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Nye tider for Indblik
Der er sket en ændring i Redaktionsudvalget for Indblik. Hanne Hedegaard som har været med lige fra bladets start i 2003, har ønsket at træde
tilbage, for at få nye kræfter til. Det er
vi selvfølgelig kede af, Men har også
stor forståelse for, at når man ikke har
hjertet med mere, så skal man trække sig tilbage. Det er jo som bekendt
lysten der driver værket. Der skal lyde
et stor tak til Hanne for hendes indsats og det gode samarbejde.

Til alt held, så har vi fået en ny
og god afløser med os i stedet. Det
er Lone Mandrup som har trådt til.
Lones primære opgave er at sende
remindere rundt, når det er ved at
være deadline, og så samle de ting
sammen, der kommer ind fra de forskellige sider. Så skal hun lige læse
det igennem og sende det til DigiGraf
i Pandrup, som så flot sætter bladet
op, og får det sendt ud til vores ivrige
læsere.

A F J E NS
T H OM S E N
NY G A A R D

Så fremtidens udvalg består nu af.
Søren Mortensen, Lone Mandrup og
Jens Thomsen Nygaard. Men vi vil da
gerne have flere med i gruppen. F. eks
kunne vi godt bruge en, som vil tage
sig af at pleje vores annoncører og
også skaffe nye annoncører.
Skulle der være nogen der kunne
have lyst til at støtte Indblik kan man
lave en indbetaling på konto 7448
- 1202245. Ethvert beløb vil blive
modtaget med glæde.

Munter julefrokost hos
Sulsted-Ajstrup Seniorer
Stemningen var god og humøret højt,
da Sulsted-Ajstrup (Tylstrup-Vestbjerg) Seniorer holdt den årlige julefrokost, på Toftegårdscentret den 22.
november 2019.

Der deltog 91 medlemmer i julefrokosten, hvor Sulsted Kro/Kents Madhus leverede så rigelige mængder sild
og grønlangkål, at ingen gik sultne fra
bordene.

Efter kaffen var der rig lejlighed til
at forbrænde nogle af de indtagne kalorier med en svingom til tonerne fra
Lars Palle.
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Det er første gang, at jeg har bestemt
mig for, at køre et godt stykke uden
for Tylstrup og Ajstrup, som er de
normale områder Indblik dækker. For
jeg skulle faktisk igennem tunellen
og også et godt stykke længere ned
mod sydvest til Sønderholm ved Nibe.
Det er faktisk 20 år siden at vores
hovedperson flyttede fra Tylstrup, så
desværre er der nok en del af bladets
læsere, der ikke kender hende, eller
ikke husker hende. Og hvorfor så lige
vælge hende, spørger man nok?
Og det kan jeg heller ikke lige svare
på. Jeg fandt det bare interessant,
at høre lidt om Ingeborg Tilsteds liv.
Jeg har kendt hende i mange år. Gik i
skole med hendes søn Karsten fra 1.
klasse af, og vi er stadigvæk venner.
Hun kom til Tylstrup lige efter krigen
og slog sig sammen med sin mand
ned på en bar mark, de havde købt,
og lavede det om til et lille landbrug,
og dermed også deres hjem. Det i sig
selv synes jeg er spændende, men jeg
synes i det hele taget, at det er spændende, at høre om ældre menneskers
liv og om hvordan deres verden så ud

dengang, hvor man startede helt på
bar bund, i forhold til dagen i dag,
hvor mange unge starter op på en
god børneopsparing som forældrene
har lavet til dem. Derfor har jeg valgt
at køre turen. Og jeg blev bestemt
ikke skuffet.
Sammen med hendes søn Karsten,
sidder vi nu i Ingeborg Tilsteds hyggelige stue i rækkehuset i Sønderholm.
Hvorfor hun er havnet der, kommer
vi frem til nu. Og igen er en hyggelig
sludder gået i gang.
Fulde navn: Ingeborg Tilsted.
Stilling: Pensionist Alder: 95 år.
Civil stand: Enke siden 1996.
Børn: 4 stk. 2 drenge og 2 piger. Niels
Juel som er gift med Lis bor i Ringkøbing. Bente der er gift med Peter bor
i Brønderslev. Så er der Karsten, der
er gift med Beth. De bor i Sønderholm
og til sidst Jytte, der er enke, har siden 1979 boet i USA.
Børnebørn: 6 stk. og så er der 3
bonus-børnebørn.
Oldebørn: er der 8 stk. af.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født i Gravsholt. Det er vel knap
nok, at man kan kalde det en by, men
det ligger mellem Langholt og Hjallerup. Vi var 6 søskende, og jeg var den
anden yngste. Jeg har kun en søster
tilbage nu. Det er min 7 år yngre lillesøster, hun bor på et plejehjem på
Sjælland. Mine forældre havde en lille
gård, men det kunne de ikke leve af,
så min far gik på arbejde ved siden
af at drive den. Han arbejdede som
håndværker, og har været med til at
lægge tag på mange af de store gårde
i området.
Der var dog en lille skole som vi gik
på. Der var kun to klasser som blev
kaldt ”stur- og bette klasse”. De havde ikke andre navne. Og vi havde kun
en lærer. Han hed Rosager Hansen.
Jeg husker ikke, hvor mange elever vi
var. Om sommeren var vi kun i skole
i 2 dag om ugen og om vinteren 5
dage. Det var kun de store elever,
det gjaldt for. Og det var fordi, at om
sommeren var der masser af arbejde
at gøre på gårdene, og derfor var det
ikke tid til at gå i skole. Se store børn

skulle hjælpe til derhjemme. Der var
mange store gårde omkring Gravsholt. De hed ”Lyngdrup-gårdene” og
de havde ansat fodermestre, og deres børn skulle også hjælpe til med
arbejdet på gårdene. Der var knap så
meget at lave om vinteren, så derfor
var der bedre tid til, at vi børn kom i
skole der.

Nordvestsjælland. Det job, var vi ikke
så tilfredse med. Så fik vi plads på
en anden gård næsten helt oppe ved
Hundested. Der var vi i 2 år, hvorefter
vi flyttede tilbage til Nordjylland.

Arbejdede du også der
hjemme på gården?

Jens og Ingeborg Tilsted blev gift den 5
november 1946 i Vodskov Kirke.

Fik du noget uddannelse,
eller blev du ved at arbejde
ved landbruget?

Jeg kan regne ud at det
måtte have været under krigen,
at du flyttede til Sjælland?

Nej jeg fik aldrig nogen uddannelse.
Efter at jeg blev konfirmeret, fik jeg
plads på en større gård øst for Langholt og var der i 2 år. Jeg fik plads
i huset, men jeg skulle også hjælpe
til med at malke. Der malkede man
3 gange om dagen. Derefter fik jeg
plads i Rærup i et år og derefter til
en gård i Vestbjerg, hvor jeg også var
i et år. Derefter gik turen til en gård
lidt nord for Vodskov. Der var jeg også
i et år.
Så gik turen til Sjælland. Jeg syntes, at jeg ville prøve noget nyt. Så
jeg fik plads ved en Isenkræmmer.
Det var meget specielt, for jeg kom jo
med mit nordjyske sprog, og det kunne de ikke rigtig forstå. Det blev jeg
gjort en del nar af, så jeg måtte jo til
at lave mit sprog om og snakke mere
rigsdansk så de kunne forstå mig.
Jeg var kun ved Isenkræmmeren i 4
måneder, så kom jeg over på en gård
ved Farum, og det var der jeg lærte
Jens, min senere mand af kende. Han
arbejdede også på den gård. Han var
sjovt nok Thybo. Vi blev gift i 1946, og
fik sammen plads på en gård oppe på

Ja, den startede, da jeg var på den
store gård øst for Langholt. Så det var
midt under krigen, at jeg flyttede til
Sjælland. Men det er ikke så meget
jeg husker om krigen. Vi skulle hele
tiden huske at have vores identitetspapirer på os, ellers blev vi arresteret.
Vi måtte heller ikke gå ud om aftenen
efter mørkets frembrud. Men ellers
var det ikke så meget, at vi mærkede
til krigen.
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Så I flyttede tilbage til
Nordjylland igen?
Ja vi ville gerne herop ad igen, og vi
boede i Gravsholt i et par måneder
i et hus som min far havde, indtil vi
fandt noget arbejde og dermed også
noget at bo i.
Vi fik et bestyrerjob på en gård i
Hostrup ved Sulsted. Det var en isenkræmmer, som havde den. Der var
vi i 2,5 år indtil vi så flyttede til Tylstrup og købte det stykke jord, som
skulle blive til ”Kærvang” altså vores
nye hjem. Det var i 1953. Det var en
statsejendom på 20 tønder land som
var udstykket fra Gl. Kærsgård.
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Ja ja, det gjorde jeg da, til jeg som
13-årig kom ud og tjene, som det
hed, på en gård. Jeg blev ansat som
barnepige, men manden på gården
fandt ud af, at jeg var meget bedre
til at malke, end hans kone var, så
derfor kom jeg også til at malke hver
dag. Det var på et lille landbrug, at
jeg fik job. Der var kun mig ansat som
medhjælper. Det var kun en 2 - 3 køer
som skulle malkes. Mens jeg arbejdede på gården, gik jeg også til præst
for at blive konfirmeret. Det blev jeg i
oktober måned.

Der var bare jorden, der var ingen
huse til, så vi måtte bo i en gammel
jernbanevogn, som vi havde købt.
Min mand Jens var meget ”håndet”,
så han indrettede vognen til en meget hyggeligt 2-værelses lejlighed
med god plads til os alle 4, som vi var
blevet til på det tidspunkt, fordi vi da
havde fået de to ældste børn.
Der boede vi så, mens vi byggede
gården i 1954. Jens var håndlanger
for håndværkerne da de byggede husene. Så det var mig, der kom til at
stå for landbruget. Det var lidt hårdt.
Jeg havde f.eks. aldrig prøvet at pløje
før, men det fik jeg da lært på den
hårde måde, grinede hun. Men det
var en hård tid, for vi lavede selv så
meget, som vi kunne selv, for at spare
penge. Bl.a. skulle hele det nye stuehus jo males og tapetseres, samtidig
med at landbruget skulle passes. Så
det var nogle lange dage vi havde.
Vi havde købt en sort broget ko af
graveren ved Ajstrup Kirke. Den blev
passet og malket uden for, til stalden
var færdig.
Vi flyttede ind i det nye hus lige før
jul i 1954, og togvognene blev solgt
og flyttede til Skagen, hvor den igen
blev brugt til beboelse. Vi har været
oppe og se den siden hen, og den var
så flot.

Ingeborg ved togvognen med den ældste
datter Bente på armen.

