter, skaber en god stemning og man 

finder ud af hvem man er. Mange 
spørgsmål skal besvares og man skal 
registreres. Der fortælles lidt om hvad 
man laver på et spejdermøde, man 
hygger sig, synger og der spises – hvis 
man tør – ulækre boller, og så er sæ-
sonen i gang. Vi ses om en uge!

Byfest
Det gælder om at få ansigtet i de rette 
folder, eller skal vi hellere sige de rigti-
ge farver. Ansigtsmalingen var fundet 
frem til byfesten, bålet tændt, stem-
ningen god, og heldigt for alle, ja så 
kunne man få det hele vasket af om 
lørdagen, under de kraftige regnvejr, 
men så kunne bålpladsen heldigvis 
gemmes under en stor presenning, 
For man spejdere eller ej…

Spejdergudstjeneste
En flok spejdere var mødt op til en 
festlig spejdergudstjeneste. Her var 
der indmarch med fane, og der blev 
sunget spejdersange og salmer. Spej-
derne agerede hjælpere for at kunne 
illustrere prædikenens tema: Den 
lamme der blev helbredt, som vi læ-
ser om i Markusevangeliet. Og andre 
aktiviteter understregede, hvordan vi 
kunne hjælpe hinanden. Det var en 
rigtig dejlig gudstjeneste, som selv-
følgelig blev sluttet af med et dejligt 
kagebord til kirkekaffen.

AF SØREN MORTENSEN

Fra opstarten. Fra gudstjenesten.

Fra opstarten. Fra gudstjenesten.
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Fra gudstjenesten. Fra gudstjenesten.

Fra gudstjenesten. Fra gudstjenesten.

Fra byfesten. Fra byfesten.

Fra opstarten. Fra byfesten.
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Sol, regn, kage, fadøl, 
hotdogs og levende musik

Byfesten i Tylstrup anno 2019 havde 
alt hvad man kan forlange af en dej-
lig dansk sommerfest. På trods af at 
vejrguderne ikke var os venlig stemt i 
weekenden d. 9.-10. august, så var 
fremmødet fint, og der var let til smil 
og latter over hele linjen.

Fredagen bød blandt andet på høv-
dingebold, ansigtsmaling og lerdue-
skydning. Høvdingeboldturneringen er 
efterhånden ved at være en tradition i 
Tylstrup, og der blev kæmpet bravt af 
alle hold, men til sidst løb holdet med 
det charmerende navn ”Resterne” 

med sejren. Med til historien hører, at 
dette hold blev sammensat øjeblikke 
før turneringen gik i gang, og dermed 
ikke havde haft mulighed for at træne 
sammen eller lægge en taktik! 

For de yngste Tylstrupborgere var 
der arrangeret ansigtsmaling og her 
blev alle regnbuens farver bragt i an-
vendelse.

I lerdueskydningen gjaldt det om at 
holde tungen lige munden og holde 
hænderne roligt. Det var tydeligvis 
noget lettere for nogle end for andre, 
og det blev til flere små kappestride.

Fredag aften var der gang i teltet 
med mange festglade mennesker og 
højt humør. Det var mens vejret stadig 
var med os….

Lørdag stod vi op til en dag, hvor 
det kom til at stå på regnvejr hele 
dagen, men borgerne i Tylstrup lader 
sig ikke sådan skræmme bort af en 
smule vand – selvom nogen måske 
kan finde på at påstå, at der var mere 
end bare en smule. Loppemarkedet 
led tydeligt under regnvejret, og spej-
derne måtte også søge ly og konsta-
tere, at det kneb med gæsterne lige-

AF ANNE MERETHE CHRISTENSEN
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som hoppeborgen ikke er noget hit i 
regnvejr. 

