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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrupområdet.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
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Indblik og Covid-19!!
AF REDAKTIONEN 

Som det vist ikke er gået mange forbi, 
så er verden i øjeblikket hærget af en 
rigtig grim pandemi kaldet Covid-19. 
Det har også givet konsekvenser for 
os i lille Tylstrup. Skole og børne-
haverne m.m. har været lukket ned. 
Frisører og andre forretninger har væ-
ret lukket. Arrangementer er blevet 
afl yst osv. 

Heldigvis arbejder de, som sætter 
vores fl otte blad her op, stadigvæk. 
Nemlig DigiGraf Tryk & Reklame i 
Pandrup. Så selv om at det bliver et 
noget reduceret blad på grund af de 

mange afl ysninger, så kommer det ud 
til tiden.  

Nu ser det i skrivende stund ud 
til, at man lige så stille begynder at 
lukke landet op igen. Men det bety-
der jo ikke, at man ikke stadigvæk 
skal blive ved med at passe på, ikke 
at blive smittet eller at smitte andre, 
så derfor husk at følge alle de fra 
sundhedsmyndighederne opstillede 
retningslinjer. 

Samtidig må vi på det kraftigste 
anbefale, at man bakker op om by-
ens fi rmaer, forretninger og forenin-

ger. Mange af dem har været hårdt 
ramt af, at have været lukket ned så 
længe. De har altid været fl inke til at 
støtte op om mange tiltag og arrange-
menter, for at få byen til at blomstre. 
Bl.a. er det på grund af dem, der via 
sponsorater er med til, at vi har dette 
fl otte blad, som altid bliver ivrigt læst 
af byens borgere. 

Så støt op om 
vores annoncører!!

Mange ting er forandret i disse coronatider og dette gælder også vores årlige Open by Night. Festivaller, koncerter, markeder 
mv. er lukket til efter august og derfor bliver der ingen Open by Night i år, men vi vender stærkt tilbage i 2021.
Med venlig hilsen Tylstrup Erhvervsforening

OPEN BY NIGHT AFLYST

Vi har tid, når 
du har tid ...

BESØG JKE BRØNDERSLEV

▪ 450 m2 inspiration til køkken, bad 
og garderobe.

▪ Gratis indretningsforslag i foto-
realistisk 3D.

▪ Lokalt nordjysk kvalitetsprodukt.

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

JKE BRØNDERSLEV
v/Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup

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

Book et møde med os – 
også gerne uden for normal 

åbningstid. Kontakt os 
på tlf. 96 46 46 20.
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Så er jeg tilbage i byen igen med 
dette nummers udgave af Kvartalets 
profil. Og denne gang skal vi grave lidt 
i et af de firmaer, som desværre er 
forsvundet i byen.

Der er jo desværre forsvundet en 
del butikker og firmaer i byen igen-
nem tiderne. En gang var der butik i 
næsten alle husene på Luneborgvej 
i den vestlige ende. Og der var flere 
både tømre- og murerfirmer.

Der er stadigvæk 2 tømrer i byen, 
men desværre er der ikke mere et 
murerfirma tilbage i Tylstrup. Da det 
sidste firma som var her, var klar til 
et generationsskifte, stod verdens-
økonomien stille og der var ingen der 
turde overtage et gammelt og godt 
fungerende firma. Derfor måtte det 
bare lukke ned.

Jeg måtte have mere at vide om 
dengang, da det var lokale håndvær-
kere der byggede huse i byen. Derfor 
har jeg sat tidligere murermester Jens 
Jørn Jensen stævne til en lille snak 
om dengang.

Vi sidder nu i hans og Synnøves 
hyggelige samtalekøkken, i huset i 

Ult vedparken som han selvfølgelig 
selv har bygget. Min optager er nu 
tændt, og jeg er klar til et par hyg-
gelige timers snak.