Da gården var færdig kom der
rigtig gang i landbruget?
Ja det gjorde der. Gården blev drevet
med malkekøer, grise og høns og vi
fik også købt noget mere jord til. Vi
købte 4 tdl. Ved vævegården, 6 tdl.
lige sydøst for kroen og 5 tdl. syd for
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BP (nu Tylstrup Auto) . Men så skete
der det midt i 1960erne, at man ville
have hovedvejen mellem Brønderslev
og Aalborg rettet ud (Den nuværende
Tylstrupvej). Dvs. man ville have det
grimme sving ude ved ”Fæbroen” rettet ud, fordi der skete rigtig mange
grimme ulykker derude. Det betød at
vejen kom til at afskære vores bygninger fra markerne. Og derved kunne vi
ikke få køerne ud på græs. Vi måtte
ikke genne dem over vejen, det var
for farligt. Nej de skulle trækkes. Så
vi havde dem til at gå på den lille trekant jord, der blev lige syd for haven.
Og så måtte vi fodre dem i det lille
hegn. Men det blev for bøvlet, så vi
satte køerne ud og lavede det hele
om til svineproduktion. Vi byggede en
ny svinestald og byggede den gamle
kostald om til svin.
Så nu kunne vi rigtig få gang i landbruget igen. Men så ville skæbnen, at
en kortslutning antændte den gamle
kostald, som vi lige var blevet færdig
med at bygge om. Heldigvis inden at
vi havde fået dyr derind Men taget
brændte og loftet faldt ned flere steder. Det var i 1971. Ilden nåede heldigvis ikke over til den nye stald, hvor
vi havde fået grise ind. Så, vi måtte til
at have gang i byggeriet igen.
Det gav også trafikkaos på hovedvejen lige ved siden af, da røgen fra
branden drev tæt hen over vejen.
Flere biler kørte sammen.

Hvor længe arbejdede I så
med svineproduktion?
Jamen det gjorde vi så frem til midt i
1980-erne. Her gik Jens på efterløn
da han blev 60 år, hvor vi lod gården
gå over i mit navn, da jeg var yngre
end ham, så drev vi det i er par år
mere, hvorefter vi solgte gården.

Det var også noget med at I
blev havemennesker ikk?
Jo, for vi havde jo det der mærkelige
trekantet stykke jord som lå kilet ind
mellem Tylstrupvej og Tylstrup Landevej, hvor vi havde haft køerne til at
gå på. Det var ikke nemt, at komme
ind til stykket med maskiner uden at
skulle igennem haven, og så var det
også meget lavt og vådt. Så vi kom
efter, at der jo kunne laves en have,
eller en slags park der. Så vi gik i gang

Ingeborg og Jens Tilsted på broen over til Øen i søen (privat foto).

med af etablere en lille sø midt på
den, endda med en lille ø i midten.
Det blev virkeligt en stor interesse for
os, og derfor gik vi gang med at udvikle haven plante bede og træer. Der
kom fisk i søen. Vi havde også et par
påfugle gående, og der kom også et
Voliere med fugle til. Selv om haven
ikke var offentlig tilgængelig, blev den
lidt berømt rundt om i landsdelen. For
den kunne jo betragtes ude fra vejen.
Der kom ofte flere haveselskaber på
besøg, og vi fik også en pris fra Jyllands Posten for haven. Det var en fin
figur som hedder ”Nette” der gives til
folk som gør noget for at forskønne
deres omgivelser til glæde for dem
selv og andre. Figuren blev i haven da
vi solgte, jeg ved ikke om den findes
mere
Karsten faldt lige ind her med en
kommentar. Hvis man skulle fortælle nogen, hvor man boede, svarede
man bare ”Ved den der have som ligger lige op ad landevejen” så var folk
straks med på, hvor det var.

Mens i drev landbruget, gik du
da på arbejde ved siden af?
Ja, det har jeg gjort hele tiden, efter
at vi blev færdig med at bygge gården.
Jeg var først 5 år nede i Vodskov i institutionen der ligger i Hammer Bakker. Her gjorde jeg rent to steder. Både
i skolen og på det hospital som var
tilknyttet institutionen. Der var både
drenge og pigeskole der, og det var
på drengeskolen, at jeg gjorde rent.

Jeg gjorde som sagt også rent på det
sygehus, der var der. Det var også en
af grundede til, at jeg stoppede med
at arbejde der. For der døde jo af og til
nogle af patienterne, og så kunne det
nogen gange ske, at man kom ind på
en stue for at gøre rent, og så lå der
en patient i sengen og var død. Det
havde jeg det altså ikke ret godt med.
Derfor søgte jeg over på Vævegården og fik arbejde der, og var der i et
par år. Det var også rengøringen, jeg
tog mig af der. Derefter fik jeg arbejde
på Tylstrup Skole som rengøringsassistent. og der var jeg indtil jeg gik på
pension.

Men I solgte som før
sagt ”Kærvang”,
hvornår gjorde I det?
Det gjorde vi i 1993, og købte en andelsbolig på Albert Dams Vej.
Det var en dejlig lejlighed, men jeg
syntes, at den var blevet for stor, efter
at Jens døde i 1996. Der var en pæn
stor have til, og da det var en hjørnegrund var der også en masse hæk
der skulle klippes. Så da der kom en
som gerne ville købe den, valgte jeg
at slå til, og vi handlede helt uden,
at der var en ejendomsmægler med
i handlen.

Men så flyttede du helt
til Sønderholm?
Ja, for der boede min yngste søn
Karsten med sin familie, og her var
man gået i gang med at bygge nogle

hyggelige rækkehuse. Så her blev jeg
skrevet op til en af lejlighederne, og
flyttede ind pr. 1. januar 2000 da den
var færdig. Det har jeg været rigtig
glad for. Det er en dejlig lys lejlighed
med en lille have og terrasse til. Og
jeg er den eneste der har boet her i
lejligheden, og det er nu snart 20 år
siden jeg flyttede ind.

Har du noget sinde være ovre i
USA og besøge din datter Jytte?
Jo, jeg har besøgt hende flere gange.
Jens og jeg var ovre og besøge hende
2 gange og så var jeg derovre igen
alene året efter at han døde. Det var
da hyggeligt nok, og vi kom da også
ud og se os lidt omkring. Det var ikke
så meget, for Jytte skulle jo arbejde.
Hun var gift med en amerikaner, og
det var lidt besværligt at kommunikere med ham, fordi jeg kan ikke
snakke engelsk. Dengang arbejdede
hun som tjener, og jeg var så alene
hjemme sammen med hendes mand
om aftenen og kunne ikke snakke
med ham. Det var lidt træls. Jyttes
mand døde for nogle år siden, og hun
har måttet skifte arbejde, da hun ikke
kunne holde til tjenerjobbet mere. Nu
arbejder hun i en bank, hvor hun sidder ved kassen.

De første gange jeg var der ovre var
Jens jo med og da arbejdede Jytte på
en restaurant som var ejet af en dansker. Så der kom vi mere omkring og
i området og der var flere der kunne
snakke dansk.
Jeg er blevet for gammel til at rejse
derover nu, men de sidste 3 år er
Jytte kommet hjem hvert år til min
fødselsdag, og så har hun haft sin
søn med, men han kan så desværre
heller ikke snakke dansk, så det er
ikke meget jeg får snakket med ham.

Du er jo blevet 95 år nu
Ingeborg, kan du blive ved
med at klare dig selv?
Ja det har jeg da kunnet, men jeg er
begyndt at blive lidt svimmel, især om
morgenen, og derfor har jeg fået noget rengøringshjælp en time hver 14.
dag. Og så har jeg fået vinduespudser.
Jeg har også fået en rollator at gå
med, når jeg er udenfor. Så jeg vil
gerne hen og bo i en såkaldt beskyttet bolig. Vi har været henne og se
på nogle dejlige lejligheder i Nibe ved
plejehjemmet der. Der kan jeg være
mere tryg og kan kalde på hjælp, hvis
jeg skulle falde. Det vil også gøre børnene mere trygge. De behøver ikke
at gå og være bekymrede for om jeg

skulle være faldet og ligge på gulvet
og ikke kan komme op igen.
Igen er et hyggeligt interview ved at
være slut. Og hvor har det været hyggeligt igen at se Ingeborg. For jeg er
jo kommet meget i det hjem i mine
unge dage, hvor vi også havde et par
Skt. Hans fester i den flotte have.
Jeg vil ønske, at jeg kan være lige så
frisk som Ingeborg, når jeg bliver 95
år. Well der er lidt ved helbredet der
svigter, og der er også et høreapparat
til at hjælpe med hørelsen, men ellers
er hun frisk.
Noget andet, så kan man godt sidde og være lidt misundeligt på sine
gamle jævnaldrende kammerater,
som stadig i en alder af 64 år har en
forældre at besøge.
P.S. Til information til udenforstående. Så er ejendommen som Ingeborg
og Jens Tilsted byggede og boede på
beliggende på Tylstrupvej 4. Den har
bevaret navnet ”Kærvang”, og hedder nu ”Kærvang Materialer”. Her kan
man hente, alt hvad man mangler af
jord, sten o.m.a. til have og anlæg
m.m. Den ejes i dag af Morten Brams
Nielsen fra Ajstrup Vognmandsforretning.
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Kærvang set fra luften.
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Aftenskolen klar
med sæsonens program

8

Så er vi klar med forårets aktiviteter fortæller Jørgen Christiansen fra
styregruppen bag byens aftenskole.
Jørgen er igen underviser på egne
fotokurser. Dels FOTO Begyndere,
der starter den 5. februar og FOTO
Let øvede, der starter den 15. april.
Engelsk fortsætter også i sæsonen
med start den 24. februar, igen om
eftermiddagen fra 15.15. Alle på Tylstrup Skole. Pileflet fortsætter med
start den 7. marts. Sæsonen byder
også på nye aktiviteter. Dels slægtsforskning for de borgere, der ønsker
at fordybe sig mere i deres ophav,
barndomshjem eller lokalområdet.
Underviser vil være Poul Dahl, og han
vil komme ind på bl.a. folketællinger,
kirkebøger, ejendomshistorier m.m.
Så har der været ønsker om at lave
mad – ”almindelig mad” dog med et
grønt tvist – og det tilbydes derfor fra
den 10. marts kl. 17.00 og 4 gange i
alt i skolekøkkenet på Sulsted Skole.
Alle laver mad og spiser efterfølgende
sammen.
Så har aftenskolen lavet et samarbejde med Jagtforeningen i Tylstrup
om ”Vildtsygdomme og Hygiejne”. Et
kursus for alle jægere og jagt interesserede, der ønsker mere viden om
vildt og forhold som håndtering af vildt
og vores sundhed ved spisning af vildt.
Men også viden om tilberedning og
smag af vildt, der påvirkes af bl.a. riffelkuglens placering, dyrets stresstil-

stand, ophæng ved afblødning m.m.
Kurset giver med stempel adgang til
salg af vildt, men også jagt syd for
grænsen. Kurset afvikles på Tylstrup
Skole den 9. marts kl. 18.00-22.00
og der er tilmelding senest 12/2.
Bent Larsen, Klitgårdsvej byder i
sæsonen indenfor i haven til en snak
om anlægning og pasning af haver.
Hvordan gør vi haven til et attraktivt
sted at være for både voksne og børn
og hvordan bruger vi naturen – den
bedste lykkepille – til gavn og nydelse!
Der bliver fokus på både beplantning,
gamle som nye planter, træer, klipning samt højbede og sten. Det bliver
den 28. maj og den 20. august.
Sæsonen byder også på en foredragsrække. Dels bliver der i Tylstrup
Hallen den 11. feb. kl. 19 debat med
fokus på Tylstrup i dag og i fremtiden.
Ole Nielsen, der står for arrangementet, har inviteret gæster til at deltage,
der både har ideer, interesse og indflydelse på, hvad der skal ske og ikke
ske i Tylstrup. Mød op denne aften og
fortæl om, hvad du kunne ønske dig
for byen. Arrangementet er gratis og
der vil være kaffe på kanden.
Dels kommer advokat Aase Gahner
og fortæller om arv og testamente.
Gør dig selv den glæde denne aften