Dagens øvrige arrangementer blev 
afviklet i fin stil. Der var mulighed for 
at søge ly i teltet, hvor man kunne 
prøve e-sport og den store kagebage-
dyst blev afholdt. Der var mange flotte 
kager bagt af byens borgere – unge 
som gamle – og de smagte forrygen-
de, og vejret var jo lige til en kop varm 
kaffe og et stykke kage. Fodboldtur-
neringen var også et tilløbsstykke, og 
de mange våde spillere tog heldigvis 
det våde element med godt humør, 

så alle fik rørt stemmebåndene og lat-
termusklerne. Heldigvis var der også 
budt op til rulleskøjtebal i hallen, så 
der var mulighed for at deltage i et 
arrangement i tørvejr.

Lørdag aften løb så den store fest 
med spisning af stablen. Borgerfor-
eningen og især byfestudvalget er 
rigtig glade for den store tilslutning 
denne aften. Det viser, at der er man-
ge i Tylstrup, som gerne vil mødes og 
have en hyggelig aften sammen med 
familie, venner og naboer. Der var 
over 150 mennesker til spisning, og 

vi måtte ud og få lavet flere billetter, 
så det var en storslået succes.

På Borgerforeningens vegne vil vi 
gerne sige tusind tak til byfestudval-
get, som har lagt et kæmpe arbejde 
i arrangementet, og vi glæder os al-
lerede til, at vi skal mødes igen til 
næste år. Skulle der gå nogen rundt 
derude med gode idéer, så kom en-
delig ud af busken og er der nogen, 
der har lyst til at give en ekstra hånd, 
så meld jer endelig ved at skrive en 
mail til Borgerforeningen på tylstrup-
borgerforening@hotmail.com
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Som en del af Tylstrup Byfest 
blev der afholdt en kagedyst. 
Bage- og konditorevnerne 
havde virkelig været i spil … 
Sikke et kagebord de to dommere, 
Eva Blok og Carsten Lange, blev præ-
steret for. Otte lækre bidrag til ”Kage-
dysten Alle Gode Gaver” måtte de to 
dommere smage sig igennem.

Så spændingen var stor, da Finn Ki-
er-Hansen cirka kl. 14, under Tylstrup 
Byfest, kunne annoncere vinderen, 
som blev Ellinor Pedersen.

Kagerne blev efterfølgende solgt til 
gæsterne ved byfesten, og overskud-
det ved salget gik ubeskåret til fonden 
”Alle Gode Gaver”, som administreret 
af Tylstrup Frikirke, og som har til for-
mål at støtte mennesker i Tylstrup, 
som måtte have brug for en hånds-
rækning af en eller anden grund.

AF FINN KIER-HANSEN

Kagedysten alle gode gaver

Vil du ha’ sved på panden og grine 
sammen med andre og ikke være for-
pligtet til et abonnement? Så er vores 
nye 10 turs klippekort til voksenfjer 
hold noget for dig.

Voksenfjer træning er for nybegyn-
dere og voksne, der vil opleve eller 
genoplive glæden ved badminton.  

Måske har du spillet badminton i din 
ungdom og kunne godt tænke dig, 
at spille badminton sammen med en 
god ven. Så er 10 turs klippekortet 
løsningen for dig, hvor i kan træne 
flere på et klippekort. Der bruges et 
klip per person samt en indmelding i 
klubben af alle spillere på banen.

Hold dig ikke tilbage hvis du er til 
smash, smil og sjov spil. 

Voksenfjer træningen er hver 
tirsdag fra kl. 19.00-22.00 i Tyl-
strup Hallen.

Kortet kan købes ved henvendelse 
til Dorthe Blok tlf. 51891334.

Nyhed i Tylstrup 
Badminton Klub
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66 medlemmer af Sulsted-Ajstrup 
Seniorer deltog den 3. september i 
foreningens efterårstur.

I år gik turen over Hadsund til Ud-
byhøj med kabelfærge over Randers 

Fjord til Djursland, hvor der blev spist 
tarteletter og gammeldags fl æske-
steg på Auning Kro.

Efter middagen fortsatte turen til 
Gl. Estrup Slot og landbrugsmuseet.

Inden bussen satte kursen hjemad, 
blev der drukket kaffe og spist lagka-
ge på Hvidsten Kro.