og få styr på, hvad du skal foretage
dig for at sikre dine nærmeste eller
andre, som skal arve dig. Du vil bl.a.
høre om særeje, fremtidsfuldmagt og
behandlingstestamente. Det sker den
4. februar kl. 19.00 på skolen.
Styregruppen bag Aftenskolen, bestående af Jørgen, Jeanette, Birdie
og Mariann håber, at der er interesse
for sæsonens aktiviteter. At hensyn
til program og planlægning opfordres
alle til at tilmelde sig på www.nord.
aof.dk – skriv Tylstrup eller aktivitetens navn i søgefeltet og det er lige
til at gå til. Er der ris, ros og ideer til
Aftenskolen hører styregruppen gerne
om dette. I skrivende stund arbejdes
der på at lave noget dansk- og kulturundervisning med fokus på hverdag
og lokale aktiviteter for to-kulturelle
borgere, der arbejder i lokalområdet.
Kursus starter den 27. februar kl.
17.00 på Tylstrup Skole og tilmelding
kan ske på AOF hjemmesiden som
ved andre aktiviteter. Alternativt vil der
fra arbejdsgivernes side også kunne
rettes henvendelse til Anita Rokkedal,
AOF på tlf. 29617722 eller ar@aofnord.dk. Styregruppen ser frem til at
kunne få denne aktivitet i gang, da
det helt sikkert vil gavne både lokalsamfundet og de ”nye” borgere.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 29. maj
kl. 17 til 20
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

i Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10.30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup Frikirke
er børnene inviteret til BØRNEKIRKE

BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30

Ved alle gudstjenester i Tylstrup
du vil 54)
vide
rikirke (adr.: Hvis
Luneborgvej
er mere,
børnene inviteret
til BØRNEKIRKE
så kontakt

Hvad foregår iBØRNEKIRKEleder
BØRNEKIRKEN:
Sofi
a Kier-Hansen,
Sang og
musik
Bibelhistorie
bøn24
22 81og80
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

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

Sang, musik
& Bibelhistorie
Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

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:
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BØRNEKIRKE

Masser af mad og mange
spændende aktiviteter
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• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.
• Konfirmation i Ajstrup Kirke
BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24
6. klasse på Tylstrup skole.

BØRNEKIRKE
søndag kl. 10:30
• Open-By-Night
• Konfirmation i Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

Erhvervsforeningen
er ansvarlig.
Ved alle gudstjenester
i Tylstrup
• Tylstrup
Frikirke Byfest
(adr.: Luneborgvej 54) er
inviteret
til BØRNEKIRKE
Andre børnene
aktiviteter
med ønske
om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen.
Den
fl
otte
fl
agallé er kommet til verden
Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
takket være enSang
masse
sponsorer.
En stor tak til disse for
og musik
støtten til byenBibelhistorie
og dens aktiviteter.
og bøn Du kan se navnene på
sponsorerne lige
inden for
Aktiviteter
ogdøren
leg i Tylstrup Hallen.

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

Februar 2020

At være frivillig!
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For nyligt læste jeg en artikel på
Tylstrup bys side på Facebook. Den
stammer egentlig fra Østjylland, men
jeg synes nu også den er meget aktuel i Tylstrup. Vel også derfor, at den
blev slået op på byens side....
Kort fortalt handler det om, at være
frivillig i sine børns fritidsaktiviteter.
Danmark har en lang tradition med
foreninger. Mange husker sikkert fra
deres egen barndom, hvor fedt det
var at være en del af noget. Lad os da
for pokker lære vores børn det samme. Vise dem hvor fedt det er at være
fælles om noget, lære dem at man
kommer langt med fælles indsats.
Børn der oplever at deres forældre viser sig fysisk i forbindelse med
deres fritidsaktiviter bliver glade og
stolte. Når et barn oplever at en forældre viser interresse, føler det sig
noget værd. Det behøver ikke være
hver gang. Hvis forældre eller andre
voksne med nær tilkytning til barnet hjælper lidt til engang imellem,
så føler barnet het sikkert glæde og
stolthed. ”Min voksen synes om det
jeg laver og vælger også at bruge sin
tid på mig og mine venner/holdkammerater.”
Jeg har en helt klar holdning til det
at være forældre. Jeg mener, at man

Det flotte vandfald
ved Bindslev.

den samme dag, man vælger at blive
forældre, også forpligtiger sig til at involvere sig i sine børn. Det være sig i
alt fra dagpleje, børnehave, skole og
til, ikke mindst fritidsaktiviteter.
Jeg mener ikke, at man nødvendigvis skal melde sig til eks. træner
af byens fodboldhold, hvis man ingen
forudsætninger har for fodbold. Men
der er bare så mange andre ting man
kan hjælpe med. Som der står i førnævnte artikel, skal der eks. sælges
kaffe, der skal slæbes bolde, køres
med børn til kampe osv.
I hallen skal der eks ofte slæbes
redskaber og ryddes op igen. Man
kan sagtens springe op fra bænken
og hjælpe.
Juniorklubben og E-sport søger ofte
frivillige til en vagt engang imellem.
To fine initiativer som bruges af byens
børn og unge. Men det kræver at der
en voksen tilstede. Det kræves ikke at
man kan stille op hver uge, men kan
man eks. tage en vagt på et par timer
en gang om måneden, så når vi langt.
Fysisk kan man som forældre næsten altid være behjælpelige et par
minutter. Tro det eller ej, men det gør
faktisk en forskel for alle de frivillige
der trofast stiller op hver uge, for at
give vores børn en god oplevelse.

A F J OA N VA NG STE D

Nogle familier har ikke tid. Andre
er alene forældre i hverdagen og kan
ikke få passet søskende. Nogle gider
ikke. Nogle er generte. Nogle kan betale sig fra det. Og der findes sikkert
mange flere undskyldninger.
Ja, jeg vælger faktisk at kalde det
undskyldninger. Jeg ved godt at man i
perioder i sit liv kan have mindre overskud, men så er det vigtigt at huske
at give et skulderklap til de frivillige
der giver dit barn gode oplevelser og
socialt samvær.
Hvis vi i en lille by som Tylstrup, vil
kunne fortsætte med at tilbyde vores
børn forskellige fritidsaktiviteter, så
bliver vi simpelthen nød til at hjælpe
hinanden og stå sammen. Vi forældre er rollemodeller, så det er utrolig
vigtig at vi viser vejen ikke mindst i
forhold til at hjælpe hinanden og give
en hånd med hvor der er brug for det.
Så kære forældre, kom op ad sofaen et par gange om måneden. Sluk
telefonen, drop din egen træning,
spring let over aftensmaden, og oplev
i stedet dit barn i sammenspil med
andre. Jeg garanterer dig at du kommer hjem en oplevelse rigere.

Børnehaven Krudtuglen

Den sidste tid inden året ringede ud,
har I børnehaven Krudtuglen stået
på, først juleforberedelser og dernæst
julehygge. Børnene startede med, at
klippe og pynte stuerne flot op til julehygge. Den 11. december 2019 var
forældre og søskende inviteret til Lu-

cia optog og eftermiddagskaffe med
æbleskiver. Traditionen tro var det de
ældste børn fra Troldestuen der gik Lucia optoget – ingen tvivl om de havde
øvet sig, der blev sunget flot igennem.
I ugen op til juleferien var der formiddagsudflugt til Ajstrup kirke og

torsdag havde forældrebestyrelsen
inviteret alle børn og personale til
jule”frokost” på Tylstrup Kro. Super
dejligt tradition, som også i år gav besøg af selveste Julemanden.

BESØG JKE BRØNDERSLEV

▪ 450 m2 inspiration til køkken, bad
og garderobe.

▪ Gratis indretningsforslag i fotorealistisk 3D.

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

Book et møde med os –
også gerne uden for normal
åbningstid. Kontakt os
på tlf. 96 46 46 20.

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
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Vi har tid, når
du har tid ...
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Juletræstænding anno 2019
A F ANNE ME RE THE CHR IS TEN S EN , TY LS TR U P B OR G E R F OR E NI NG

Søndag den 1. december 2019 løb
endnu et af Borgerforeningens faste
arrangementer af stablen, da vi fik
tændt byens juletræ på trekanten.
Det er dejligt at se, at byens borgere
gerne møder op, når vi kalder til samling, og til juletræstændingen er det
rart at se, at der altid kommer nye
ansigter samtidig med, at vi er en fast
skare, som troligt møder op år efter
år.
I år formåede vi at sørge for godt
vejr til juletræstændingen – der var
hverken regn eller blæst, så vi slap
for de kolde næser, vi ellers har været så vant til, når vi mødes ved juletræet. Der var også sket lidt ændringer i arrangementet, idet julemanden
ankom tidligere end han plejer, fordi

han deltog i julemarkedet, som blev
afholdt i Tylstrup Hallen denne weekend. Derfor gik vi i samlet flok fra hallen og hen til juletræet, hvor vi sang
julesange, dansede om træet og sidst
men ikke mindst fik udleveret lidt godter af julemanden, mens der blev uddelt saftevand, gløgg og småkager.
Når bladet her kommer på gaden,
så er der allerede gået lang tid siden
det var jul, og dagene er blevet længere end den december eftermiddag,
hvor vi tændte lys. I Borgerforeningen
synes vi, at det er rart at tænke på,
at i Tylstrup tænder vi lys i de mørke
tider, og vi glædes altid ved at mødes.
Lad os sammen sørge for at 2020
også bliver et godt år for os der bor i
Tylstrup og omegn.

Foredrag på skolen
Februar 2020

A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

12

Tirsdag den 5. november var der mødt
godt 60 forventningsfulde nuværende
og tidligere Tylstrup Borgere op på
Tylstrup skole for at høre lidt om Tylstrup. Det var tidligere bagermester
Ib Gregersen som stillede op og fortalte om byens historie ud fra filmen,
der blev optaget i 1966. Det var en
meget lydhør og spørgelysten forsamling. Det er en film som blev optaget
på smalfilm af Peter Bech Jensen og
Egon Christensen. De kørte rundt i
byen og filmede de erhvervsdrivende
som ønskede at komme med på filmen. Filmen er så sidenhen blevet

digitaliseret af Klaus Lauritsen, og
solgt via Nørresundby Bank for en del
år siden.
Det er svært for mange at forstå, at
der på den tid var så mange butikker
i byen. Der var en forretning i næsten
alle husene i den vestlige ende, af det
der nu hedder Luneborgvej. (Den hed
Borgergade den gang)
Ib fortalte levende om da Vildmosebilen kørte ruten Aalborg - Blokhus via
Tylstrup. Der var jo en station ved banen, hvor man kunne stå på toget og
køre til Aalborg eller nordpå. Der var
hele 3 købmænd og en brugs. To ba-

gere, og to cykel- og knallertforhandlere, samt mange andre små butikker,
kiosker og frisører.
Der blev spurgt fra flere sider, om
man kan købe den film i dag. Og det
kan man faktisk godt. Klaus Lauritsen
har stadigvæk filen liggende. Han siger, at den ikke mere kan fås på DVD,
men hvis man kommer med en USB
nøgle, så kan han få filmen overført
på den. Det koster 50 kr. så ring til
ham på telefon 31 22 31 22 og aftalt
en tid. Han bor Ultvedparken 106.
Tak for en god og spændende aften
Ib.

Tylstrup Messe

Søndag d. 22. marts kl. 11.00-16.00
I Tylstrup Hallen, Vestergårdsgade 10, 9382 Tylstrup

Velkommen som udstiller!

Er du håndværker, kunster, forhandler, ejendomsmægler,
rejsearrangør eller noget andet spændende.
Kom og vis hvad du kan og få en god snak med alle de besøgende.

GR A
ADGATIS
NG

for a
besøg lle
e n de

Der kan bookes stande på 3x3 meter som koster kr. 150,- inkl. et bord og 2 stole.
- der må gerne bookes ﬂere og der er mulighed for udendørs pladser.
Der må ikke sælges mad, drikkevarer og ”lopper”
Se tegning og book på smedstrup@gmail.com
Standen skal forlades ren og ryddelig senest kl. 18.00 – man bortskaﬀer selv aﬀald.
Der er mulighed for opstilling fra kl. 8.00
Der er kaﬀe og rundstykker mellem 9.00-10.00 (2 rundstykker med kaﬀe pr stand).
Messen annonceres i Vodskov Avis og vi kontakter TV Nord, og håber de kigger forbi.
- Del gerne denne invitation med andre interesserede.
Messen arrangeres af Tylstrup Erhvervsforening
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Cafeteriaet er åbent med salg af mad og drikkevarer.

13

BARNDOMMENS GADE DEL 25

Tylstrup kro – del 1
I går fik jeg en SMS fra en god ven,
hvor meldingen var: ”Glædelig jul. Har
du hørt, at Tylstrup Kro er lukket”! Jeg
blev vemodig og fik hurtigt nyheden
bekræftet. Jeg havde stadig julefrokosten fra før jul på Tylstrup Kro i frisk
erindring, hvor erhvervsforeningen
havde inviteret mig til at underholde
med et par gode historier om Tylstrup.
Sms’en fik mig til at tænke tilbage
på Tylstrup Kro, som den så ud i min
barndom, inden den brændte i marts
1985 og siden blev bygget op igen og
fik sin nuværende form.
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Kro-Søren

14

Jeg var på alder med ”kro-Søren”, og
vi gik i klasse sammen i 4 år på Tylstrup Skole. Det betød, at jeg af og til
kom på kroen, fordi jeg ”legede” med
Søren. Kroen var et godt sted at lege,
for der var en sal. Her morede vi os og
spillede fodbold. Nogle gange var salen helt tom, andre gange var der stillet borde op langs siderne, fordi der
havde været eller skulle være bal. Jeg
husker stadig nogle af de tegninger
og billeder, der hang bag serpentiner
og balloner. De var af en art, jeg ikke
var vant til at se i mit hjem eller for
den sags skyld andre steder. Jeg husker engang, vi morede os og legede
i salen, da Sørens rare mor dukkede
op med et fad med wienerbrød. Hun

mente, vi trængte til en forfriskning
og en lille pause. Jeg tror, vi var gået
lidt sukkerkolde, for jeg mindes med
stort velbehag den vidunderlige smag
af dejligt nybagt wienerbrød. Vi fik
formodentlig også en sodavand, men
det husker jeg ikke.

At holde varmen
Størrelsen af kroens køkken med det
imponerende jernkomfur i den nordlige ende af rummet efterlod et særligt
indtryk, når man kun var vant til mors
to gasapparater på terassopladen i
Borgergade. Køkkenet var servitricernes domæne. Jeg husker en trivelig,
barmfager, munter, men også lidt bestemt servitrice, der med fast hånd
styrede både servering og lettere
madlavning på kroen. En af de historier (jeg husker ikke hvem, der fortalte
den), som gjorde et stærkt indtryk på
mig, blev fortalt nogenlunde sådan
her: Om vinteren, når det er lidt koldt,
og den pågældende servitrice går og
småfryser, så har hun for vane bare
at gå hen til komfuret og svinge sine
kvindelige attributter (det var ikke det
ord, som blev brugt) op på pladen, og
så strømmer varmen lifligt rundt i hele
kroppen. Efter en sådan beretning
stod man så der som stor dreng og
havde svært ved at få styr på de billeder, fantasien skabte i baghovedet.

A F E R I K M OR T E NSE N

Og næste gang man så servitricen i
kroens køkken, tænkte man: Hun
skal da bøje sig lidt i knæene, hvis
hun stadig benytter samme metode
til at holde varmen.

En rigtig racercykel
Søren spillede naturligvis fodbold ligesom os andre, men han udmærkede
sig ved at være målmand med både
handsker og fint udstyr. Søren var
også en af de drenge, som først fik en
racer-cykel i Tylstrup. 6-dagsløbene i
Forum i København satte sig spor helt
ud i de små landsbyer! Det gav status
at have en racercykel. Når cyklen blev
vist frem, kiggede jeg med en vis misundelse på vidunderet og vidste, at en
sådan cykel var uden for min families
økonomiske formåen. Men faktum er,
at jeg fik en ”racer”. Tilfældet ville,
at da jeg skulle flytte hjemmefra til
København i 1963, købte jeg Sørens
Hartiner racer. Jeg husker ikke, hvad
jeg gav for den, men jeg fik sat et almindeligt styr på og en bagagebærer
og havde en super cykel de næste
mange år. Cyklen var ikke blot med i
København, hvor den kom til ære og
værdighed ved dagligt at fragte mig
gennem gården ved hovedindgangen
til Christiansborg! Den fulgte mig også
til Helsingfors i Finland og til Hou, da
jeg blev gift. Da jeg på et tidspunkt fik
en ny cykel i fødselsdagsgave af min
kone, blev Kro-Sørens cykel solgt på
et loppemarked i Bethania (Tylstrup
Frikirke) til fordel for et eller andet
projekt.

Gymnastikopvisning i krosalen

Tylstrup kro før 1936.

Vi havde vores årlige gymnastikopvisning i krosalen med faner og indmarch. Hold efter hold viste, hvad
de havde lært og trænet i vinterens
løb. Det var en lang og lidt triviel aften med megen ventetid. Men det var
også en god oplevelse at få lov at optræde for familien og mange kendte
ansigter fra Tylstrup. Jeg husker ikke,

Tylstrup kro før 1985.

hvem der var gymnastikleder for drengeholdet. Jeg er også lidt usikker på,
om det var til en gymnastikopvisning,
at et af stationsmester Mortensens
yngre familiemedlemmer, en pige på
omkring 10 år, der var på familiebesøg i Tylstrup, imponerede alt og alle,
da hun gik på scenen i krosalen i sin
flotte kjole og sang ”Den glade vandrer” som solo, så der ikke var et øje
tørt i hele krosalen. Pigen var beundret barnestjerne for en enkelt aften i
Tylstrup. Vi var ikke forvænnet med tvprogrammer, der promoverede unge,
der havde X-factor.

Juletræsfesterne

Tylstrup kro 2020.

Et af årets højdepunkter
Som sagt husker jeg bedst Bethanias
juletræ 3. juledag, som i princippet
foregik efter samme koncept som alle
andre juletræer. I Bethania var budskabet om Jesu fødsel og de kristne
julesange naturligvis i fokus, og der
blev som regel altid læst en julehistorie, mens man sad på gulvet og
spiste slik fra poserne. Og så var der
naturligvis hjemmebag inkl. lagkager
til kaffen for de voksne. De fleste børn
gik enten til det ene eller det andet
juletræ i byen, men der var bestemt
også familier, som brugte den gunstige anledning til at tage del i flere
”juletræsfester”. For mange børn var
disse ”juletræer” en af årets store begivenheder.
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En af de store og årligt tilbagevendte
begivenheder på kroen var Borgerforeningens ”juletræ”, der blev afviklet
en af juledagene. Disse ”juletræer”
blev vist normalt holdt i Forsamlingshuse, men i Tylstrup foregik det på
kroen. Vi havde ikke noget forsamlingshus i Tylstrup. Juletræet var en
begivenhed, der krævede, at man
skulle i sit stiveste puds. Der var tre
”juletræer” i Tylstrup. Et på kroen, et
i Bethania og et i Indre Missions Hus.
Eftersom mine forældre var tilknyttet Bethania, var jeg mest optaget af
”juletræet” der. Julefesterne for børn
hed ganske enkelt ”juletræ”, fordi der
var placeret en stor rødgran midt i
salen, som var flot pyntet. Aftenens
program startede som regel med, at
man gik omkring træet og sang nogle
af de kendte julesange og salmer. Til
Borgerforeningens juletræ var det nok
mest ”Højt fra træets grønne top”,
etc., der dominerede. Sidenhen var
der sanglege omkring træet. Mange
af disse sanglege står i frisk erindring

og giver stadig gode minder. ”Jeg gik
mig over sø og land”, ”Bro, bro brille”,
”Tornerose var et vakkert barn”, ”Så
går vi rundt om en enebærbusk”og
måske ”Kender I den om Rudolf”.
Der var normalt forskellige aktiviteter
og lege knyttet til den enkelte sang.
Aftenens store begivenhed var helt
sikkert ”poserne”. En ”godte-pose”
eller ”slikpose” var en gammel tradition og næsten et fænomen. Nogle
gange kom de færdiglavet fra en lokal
købmand; andre gange havde bestyrelsesmedlemmer eller lokale entusiaster stået hele formiddagen og
fyldt slik og andre gode ting i poserne.
Vi var ikke forvænnet med slik, så vi
glædede os til at få de her poser, som
var det værdifulde julegaver. Poserne
indeholdt som sagt slik, pebernødder,
måske figner og dadler, et æble og/eller en appelsin. Senere i forløbet fik vi
vist også en sodavand. Det føltes som
et helt orgie, når vi gik i gang med
at fortære posens indhold. Nogle byttede slik med kammerater og mange
gemte en del af indholdet, så de også

havde lidt, når de kom hjem. Mens
man fornøjede sig med slikket, blev
der sommetider læst en julehistorie.
Når børnene fik deres poser, fik de
voksne kaffe og kage ved borde, der
var stillet op langs siderne.
Rygter lod vide, at der skete meget
andet i forbindelse med et sådant ”juletræ”. De unge karle havde for vane
at afgøre uenigheder med et rask
slagsmål omme bag ved kroen. Teenagere fik somme tider fat på nogle øl
og cigaretter, og så benyttede man
anledningen til at både ryge og drikke
lidt i smug. Endelig var det en fin anledning til, at en ung pige og dreng,
der havde et godt øje til hinanden,
fandt et afsides sted i omegnen af
kroen, hvor de havde svært ved at forholde sig til hormonernes uregerlige
hærgen i kroppen.
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Skaber vi os for meget?
Februar 2020

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
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Fastelavn er lige rundt om hjørnet. I
foreninger, på skoler og børneinstitutioner klæder især børnene sig ud, og
så slås katten ellers af tønden.
Forhåbentlig bliver det en rigtig sjov
og hyggelig fejring af den gode gamle
tradition. Også i Tylstrup Frikirke har
du mulighed for at komme til tøndeslagning søndag den 23. februar kl.
10.00.
Men når festlighederne har lagt sig,
og det er blevet hverdag igen, så er
der tilbage at gøre sig et par tanker til
overvejelse i de næste 40 dage frem
mod påske.
For det er jo påske, fastelavn handler om. Eller rettere vores mentale forberedelse – refleksion – frem mod påske. Fastelavn markerer begyndelsen
for denne forberedelse. Som år for år
har fået større og større betydning i
min bevidsthed.