Sulsted-Ajstrup Seniorer 
oplevede en snert af historiens vingesus
AF ANNE MARGRETHE JENSEN

Frivillig til kontorarbejde søges
Da et af vore medlemmer af redaktionsudvalget ”Indblik” har valgt at gå på pension med udgangen 
af 2019, søger vi en ny administrativ medarbejder.

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
• Indfl ydelse på bladets indhold og opsætning
• En mulighed for at varetage en vigtig opgave for vores dejlige by

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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Udflugt til Thy Nationalpark
Torsdag d. 15. august var der ble-
vet tid til udflugt for Tylstrup Frikirkes 
seniorer. Godt 30 havde taget imod 
tilbuddet – og det var en flok forvent-
ningsfulde pensionister, der havde sat 
sig godt tilrette i en af Thinggaards 
dejlige turistbusser. Vejret var gråt og 
med regn i luften, men humøret var 
højt.

Vi blev budt velkommen i bussen 
af Britta Hansen, der sammen med 
Steffen Pedersen havde tilrettelagt 
turen. Der blev sunget en morgen-
sang, medens bussen kørte over Vild-
mosen til Brovst. Herfra gik turen over 
Tranum til Slettestrand, men vejen 
over til at se det genopbyggede bade-
hotel i Svinkløv var for smal til bussen, 
så vi måtte nøjes med et langt kik fra 
bussen.

Videre gik det over Vejlerne, hvor 
der blev gjort et kort stop ved infor-
mationshuset. Ellers var målet i første 

omgang Kronborgvejens kirkecenter i 
Thisted, som er Tylstrup Frikirkes sø-
sterkirke. Her ventede gode venner 

Sightsseing Nørre Vorupør.

Hanstholm bunkermuseum. Madpakkehuset Nørre Vorupør.

En flok friske seniorer.
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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:
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.

Tylstrup                     Klub
NYT NYT NYT 10 turs klippekort

Det er nu muligt, at købe et 10 turs klippekort til 

Voksenfjer om tirsdagen kl. 19:00-22:00
Pris per kort 250 kr. (+ TUI års kontigent 25 kr.)

Kontigents medlemmer må gerne dele et kort.

Kortet kan købes ved henvendelse til:

Dorthe Blok 51891334

HUSK indmeldelse i TUI inden køb af 10 turs kortet er en forudsætning

med frokost. Da den var nydt, tog 
et par af kirkens folk os med på en 
rundtur i Nationalpark Thy, som er 
Danmarks første nationalpark. Den 
blev oprettet i 2007, med offi ciel 
indvielse den 22. august 2008. Om-
rådet omfatter 24.370 ha og stræk-
ker sig over et op til 12 km bredt 
bælte fra Agger Tange i syd til Hanst-
holm i nord.

Undervejs blev der berettet om 
thyboerne, steder vi passerede og 
nationalparken. Første stop var 
Hanstholm, hvor der blev gjort et 
kort ophold ved Bunkermuseum 
Hanstholm, hvor vi iagttog den store 
38 cm kanon, der kunne skyde op til 
60 km, hvilket svarer til halvvejs mel-
lem Danmark og Norge. Tilsvarende 
stod der en kanon i Norge. De nåede 
dog aldrig at komme i brug. Festung 
Hanstholm var en del af Atlantvol-
den, som strakte sig fra Nordnorge 
og ned til Spanien. 

Turen fortsatte så videre langs ky-
sten og gennem nationalparken til 
Nørre Vorupør.  Det var interessant at 
høre om, hvordan det forblæste Thy, 
var blevet til et populært område for 
turister, men også et populært sted 
at slå sig ned. Ikke mindst Cold Ha-
waii, som er surfernes betegnelse for 
kyststrækningen i Thy mellem Agger i 
syd og Hanstholm i nord, hvor der er 
intet mindre end 31 gode surfspots, 
har gjort området populært. I Nørre 
Vorupør blev eftermiddagskaffen ind-
taget i Madpakkehuset, som var rigt 
illustreret med information om det lo-
kale kystfi skeri og besværlighederne 
med at bo ved et uroligt Vesterhav. 
Efter lidt sightseeing blev pladserne i 
bussen igen indtaget. Guiderne blev 
takket og sat af i Thisted og efter en 
god time vi var vi tilbage i Tylstrup. Vi 
havde nydt en dejlig dag sammen og 
erkendt i disse klimatider, at Danmark 
dejligst vang og vænge, som det lyder 
i en sang, ja den fi ndes lige uden for 
vores dør! 