Giv slip på
Over tid får vi samlet en del sammen i
vores liv. For de flestes vedkommende
øges velstanden med alderen. Ligeledes erfaringen. For manges vedkom-

mende også lig i lasten, ar på sjælen
og skeletter i skabene.
Det kan godt blive tungt at slæbe
rundt med alle det, som hober sig op
af både det gode og det elendige.
Fasten er en virkelig god anledning
til at overveje, om bagagen skal lettes lidt. En århundrede lang tradition i
kirken tilskynder til netop disse tanker.
Traditionen tager blandt andet afsæt i
beretninger i Bibelen, hvor de implicerede gav slip på meget for at få endnu
mere.
Det jødiske folk opholdt sig 40 år i
ørkenen under barske og karske forhold. De gav slip på en hverdag i tryghed og trældom for at få en hverdag
i tryg frihed.
Jesus gav også slip på opvækstens
trygge vilkår, da han ved begyndelsen
af sin ”aktive tjeneste” opholdt sig 40
dage i ørkenen. Han gav slip på opvæksten, men fik friheden til at tjene
som Messias – Guds søn på jorden.
Det behøver ikke at være en ørkenvandring, du står foran. Men jeg er ret
sikker på, at en lettere bagage vil føre
til et lettere liv – billedligt talt.

Lad tankerne kredse om, hvad du
kan give slip på. Og når du har spottet
det – så lad det fare!

Tage fat på
Med en lettere bagage har du givet
dig selv en ny frihed. Bevægelsesfrihed. Handlefrihed. Åndsfrihed. Det
fortjener du. For du er ikke skabt til at
være bundet og tynget af den tunge
bagage.
Og når du kommer til påske, er du
klar til at mærke, hvordan opstandelsesbudskabet sprænger det ultimative bånd og begrænsning, nemlig
døden. End ikke døden – uanset hvor
grum den eller kan fornemmes her og
nu – formår fremadrettet at holde os
nede eller tilbage. For vi tror på, at påske var fundamentet for trosbekendelsens fantastiske proklamation: Vi tror
på kødets opstandelse og det evige liv.
Denne fastetid kan være din anledning til at tage fat på det evige liv, allerede her og nu, med en lidt lettere
livsbagage.
God fastetid og god påske, når vi
når så vidt.

Kids Fun Night
AF SØ R E N M OR TE NSE N

Fredag d. 22. november var der atter
gang i hele Tylstrup Frikirke, for her
havde kirkens børne- og ungdomsarbejde for 4. gang inviteret til Kids Fun
Night!

Kids Fun Night er et sted, hvor man
i løbet af nogle få timer kan stifte bekendtskab med en masse aktiviteter
og sjove oplevelser. Det var der heldigvis en del børn i Tylstrup, der havde lyst til og mod på. Man betaler et
beskedent beløb ved indgangen, og
så får man mulighed for at prøve lige
hvad man kunne tænke sig.
Der var lavet mange forberedelser
til dagen, og omkring 30 frivillige ledere brugte fredag aften i samvær
med en flok glade børn. I spidsen for
det hele stod Tylstrup Frikirkes ansatte børneleder Sofia Kier-Hansen,
og hun havde lagt mange kræfter i,
at aftenen skulle blive en succes for
mange af børnene i Tylstrup.
Det hele sluttede af i kirkesalen,
hvor vinderne af konkurrencerne blev
fundet og nogle af de kreative ting vist

frem. Desuden sang man lidt i fællesskab og hørte en god bibelhistorie.
Så det var nogle glade, men trætte
ledere der efter børnene rejste hjem
kunne rydde op.
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GAMER
FØDSELSDAG
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Hold børnefødselsdag med fuld tryk på – uden at løfte en finger!
Mad og drikke inkluderet
Konkurrencer og turneringer
PlayStation, PC og Virtual Reality

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

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

Det går den rigtige vej
for Tylstrup badminton
PÅ VE G NE AF TYL S TR U P BAD M IN TO N , HAN N E H E DE G A A R D

Klippekortet er en
succes for Badminton

Sjov og ballade med
badminton/natminton
I november søsatte afdelingen en
event for alle byens borgere. Lige fra
3 år og opefter. Eftermiddagen bød
på Miniton for de mindst, hvor Duslingen, samt andre mindre børn, fik
prøvet badminton på deres niveau.
Efterfølgende gik spillerne sammen
med maskotten Miniton op til Brugsen, hvor de spillede badminton tværs
over køledisken. Kl. 18 var der gratis
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I oktober kunne vi lancere et nyt tiltag
i badmintonafdelingen – klippekortet.
Her betaler man et grundkontingent
på 25 kroner og et klippekort, med
10 ”klip” for 250 kr. Og så bruger
man et ”klip” hver gang man kommer
til badminton tirsdag aften mellem 17
og 22.
Efter en lidt sløv opstart har vi
mødt stor tilslutning til muligheden
for at betale pr. gang man kommer. I
skrivende stund er vi 20 ”klippekortmedlemmer”. Det er rigtig hyggeligt,
og vi spiller med hinanden på kryds
og tværs. Undertiden oplever vi, at
enkelte må sidde over mellem kam-

pene, men med den kondition vi hver
især leverer, er det vist meget godt
med et pusterum ind imellem. Andre
gange er vi ikke så mange og kun 2-3
baner er i brug.
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Badminton i Brugsen.

De små spiller.

pølser til alle inden vi kl. 19 slukkede
lyset i hallen og spillede badminton
i mørket kun ved hjælp af UV-lys og
selvlysende striber og fjerbolde.
Det var en fantastisk dag, hvor omkring 80 deltog både med at spille
badminton og hygge sig på bænken.
Et ekstra krydderi på arrangementet
var da også, at TV2 Nord var faldet
over arrangementets markedsføring
på facebook, og valgte at komme i
hallen og sende direkte.
Tusinde tak til alle deltagerne og
deres familie.
Tak til vore sponsorer:
Dagli’Brugsen
Byens Pizza

Natminton.

Ketcher Sport
TopVask, Støvring
DIF og DGI’s foreningspulje

Børnene har solgt lodsedler

at sælge lodsedler til fordel for børn
med diabetes. Vi blev rigtig pænt
taget imod og fik solgt rigtig mange
lodsedler.
Det er rigtig godt gået af vore medlemmer, men der er heldigvis også en
gulerod i forlængelse af arbejdet. Den

del af overskuddet som klubben beholder, skal bruges til en hyggelig trænings-/afslutningsweekend for alle juniormedlemmerne. I skrivende stund
er stedet ikke endeligt, men vi håber
snart at kunne offentliggøre, hvor turen går hen.

Fastelavn er mit navn...
Så er det igen blevet tid til at finde mormors gamle kjole og farfars søndagshat
frem i gemmerne og komme til fastelavnsfest i hallen.
Tylstrup borgerforening afholder nemlig traditionen tro fastelavnsfest med
tøndeslagning og kåring af kattekonger og dronninger i alle aldre.

Lørdag d. 29. februar kl. 14.00-16.00
Entréen er gratis for medlemmer af Tylstrup borgerforening ellers er der en
entrépris på kr. 20,- pr. person for husstande der ikke er medlem.
Der kan købes fastelavnsboller, sodavand, kaffe og te samt is og slik m.m.
Vi glæder os til en rigtig sjov og festlig eftermiddag!
Vi ses
Tylstrup Borgerforening
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Før jul var børn og forældre rundt i
byen og til banko om mandagen for

Der hygges i cafeteriet.
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Nyt fra Brændskovs venner
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Siden sidst har der været stille på
arrangement-siden fra Brændskov’
venner – men programmet for 2020
er under udarbejdelse. Har du et ønske eller en idé om noget Brændskov’
venner kan stable på benene, noget
du mangler i lokalområdet f.eks. foredrag, kurser, fester eller noget helt
andet – så sig endelig til.
Husk endvidere, at skal du holde
en fest, familiesammenkomst eller
andet så kan huset altid lejes.

Huset har gennemgået en stor renovering med bl.a. nyt køkken, nye
toiletter – det ene har bad og er handicapvenligt. Endvidere er festsalen
en reguler lys sal, hvorfra er der udgang til et stort terrasseområde samt
god legeplads, shelter og græsareal
til boldspil – legepladsen mv. kan ses
fra salen sådan, de voksne i ro og
mag kan nyde festen mens børnene
boltrer sig udendørs.
Der er plads til ca. 65 personer.

Har du aldrig set stedet, så kig
endelig ud forbi eller kontakt Mette
Thomsen tlf.: 60663587 for et kig
indenfor eller ydereligere oplysninger
omkring leje mv.

Julen i Tylstrup Frikirke

AF SØ R E N M OR TE NSE N

Advenstfest - flot kagebord.

Adventsfest - højtidelig afslutning.

risengrød. Her var forskellige aktiviteter, hvor der blev lavet Rudolffigur
i pil Kreativ aktivitet Rudolf figur i pil.
Bæverne har i 2019 arbejdet med
klima, så de fik overrakt deres klima
hjerte (klimabæver). Spejderne havde
igen hele efteråret samlet flasker, og
de blev omsat til julegaver til fattige
børn i Rumænien.
Der blev også tid børnejulegudstjeneste, hvor mange af byens dag
plejere var mødt op.
Som noget nyt havde man i år flyt-

tet kirkens julefest til 3. søndag i advent. Her var der lagt an til en helt
traditionel julefest med gang rundt
træ, historie, andagt og den traditionelle godtepose samt kaffe med et
flot kagebord. Et ekstra islæt var dog
et flot Luciaoptog.
Så var der selve juleaftensgudstjenesten, med en flot pyntet kirke, hvor
alle deltagerne hver fik en lille gave
– og julen blev afsluttet med en godt
besøgt gudstjeneste julesøndag.
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Der var mange arrangementer i Tylstrup Frikirke i løbet af december måned. Det begyndte som altid med en
stor adventsfest den første søndag
i advent. Her var der ca. 130 deltagere, som havde fundet vej til – alle
siddende ved de flot pyntede borde,
som lyttede til et alsidigt og varieret
program. Bl.a. var Tylstrup Gospelkor
genopstået for en aften.
Så fulgte spejdernes juleafslutning,
hvor omkring 60 voksne og børn traditionens tro spiste æbleskiver og

Adventsfest - Tylstrup Gospelkor synger.
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Rudolf i piletræ.

Julefesten - Luciaoptog.

Spejderafslutning - overrækkelse af klimamærker.

Præmiewhist dag
A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

du ny i byen, er det en god måde at
komme ud og møde os ”indfødte” på.

Vi starter kl. 18:30 og det koster kun
50 kr. pr gang.

De må ikke snyde med regnskabet!!
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Mandag den 4 november 2019 havde Tylstrup Præmiewhist klub inviteret
deres kollegaer fra Vodskov- og Vestbjerg præmiewhistklubber til spilleaften i Tylstrup Skytteforenings lokaler
ved Tylstrup Hallen. Der var i alt 33
mænd og 2 kvinder som havde sat
hinanden stævne til en duel i med
kortspillets glæde.
Og der blev virkelig hygget. Aftenen
startede med at der blev spist dejligt
smørrebrød og en øl til. Derefter gik
spillet i gang. Og da Indbliks udsendte
ankom var alle mand i dyb koncentration ved alle spillebordene.
Tylstrup Præmiewhistklub holder til
i Skytteforeningens lokaler i vestenden af Tylstrup Hallen. Og der spilles
hver onsdag aften i hele vinterperioden. Har du lyst til at komme op og få
et godt slav kort, er du velkommen. Er
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Den hånd løb hjem med 10 halve med klør trumf til eget es.

Der var kun to piger med i spillet. Der er plads til mange flere.

Tylstrup IF – Fodbold
A F OLE SØRE NSEN

Træningstider herresenior
Træning er startet fra tirsdag den
11/2 og foregår fremover hver tirsdag
og torsdag fra 19:00-20:30.
Cheftræner samt ansvarlig for 1
Hold er som sidste år Patrick Kevin
Pedersen. Hjælpetræner og ansvarlig
for 2 Hold er som sidste år Klaus Fre-

deriksen. Ny hjælpetræner er Mads
Bols Andersen.
Håber at se rigtig mange ”gamle”
samt nye spillere , så er du ny tilflytter
så kom ned og lær byen at kende på
en god måde.
Vi arbejder i øjeblikket med at lave
ny hjemmeside i TUI og den er lige

på trapperne og det bla. vil blive meget lettere at få information om kommende arrangementer i TUI og i Hallen samt byen som helhed.
Desuden er der stadig meget info
at få på vores facebookside Tylstrup
IF- Fodbold

Hvor langt vil du
gå for at få stuens
bedste plads?
Vi ved hvad vi snakker om,
for vi har fem generationers know how om møbler!

“
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Man behøver ikke at
være gammel for at have
fornøjelse af en Himolla stol.
– Sørg for, at snuppe den
før din far.

„
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Annette Juul Gade
4. generations møbel-nørd

Åbningstider:
Torsdag – fredag 10.00 – 17.30
Lørdag 10.00 – 14.00

Luneborgvej 59 · 9382 Tylstrup
Tlf. 23 43 95 23 · www.moebelsalg.dk
info@moebelsalg.dk

Ny og sikker skolevej
for vores børn i Tylstrup
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A F SKOLE BE STY R ELS ESF O R M AN D M AR IA SKJÆR B ÆK
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Vaner er rare, vaner er trygge,
vaner kan være svære at ændre,
men når man hjælper hinanden
kan vaner ændres. Især når det er
vores børn som ønsker at vi ændre
dem.
Tylstrup er en by, med en masse
glade børn, som er glade for at gå i
skole, og ikke mindst en masse børn
som gerne vil passe på hinanden.
Men vigtigst af alt er at vores børn i
Tylstrup ønsker at vi som voksne passer på dem, når de færdes omkring
skolen.
Mandag efter efterårsferien, stod
der folk i gule veste ved vejen ind til
skolen, de guidede folk ned til hallen,
hvor den nye sti er. Ikke alle havde
husket det, det havde jo været ferie,
men med et flinkt - god morgen, et
glimt i øjet og en lille hjælp i den rigtige retning, fandt alle den nye vej til
skole. De søde damer i de gule veste
stod der nogle morgner i træk, og så
kunne de voksne klare sig selv, og huskede at køre den rigtige vej til skolen
hver dag.

Tiden gik og der begyndte at høres små stemmer i byen om, at ikke
alle syntes den nye sti var god. Derfor
blev jeg som skolebestyrelsesformand
nysgerrig på, om dette mon også var
børnenes tanker, om den nye sti, eller
det blot var de voksne syntes den nye
sti ikke var god!

Så jeg gik en tur på skolen en formiddag her besøgte jeg alle klasserne,
her blev børnene spurgte om hvordan
de kom til skolen om morgenen, og
hvad de syntes om den nye sti.
Børnene så billeder af de forskellige p-pladser omkring skolen, og alle
børnene udbrød højt i munden på hinanden, når de så disse to p-pladser.
Så børnene var ikke i tvivl om, hvor
man skal holde når man kommer til
skolen. Men flere børn måtte også
sige, at mor og far ikke altid huskede
hvor de skulle holde når de kom til
skolen, og derved holdte på de pladser
hvor børnene vidste man ikke skulle.
Vi snakkede om hvorfor det nu var,
at den nye sti var kommet, og hvorfor
man nu skulle holde over ved hallen!
Alle børn, store som små, vidste godt
at det er fordi, det er farligt at der kører biler ud og ind fra p-pladserne hvor
der også er mange børn, der kommer
gående og cyklende på samme sted
ind imellem hinanden.
Børnene sagde at den nye sti var
god, og de var glade for den. De blev
spurgt ind til hvorfor de var glade for

-

Hov der er en der bakker, nej ikke alligevel, nu holder den stille.
Pas på der kommer en bil.
Pyha der var en cyklist, godt jeg lige så den i sidste øjeblik.
Mon den i bilen har set mig?
Husk at kigge hvor i går, for bilerne kan ikke altid se jer!
Hvor kan jeg mon parkerer når jeg skal på arbejde, for der er
biler over det hele?
- Jeg frygter jeg en dag utilsigtet rammer et barn eller en voksen.
- Åhh nej jeg så ikke den anden bil, nu blev der en bule, det var
godt det ikke var et barn!
Dette er udsagn som alle er blevet sagt i tidens løb, i forhold til parkering omkring skolen.
Men dette er fortid nu, for skolen har fået en ny og ikke mindst en sikker sti til børnene, og den
går lige hen til skolen, uden fare for børnenes sikkerhed, og ydermere er det let at parkerer
for forældrene hver morgen.

Maria og Joan.
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den, hertil kom der rigtig mange og
gode argumenter, også nogle som vi
som voksne ikke tænker på at børnene tænker på.
Men det vigtigste argument for at
stien var god, og som blev sagt af
mange børn var,
- Stien er dejlig for der er ingen
biler, så vi er ikke bange for
at blive kørt over!!!!
Vores skønne børn i Tylstrup, er
altså rigtig glade for stien, den giver
dem sammenhold og hyggelige stunder sammen med deres venner, glæde og selvstændighed i selv at kunne
gå til skolen fra p-pladsen ved hallen,
den giver dem motion, men vigtigst af
alt, den giver dem følelsen af, at det
er sikkert at færdes på vej i skole.
Så hvis vi voksne hjælper hinanden
med, at støtte vores børn i at Pogevej
er der hvor man kan cykle og gå ind til
skolen uden der kommer biler, og vejen ned til hallen er for biler, så sikre
vi at børnene kommer sikkert i skole,

og forældrene kommer på arbejde
uden at have haft fornemmelsen af,
at have været tæt på at ramme et
barn, der kom gående eller cyklende
på vej til skole.

Der må man ikke holde, man skal holde ved hallen!!!!!

- Så kære alle forældre i Tylstrup,
skal vi ikke bakke vores skønne børn
op i deres ønske om, at bruge den
nye og trykke sti til og fra skole?
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De 4 store salmedigtere
A F SØRE N MOR T EN SEN
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Gennem det sidste årstid har stud.
mag. Mathine Ammitzbøll holdt 4
spændende foredrag i Tylstrup Frikirke. De har handlet om 4 af Danmarks
største salmedigtere: Kingo, Brorson,
Ingemann og Grundtvig. Der blev fortalt om deres tid, deres liv og ikke
mindst deres salmedigtning. Vi hørte
om glæder og sorger, og om baggrunden for nogle af deres kendteste salmer. Ind imellem beretningerne, som
blev ledsaget af fine billeder, sang vi
nogle af salmerne. Her var det Mathine selv der akkompagnerede på
flyglet. Aftenerne sluttede med kaffebord og spørgsmål. Det var godt
at blive beriget med viden om forfatterne til de salmer, som vi elsker og
gerne synger til gudstjenesterne. Tak
til Mathine for 4 dejlige aftener.
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Mathine Ammitzbøll ved flyglet.

TYLSTRUP

BORGERFORENING
Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, 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. 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 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

Februar 2020

For alle som vil have et bedre velvære
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En krønike om

Christian Nielsen
A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

Jensen, og undertegnede Jens Thomsen Nygaard, har rettet det til.)
Jeg vil hermed give ordet videre til
Erik Lottrup:

Egnsmindesamlingen v/ Erik
Lottrup, er i dag d. 26/5-77 på
besøg hos forhenværende filialdirektør, sparekassedirektør,
sognerådsformand og gårdejer
Christian Nielsen, der bor i
Nygade (nu Jens Thises Vej 2)
i Tylstrup.
Chr. Nielsen, dit fulde navn

Februar 2020

Niels Christian Nielsen.
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Der er har været nogle forespørgsler
om det ikke var en idé, at skrive noget om Tylstrup under 2. verdenskrig.
Der er jo i sagens natur ikke mange
tilbage som har oplevet krigen. Derfor
faldt mine tanker på et interview som
tidligere landbetjent i Sulsted, Erik
Lottrup lavede i 1977 med Christian
Nielsen. Tidligere gårdejer, sognerådsformand og sparekassedirektør
m.m. Christian Nielsen var sognerådsformand i Sulsted/Ajstrup sogneråd under krigen. Og derfor havde han
på mange måder krigen helt inde på
livet. Jeg har fået lov til at låne interviewet af Egnsmindesamlingen i Sulsted. Da jeg synes at hele interview
er utroligt spændende vil det komme
til at blive en føljeton, som vil komme
med løbende i de næste blade. Den
fortæller også ellers om udviklingen i
vores sogn i den tid.
For de som ikke husker Christian
Nielsen, så var han far til Poul Nielsen (Q8-Poul), der havde bilhandelen
på Tylstrupvej 35 og i mange år var
formand for borgerforeningen og markedet, TUI m.m.
(Selve interviewet er skrevet ned af
forhenværende og nu afdøde formand
for Egnsmindesamlingen i Sulsted Leo

Mit fulde navn er Niels Christian Nielsen. Jeg havde to bedsteforældre, og
jeg er den eneste dreng i familien, så
det er klart, at jeg helst skulle opkaldes efter begge bedsteforældre. Almindeligvis bruger jeg ikke det første
navn Niels, det er meget sjældent, jeg
bruger kun Christian Nielsen.