STØT INDBLIK 
- lav en indbetaling 

på vores konto: 
7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet.
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Bæredygtighed, klimavenlig og gen-
brug er nogle af de ord, der er meget 
oppe i tiden. Ved forårets valg var det 
disse ord, der blev tema i valgkam-
pen.

Det fantastiske ved en genbrugs-
butik er, at alt det tøj og de mange 
ting og sager, der bliver indleveret i 
Tylstrup Genbrug, ikke bare bliver 
genbrugt, men også bliver til gavn 
og glæde for mange, der ikke har de 
samme vilkår og muligheder som os.

Vi så det selv
Fra Tylstrup Genbrug sender vi et par 
mindre læs tøj til Rumænien om året. 
Det er bl.a. vores trofaste ”strikkeda-
mer” på gavlen, der gør det muligt, 
men også mennesker der afleverer tøj 
til butikken, får den del af projektet til 
”at køre”. Britta og jeg var i septem-
ber på besøg i Rumænien, der havde 
vi den fornøjelse, at selv være med til 
at læsse det tøj af, som vi havde gået 
og pakket hjemme i Tylstrup. På den 
måde så vi også, at tingene komme 
til dem, de var bestemt for.

Grundskole og universitet
Noget af overskuddet i Tylstrup Gen-
brug går til et projekt, der går ud på, 
at børn og unge fra vanskelige vilkår, 
skal have mulighed for at få en ud-
dannelse. Igennem en længere åre-
ække har vi nu støttet sådanne børn. 
Ved vores besøg i september, gav 
flere af de unge der var på sidste sko-

leår, udtryk for, at de gerne ville læse 
videre på universitetet. Vi arbejder 
nu på et projekt, der kan støtte disse 
unge mennesker, så deres drømme 
og ambitioner kan gå i opfyldelse.

Det tænker vi måske 
ikke så meget på
9,5 mil. rumænere er rejst fra Ru-
mænien for at finde arbejde i Vest-
europa. Det efterlader over en ½ mil. 
børn uden en eller begge forældre. 
Bedsteforældre, anden familie eller 
naboer tager over, men mange børn 
lever med savnet af en far eller mor. 
Mange af disse børn er samtidigt ramt 
af familiens fattigdom og må klare sig 
med meget lidt. De kan ikke spise sig 
mætte hver dag, de har ikke meget 
legetøj, og har ikke mulighed for at 
blive vasket eller få vasket tøj så ofte 
som os. Vi besøgte mange familier, 
der led under savnet af et familie-

medlem. Vi havde gennem Tylstrup 
Genbrug mulighed for at give dem en 
lille pengegave, der kunne gøre de 
næste dage bedre. Det at vide at man 
ikke er overset eller efterladt af alle, 
giver nyt mod på hverdagen og dens 
problemer.

Vi gør det sammen
Det er det der bærer det hele, uden 
den lokale opbakning af genbrugspro-
jektet, ville det nok ikke lykkes. Det, 
at så mange donerer ting, sager og tøj 
til Tylstrup Genbrug, og andre handler 
der, resulterer i, at vi i fællesskab får 
sat Tylstrup på verdenskortet. Det er 
her, som så mange andre steder, fæl-
lesskabet der bærer. Tak for donatio-
ner og tak fordi du handler i Tylstrup 
Genbrug. Vi gør det sammen. Læs 
mere om arbejdet i Rumænien på: 
www.helpromania.minisite.dk

Tylstrup Genbrug 
– et klimavenligt hjælpeprojekt 

AF BRITTA OG ARNE HANSEN

Mor med otte børn.