Hvornår er du så født
Jeg er født d. 20/2-1901 på en gammel bondegård, der lå på det yderste
hjørne af Hallund sogn. Det var det
sidste sted. Bagved gården var Ryå,
og dengang var der ingen bro over til
Ørum, så hvis der kom nogen ad vejen, så var det os de skulle besøge.
Nu traf det undertiden, at der kom
nogen, der skulle over til Ørum, og
skød genvej, for ellers skulle de om
ad Hallund, og der var mange flere
kilometer. Ved en sådan lejlighed, når
der kom en, der skulle over Ryå, så
skulle enten min far eller karlen med
ned til åen med en lang stige, og den
lagde de så et bræt på, så kunne de
gå over. Det var en ret stor begivenhed for vi børn. For nede på sådan
en ødegård var der ikke anden underholdning, end det vi selv lavede. Hele
vor verden var på gården, dyrene, mor
og far og de fremmede, vi havde som
medhjælpere. Nu kan jeg huske mange ting, fra da jeg var 4 år. Når jeg ved

det ganske bestemt, hvor gammel jeg
var, så er det fordi, at dengang jeg
blev 5 år i februar 1906, da flyttede
mine forældre til Øster Brønderslev.
Derfor ved jeg ganske bestemt, at der
er nogen af de ting, jeg kan huske
fra den gamle gård, da jeg kun var
4 år. Jeg kan fortælle et enkelt træk,
som jeg kan huske. Vi havde selvfølgelig nogle heste, og iblandt dem var
der en gammel hoppe, som vi kaldte
”Den gamle Røde”, og hun var særlig min fars øjesten. Der var et lidt
mærkeligt forhold imellem de to. Far
skråede jo tobak; sådan rigtig kardusskråtobak, og når han så havde gået
og tygget på den et stykke tid, så tog
han den ud og smed den op i munden
på ”Den gamle Røde”, og hun slugte
den. Jeg er sikker på, at hun har slugt
i hundredvis af den slags skrå. Men
så var der en sommerdag, hvor der
blev et forfærdeligt tordenvejr. Det
var en gammel gård, som var stråtækt, så det var ret alvorligt, når der
var tordenvejr. Derfor var vi samlet
inde i stuen om eftermiddagen, medens tordenvejret stod på. Pludselig
kom hestene, en 3-4 stykker i fuld
galop løbende ind i gården og ind i
stalden. Stalddøren stod åben. Så
rejste min far sig op, og sagde han:
”nu sidder ”Den gamle Røde” i bløde,
ellers havde hun været forrest”. Og da
det blev lidt bedre med vejret, skulle
de ned og se efter hende, og hun sad
ganske rigtigt i en stor grøft. Der var
ikke noget, der hed Falck dengang.
Så der blev sendt bud efter naboerne,
der kom med reb og stænger og hjalp
til med at få hende op igen.
Men ellers er jeg vokset op i Øster
Brønderslev. Der fik mine forældre en
lille gård midt inde i byen, og derfra
har jeg gået i skole i 7 år, og haft min
barndom og ungdom. Skolen i Øster
Brønderslev, tror jeg var lidt foran sin
tid, efter hvad jeg senere har kunnet
forstå. Den var bygget i 1902, og jeg

Vi skal lige vide
hvad læreren hed
Han hed Pedersen. Han blev en gammel mand. Vi havde forskellige lærerinder og en lærer også, men det er
særlig førstelærer Pedersen jeg kan
huske.

Var det hans fortjeneste, at
skolen var så veludstyret, eller
var det et fremsynet sogneråd?
Jeg er ikke klar over, om Pedersen var
lærer på den tid skolen blev bygget.
Jeg kom jo ud af skolen. Og det
siger jeg sommetider til mine børnebørn, at det er ikke så sært, at jeg
er dårlig lært, jeg gik ud af 3. klasse.
Nu ved jeg nok, at det skyldes, at der
kun var 3 klasser. Så da jeg blev 14
år, skulle jeg konfirmeres, og vi havde
dengang en sognepræst, som hed
Skårup, det var sådan en rigtig aristokrat. Han havde været kaptajn i
hæren. Så sker der det, at han bliver
syg midt under vi gik til præst, og da
vi så skulle konfirmeres, da var han
stadigvæk syg, han lå for døden.
Men vi skulle jo konfirmeres alligevel
vi drenge og piger, så de fik fat i en
præst i Jerslev, som hed Pommerenche, det var et helt tosset navn, men
jeg fik da lært at sige det. Han kendte
jo ikke vi piger og drenge, havde aldrig
set os før, men så havde lærer Pedersen lavet en liste over os. Vi stod
på række efter alder, og præsten fik
så listen, da han skulle konfirmere
os. Han læste navnene op, ligesom
han kom frem i rækken. Vi var stillet op efter fødselsdato og år, og så
var der en dreng ude fra Kraghede,

som hed Magnus Landgrebe. Han og
jeg var født samme dag, og om Lærer
Pedersen ikke var klar over, hvem der
stod øverst af vi to, det er jeg ikke
klar over, men navnene var jo blevet
forbyttet, så da jeg blev konfirmeret
blev jeg kaldt Magnus Landgrebe, og
han blev kaldt Christian Nielsen. Vi
drenge turde ingenting sige, og vi blev
såmænd lige så godt konfirmeret som
de andre af denne grund.

Hvad skete der efter at
du blev konfirmeret?
Da kom jeg ud af skolen og var hjemme og hjælpe til med landbruget, og
det endte også med at jeg blev karl.
Og så kom jeg senere ud at tjene
forskellige steder. og i 1922 kom jeg
herud egnen og fik pladser på forskellige gårde, og her kom jeg til at kende
min kone Marie. Vi blev gift den 25
juni 1930, og købte en gården ”Lykkensminde” ude i Stenisengene vest
for Tylstrup, og der boede jeg så i 2930 år.

Hvordan kom du i sognerådet?
Jeg var jo ikke ret gammel dengang,
men så skete der det, da der var gået
et par år, at en som sad i SulstedAjstrup sogneråd ikke ville ikke mere.
Han var blevet for gammel. Han hed
Julius Jørgensen og havde repræsenterede egnen i 12 år. Og nu syntes
han at skulle der en ny mand til. Så
var der prøvevalg, som der var dengang. Det var upolitisk, og der sker
det, at jeg kommer på listen, godt
nok næsten nederst. Der skulle jo
nogen til at fylde op, og hverken mig

Lykkensminde i Stenisengene. (Stenisengevej nr. 53)
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kom i skole i 1908. Der var blandt
andet en sløjdsal med 16 små høvlebænke med værktøj ved hver, og der
var flere andre ting, som ikke fandtes
i landsbyskoler dengang. Vi havde en
førstelærer, og nu ved jeg ikke helt
hvad ordet pædagog i sin helhed
dækker. Men jeg er sikker på, at vores
førstelærer var pædagog. Det opdagede jeg, da jeg blev ældre og kom ud
mellem andre. Så kunne jeg forstå,
at jeg havde gået i en ret god skole,
selvom det var en landsbyskole. Jeg
kan illustrere det med et enkelt eksempel. I midten af den periode jeg
gik i skole, fik vi det nye system med
mål og vægt og kroner og ører, og vi
gik dermed over til det, vi nu kalder
det metriske system. Vi havde jo, indtil jeg var tolv år regnet med pund og
kvint og lodder og med alen og tommer. Og lige pludselig skulle det laves
om til det metriske system, som har
den fordel at alting kan gå op i 10, så
det er meget lettere at regne med.
Men så kan jeg huske, at lærerne
startede med at skulle forklare os det.
Nu havde vi jo lært noget andet helt
godt. Så illustrerede han det på den
måde, at han siger: ”en millimeter
er lig med tykkelsen af en negl, en
centimeter ligesom neglens bredte,
og en decimeter er, når I skiller pegefinger og tommelfinger ad, så langt I
kan. En hektometer er ligesom herfra
skolen og ned til elektricitetskværket,
og en kilometer er som herfra og til
Burholt høj. Så havde vi en forestilling
om mål, og jeg er sikker på, at der
er mange, som aldrig glemte dem.
I øvrigt har jeg 10 kroner til gode i
det metriske system. Nede i Brugsen
samledes vi alle, og der kom det da
også sommetider på tale med det her
nye system, vi skulle til at regne med.
Det var liter i stedet for potter, og det
kunne de voksne jo ikke forstå, og så
var der en diskussion, som jeg stod
og hørte på som dreng. De var godt
klar over, at en millimeter var en meget lille ting. Så går jeg hen og siger,
at der skal en million millimeter til
en kilometer, og det er stykket som
herfra og til Burholt høj. Så var der
en klog kommis, der ikke rigtig ville
tro på det, og vi kom til at vædde 10
kroner. Selvfølgelig vandt jeg, men jeg
har aldrig fået pengene.
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eller andre troede på, at jeg ville blive
valgt. Det var helt usandsynligt. Men
så kom jo valgdagen, og så viste det
sig, at jeg var en af de første, der blev
valgt på den liste. Det var egentlig
mærkeligt, og det kom helt bag på os.
Senere har jeg fået en idé om, hvad
grunden kunne være. Nu kan det jo
ikke gøre noget, at jeg siger det, for
de er jo døde og væk alle sammen,
der boede derude den gang. Jeg blev
klar over senere, at det var fordi, der
var for mange, der ville være med, og
så kom misundelsen ind. Og derfor
ender det med, at de kunne samles
om den unge mand, og det var sådan
set et uheld for mig. For nu var jeg
begyndt på det landbruget, og vi fik
jo børn straks. Så der var nok at lave
derhjemme, og det ville nok komme
til at gå ud over familielivet og også
ud over landbruget. Men nok om det,
nu kom jeg med der. Det var i 1933.
den 1. april.
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Hvem var sognerådsformand?
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Sognerådsformanden var Jens Peter
Christensen, vi var 13 medlemmer
i sognerådet, og jeg var selvfølgelig meget den yngste. De andre var
satte gårdmænd og lignende her fra
egnen. Men i det første møde hvor
vi skulle konstitueres, blev jeg valgt
til protokolfører, så jeg sad altid med
protokollen og skulle referere, og det
medførte jo, at jeg altid var med i
inderkredsen og kunne følge med
i hvad der skete. I sådan et sogneråd, hvor der sidder 13 mand, kunne
der jo nemt blive sådan, at de halve
kommer til at snakke om noget helt
andet, og der er sikkert folk, som har
siddet i det sogneråd i 4 år, der ikke
aner ret meget om, hvad der foregik.
Det er ikke en beskyldning, men det
er en kendsgerning. Så gik det sådan,
at da der var gået en halv snes år, da
valgte de mig til sognerådsformand,
og jeg var stadig den yngste i forsamlingen. Men jeg havde fået en vældig
interesse for det, og det var måske
også grunden til, at jeg blev valgt.
Jeg gik stærkt op i de ting, navnlig
skatteligning. Dengang var det sådan
i landkommunerne, at sognerådet
havde betydeligt mere indflydelse på
skatteligning end de har nu, og det
tror jeg også, at de var velegnet til.