Rumænske komfur. Skoleprojektfamilie.
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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 Byfest, des-
uden 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. hus-
stand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at skrive 
din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. nr. 7448 
Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.

Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk 

Hilsen Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING

Tylstrup Genbrug 
– et klimavenligt hjælpeprojekt 

AF BRITTA OG ARNE HANSEN
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NOVEMBER 2019
 5.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.
 5.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 7.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 12.30-13.30 Influenza vaccine.
 10.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Tidl. Højskoleforstander 
  Jørgen Carlsen, Testrup Højskole: Forundringsparathed.
 13.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. Alle er velkommen.
 13.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro.  
  Spisning, undervisning og samtale.
 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
 14.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Morgensang i Sognets Hus.
 17.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
 20.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
 20.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 22.  Tylstrup Badminton: 
 kl. 15.00-22.00 Sjov og ballade med badminton i Tylstrup Hallen.
 22.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 17.00 Kids Fun Night i Tylstrup Frikirke.  
  Sang, leg, mad og spændende aktiviteter.
 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Lars  
  Jensen: Mennesker jeg mødte. Gratis kaffebord.
 28.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 12.00 Julefrokost.
 28.  Toftegårdscentret i Sulsted:
 kl. 13.30 Andespil ved Sulsted-Ajstrup Seniorer.  
  Alle er velkommen.
 30.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 12.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

Kalender

 1.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.  
  Tilmelding nødvendigt.
 1.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
 1.  Tylstrup Borgerforening:
 kl. 16.00 Juletræstænding ved anlægget.
 1.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Adventsfest.
 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.
 3.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med  
  eftermiddagskaffe. Aller er velkommen.
 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Hammelhuset.
 6.-7.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.     
 6.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 Julehistorier fortælles af Tove Pedersen.  
  Alle er velkommen.
 6.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

DECEMBER 2019

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Hammelhuset.
 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
 5.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 5.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
 7.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
 kl. 13.30 Banko i Toftegårdscentret Sulsted.
 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.
 7.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Aller er velkommen.
 5.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 8.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Christian Borrisholt Sten:  
  Menneskesyn på spil.
 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus. .
 12.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 14.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

JANUAR 2020

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
 8.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 10.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Børnejulegudstjeneste ved Sofia & Finn Kier-Hansen.
 10.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Lucia optog ved hørnehaven Krudtuglen.  
  Alle er velkommen.
 11.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Andespil ved Sulsted-Ajstrup Seniorer.  
  Alle er velkommen.
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Morgensang i Sognets Hus.
 15.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Julekoncert i Ajstrup kirke med sognekoret og  
  børnekoret. 
 15.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 14.00 Julefest for alle.
 17.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.  
  Gratis kaffebord.
 18.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 20.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Julegudstjeneste. Vi begynder med eftermiddagskaffe.
 22.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 De 9 læsninger.
 22.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
 23.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
  Er lukket hele uge 52.
 24.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
 29.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 15.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 30.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 10.30 Champagne brunch. Sidste tilmelding fredag d. 20/12.

DECEMBER 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

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 februar 2020 i løbet af uge 7. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 9. januar 2020
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio februar 2020 til 
medio maj 2020.

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

 14.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
 15.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
 15.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro. 
  Spisning, undervisning og samtale.
 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Morgensang i Sognets Hus.
 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Chresten Eskildsen.
 21.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Viseaften i Sognetshus med Niels Christian 
  Kobbelgaard.
 22.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 12.00 Nytårsgalla.
 22.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 23.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
 kl. 13.00 Generalforsamling i Toftegårdscentret Sulsted. 
  Derefter et halv banko.
 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognetshus. Christian Væver: 
  Er der et liv efter 65? Gratis kaffebord.

JANUAR 2020

 1.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko  ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende 
  børneforestillingen i Sognets Hus med Kirketeatret.
 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.
 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Aller er velkommen.
 4.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.  
 7.-8.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.     

FEBRUAR 2020
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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

  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

N
ovem

ber 2019

31



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 