Fortæl lidt om, hvordan det
gik til, at du blev valgt til
formand for sognerådet.
Det skete jo i 1943 og var
altså midt i krigens tid
Ja, det var jo sådan, at vi fik krigen her
i 1940, og vi skulle have sognerådsvalg i 1941, men det satte tyskerne
sig imod. Så vi fik en længere periode,
og med den tyske besættelse, berørte
det jo også sognerådets arbejde. Så
kan det måske godt gå an at sige, at
ham der var formand før mig, Jens
Peter Christensen, var en ældre, fornuftig og prægtig mand, men der kom
så mange ting hvirvlende ind, som
kommunen skulle tage sig af, og vi
var nogen der syntes, at han dårligt
nok magtede det. Der blev de sidste
par år eller tre en opposition inden
for sognerådet imod ham, men ikke
sådan, at den kom virkelig til udtryk.
Sognerådsformanden blev valgt hvert
år i marts måned og skulle tiltræde 1.
april. De andre faste udvalg virkede
i 4 år, men formandsposten skulle
vælges hvert år. Så kom der det år i
marts, hvor vi skulle have en ny formand, og så var der nogen i sognerådet, der blev enige om, at vi nu
skulle have en ny formand. De var så
blevet enige om, at det skulle være
mig, uden at jeg i det hele taget vidste noget som helst om det. Jeg var
selvfølgelig en af dem, der syntes, at

Sulsted Ajstrup sogneråd 1943 - 1946.

vi skulle have en bedre formand, men
det havde aldrig været tanke på mig
selv. Så kom vi sammen til det her
møde i marts måned, og vi havde den
tradition, at vi skulle have socialudvalgsmøde først, og når vi så var færdige med det, skulle vi have eftermiddagskaffe og så bagefter begyndte vi
på det egentlige sognerådsmøde. Da
vi var vi færdige med socialudvalgsmødet og skulle ind og have kaffe, så
var der et af de andre medlemmer,
der trak mig lidt til side og så siger
han: ”Når nu du kommer ud igen, så
er du sognerådsformand”. Det kom
jo fuldstændig bag på mig. Det havde
jeg slet ikke regnet med. Jeg var jo så
meget yngre end alle de andre. Og så
siger jeg til ham: ”Nu skal I være klar
over, at i dag stemmer jeg på Jens
Peter Christensen. Jeg havde stemt
blankt i 2-3 år, det vil jeg indrømme”.
Så sagde han: ”Det kan ikke hjælpe
noget, for det er afgjort”. Så da vi var
færdige med kaffen og kom tilbage,
skete det sådan, at jeg fik næsten alle
stemmerne, og det kunne Jens Peter
Christensen ikke tage. Han blev meget ilde berørt og gav sig til at græde
og protestere højlydt, og det endte
med, at han gik ud og smækkede døren efter sig, og sagde: ”nu kommer
jeg ikke mere”. Men dertil skal det
siges, at da der var gået et par dage
kom han igen.

På den måde gik det til, at jeg blev
sognerådsformand, og det mener jeg,
at jeg var uskyldig i, men trods det er
jeg bange for, at Jens Peter Christensen aldrig tilgav mig det. Jeg synes
ikke, at jeg selv var skyld deri.

Fortæl lidt om sognerådsarbejdet foregik på denne
tid. Skal vi ikke gå lidt tilbage
og tage årene før krigen?

Hvor lang tid varede
sådan et sognerådsmøde
Et sognerådsmøde startede kl. halv
to, og vi var som regel færdige til kl.
seks. Og så fik vi vores aftensmad inden vi gik hjem, det var den eneste
betaling vi fik. Sognerådsformanden
fik et mindre beløb. Jeg kan ikke huske, hvad det var i begyndelsen, men
jeg kan huske, de sidste år jeg var
sognerådsformand og også socialudvalgsmand, da fik jeg 3000 kr. om
året, og jeg skulle jo også have karl
hjemme. Jeg kan huske det sidste år,
da tror jeg han fik en årsløn på 5500
kroner i løn. Så en god forretning var
det ikke at være sognerådsformand.
Det var lysten der trak.

Krøniken om Christian Nielsen
fortsætter i næste nummer...
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Hvis jeg skal gå lidt tilbage og fortælle hvad sognerådet beskæftigede
sig med før krigen, så var der 3-4-5
hovedafsnit, som særlig var henlagt
til sognerådets afgørelse og administration. Det var vejarbejde. Vi havde
mange kommunale vejarbejder. Så
var der det sociale væsen, ”fattigvæsenet” som det hed, og så var der
skolevæsenet, som var et meget stort
område. Det største område dengang
var vel den egentlige skatteligning.
Det har jeg jo nævnt før, det havde
vi lidt mere indflydelse på dengang,
end de har nu om dage. Og så var det
jo naturligt, at når jeg førte protokollen, at jeg blev stærkt optaget af disse
ting, og jeg kom navnlig til at interessere mig for skatteligningen. Og det
kunne jo være det, der var grunden
til, at jeg senere blev valgt til formand
for sognerådet. Men så kom der jo
1940, hvor krigen startede.

have ekstra møder, hvis der kom
noget særligt for. Sådan et møde
foregik på den måde, at formanden
forelagde de ting, som skulle afgøres, og så drøftede vi dem. Det var
meget meget sjældent, at det kom til
en afstemning. Dengang var der ikke
meget med politiske partier i sognerådet. Vi var gennem mange år ca. 3
socialdemokrater i sognerådet, ellers
var vi andre valgt til upolitiske lister.
Det skal siges om de socialdemokrater, at de blev jo valgt partipolitisk, og
det gik partiet vist meget op i, men
det var som regel fornuftige mænd,
så vi mærkede ikke ret meget til partipolitikken. Navnlig var der den daværende formand fra fagforeningen,
Marinus Svendsen, som var i sognerådet med mig i de mange år, og han
var altid saglig og fornuftig. Vi havde
et godt samarbejde.

Hvordan foregik sådan et
sognemøde, du har været lidt
inde på det, det var et eftermiddagsmøde forstår jeg?
Det var eftermiddagsmøder, vi havde
i sognerådet. Vi havde de faste månedlige møder den sidste torsdag i
hver måned. Og ellers kunne vi også
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Sulsted Ajstrup Komunekontor beliggende på Sulsted Landevej, hvor sognerådsmøderne blev
holdt. Der er i dag opholdssted

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: 12. februar, 18. marts, 29. april og 13. maj 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: ﬁnnkier@gmail.com.

Kalender
FEBRUAR 2020

11.
kl. 13.30
12.
kl. 18.00
12.
kl. 19.00
13.
kl. 09.00
16.
kl. 10.30
18.
kl. 14.00
		
19.
kl. 13.30
23.
kl. 10.00
24.
kl. 10.00
25.
kl. 19.00-22.00
26.
kl. 19.30
27.
kl. 13.30
29.
kl. 14.00-16.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. Alle er velkommen.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognetshus. Niels Ole Frederiksen
født i Horsens Tugthus. Gratis kaffebord.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Tylstrup Frikirke:
Fastelavnsgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Aktivitetscenter:
Fastelavn med børnehaven Krudtuglen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Viseaften med ”Vokalisterne”
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko i Toftegårdscentret Sulsted.
Tylstrup Borgerforening:
Fastelavnsfest i Tylstup Hallen.

Februar 2020
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1.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
1.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 11.00
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
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.
3.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
4.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 13.00
Centerrådets Generalforsamling.
6.-7.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00-16.00
Loppemarked.
6.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.30
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
7.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 13.00
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
8.
Ajstrup Sogn:
		
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
8.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
8.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00-16.00
Søndagscafe i Sognets Hus.
10.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 13.30
Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer.
		
Alle er velkommen.
10.
Ajstrup Sogn:
kl. 17.00
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
11.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 13.30
Ole Raakjær: Når livet bliver svært.
11.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Sogneaften i Sognets Hus. Per Værum: Hvordan bærer
		
man en hård skæbne - om Karen Blixens livssyn og
		gudstro.
12.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Menighedens årsmøde.
15.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

MARTS 2020
16.
kl. 12.00
		
17.
kl. 19.00
18.
kl. 13.30
18.
kl. 18.00
18.
kl. 19.00-22.00
19.
kl. 09.00
22.
kl. 10.00
		
22.
kl. 10.30
22.
kl. 11.00-16.00
25.
kl. 12.00
25.
kl. 19.00
25.
kl. 19.30
26.
kl. 13.30
29.
kl. 10.30
31.
kl. 14.00
		
		

Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Fællesspisning i Toftegaardscentret i Sulsted.
Underholdning ved Bjarne Lisby.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendigt.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrupmesse i Tylstruphallen:
Se opslag senere.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Påskefrokost.
Tylstrup Borgerforening:
Generalforsamling i TUI Klubhuset.
Ajstrup Sogn:
Forårskoncert i Ajstrup Kirke. Lund og Lindholm duo.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko i Toftegårdscentret Sulsted.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Erik Mortensen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Solveig Vinter
fortæller om Agape Child Cares velgørenhedsarbejde
blandt børn i Uganda. Gratis kaffebord.

APRIL 2020
2.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Rådsmøde.
3.-4.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00-16.00
Loppemarked.
3.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.30
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
4.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 13.00
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
5.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
		juniorkonfirmanderne.
5.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Palmesøndagsgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
5.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 11.00
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
7.
Tylstrup Frikirke:
kl. 14.00
Kreativ Café i Hammelhuset.
7.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
kl. 14.30
”Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
		
eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.
7.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
9.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.00
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke - med
		
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
		
Sognets Hus.
9.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Skærtorsdagsgustjeneste ved Finn Kier-Hansen.
10.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Langfredagsgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
12.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
12.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Påskegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

APRIL 2020
13.
kl. 19.00
14.
kl. 13.30
15.
kl. 13.30
16.
kl. 09.00
18.
kl. 18.00
19.
kl. 10.00
22.
kl. 12.00
22.
kl. 19.00
22.
kl. 19.00-22.00
23.
kl. 13.30
26.
kl. 10.30
29.
kl. 18.00

Ajstrup Sogn:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. Alle er velkommen.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Borgerforening:
Fællesspisnnig på Tylstrup Skole.
Tylstrup Frikirke:
Cafégudstjeneste. Besøg af Tina M. Jensen fra
Ghana-udvalget.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Forårsfest.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

5.
kl. 17.00
5.
kl. 19.00-22.00
5.
kl. 19.30
6.
kl. 13.30

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i maj 2020 i løbet af uge 21.
Kontakt derfor Jens senest:

den 16. april 2020

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio maj 2020 til medio
august 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:

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
Ajstrup Sogn:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
eftermiddagskaffe. Aller er velkommen.
Tylstrup e-sport:
Formøde.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

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,-

Ajstrup Sogn:
Befrielsesgudstjeneste i Ajstup Kirke.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Tøjsalg ved damernes butik.

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
v/ Lisa og Søren - Tlf. 30 26 03 74
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 12 12

www.broenderslevelteknik.dk

Februar 2020

3.
kl. 10.30
3.
kl. 11.00
5.
kl. 14.00
5.
kl. 14.30

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko i Toftegårdscentret Sulsted.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Peter Øhrstrøm.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.

MAJ 2020
1.-2.
kl. 10.00-16.00
2.
kl. 13.00
3.

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

Lindstrøm biler
Februar 2020

Værksted - Bilsalg - Leasing

Nicklas Lindstrøm
Tylstrupvej 35
9382 Tylstrup
Tlf. 27 24 20 13

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

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted
oesterby123@mail.dk
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Telefon 98 26 11 84

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

Carsten 28 15 26 11

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

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

Murermester

Luneborgvej 105 C
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S

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

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

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

Februar 2020

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
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
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

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31
AALBORG POLITI
114
AALBORG
UNIVERSITETSHOSPITAL
97 66 00 00
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