Fulde navn: Jens Jørn Krogh Jensen. 
Stilling: Pensioneret Murermester og 
Ingeniør.
Alder: 74 år. 
Civil stand: Gift med Synnøve, som 
er opvokset i Nørresundby. 
Børn: 2 piger. Mette som bor i Helle-
rup og er gift med Claus – og Dorthe, 
der bor i Risskov ved Aarhus, og er gift 
med Søren. 
Børnebørn: 6 stk. Begge piger har 3 
børn.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født her i Tylstrup. Mine for-
ældre Anna og Carl Jensen boede til 
leje hos Kristian Jensen på Magnus 
Rix’s Vej 6. Her havde vi stueetagen 
og kælderen, og så var der dengang 
en lejlighed på første sal, hvor Kristian 
Jensen boede selv. Jeg har en søster, 
Jytte, og en bror, Tommy, som er hen-
holdsvis 11 og 8 år ældre end mig.

Vi boede på Magnus Rix’s vej til 
engang i 1952, hvor min far byggede 
hus i Nygade. Det er det, der i dag 
hedder Jens Thises Vej 2. Der flyttede 
vi så ind i 1953. I 1959 byggede min 
far huset Jens Thises Vej 1, som vi  
flyttede over i samme år.

Jeg gik på Tylstrup Skole til og med 
4 klasse. Så kom jeg til Søndergade 
skole i Brønderslev, hvor jeg gik i Mel-
lemskolen, som det hed og derefter 
realskolen. Der gik mange børn fra 
Tylstrup i skole i Brønderslev den-
gang, for der var ikke mellemskole i 
hverken Tylstrup eller Sulsted.

Selve min barndom er egentlig 
godt beskrevet af Erik Mortensens hi-
storier om ”Barndommens gade” her 
i Indblik. Jeg synes, at jeg havde en 
fantastisk barndom i Tylstrup. der var 
et livligt forretningsliv i byen, og der 
var også rigtig mange børn og unge 
i byen. Vi gik til gymnastik, håndbold 
og fodbold osv. Der var også masser 
af aktivitet om vinteren, hvor der altid 
var masser af sne.

Det var et trygt og godt sted at 
vokse op. Vi børn kunne jo rende ude 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

JENS JØRN JENSEN
Kvartalets profil:
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og lege til det var bælgravende mørkt. 
Der var ikke noget med, at det var far-
ligt at færdes ude, uden at der var 
voksne med. Dengang var det jo mest 
kun faderen i familien som arbejdede 
ude. Moderen arbejdede derhjemme 
og passede huset, Der var altid no-
gen hjemme, når vi børn kom hjem 
fra skole. Det var først senere, at min 
mor fik arbejde i laboratoriet på for-
søgsstationen, og var der i nogle år.

Fik du nogen uddannelse?
Efter realeksamen viste jeg ikke rigtig, 
hvad jeg ville. Det lå jo lidt i kortene, 
at jeg skulle være murer som min far, 
og min bedstefar var før ham. Men 
jeg syntes ikke helt, at jeg var klar til 
at tage springet. Derfor tænkte jeg, 
at militæret kunne være en mulighed, 
så jeg meldte mig frivilligt som soldat. 
Her var jeg først nogle måneder ovre 
i Jonstrup Lejren ved Ballerup, inden 
jeg fandt ud af, at det nok ikke var 
militærets vej jeg skulle gå. Jeg blev 
derfor overført til Flyvestation Aalborg 
og aftjente resten af min værnepligt 
der. Da var jeg blevet 18 år.

Så gik jeg i lære som murer i min 
fars murerfirma her i byen. Efter 3 år i 
lære startede jeg i 1967 med at læse 
til bygningsingeniør på Aalborg Tekni-
kum. Når man ville læse videre, slap 
man for  sidste år af læretiden. Jeg 
skulle lave mit svendestykke, hvad jeg 
selvfølgelig også gjorde.

Jeg havde mødt Synnøve, og vi 
blev forlovet i 1967 og gift i 1969. Vi 
købte en ejerlejlighed på Øster Allé i 
Aalborg. Det var en af de første ejer-

lejligheder i Aalborg. Vi var jo meget 
unge og begge to under uddannelse, 
jeg til ingeniør og Synnøve til sygeple-
jerske. Vi fik lidt økonomisk hjælp, af 
både far og svigerfar så vi kunne købe 
lejligheden. Den kostede 36.000. kr.

Hvor fik du arbejde da du 
var færdig med at læse?
Jeg fik i 1971 arbejde som inge-
niør hos et rådgivende ingeniørfirma 
i Struer, der hed Erik S. Houmann. 
Derfor solgte vi lejligheden i Aalborg 
og flyttede til Struer.

Det var lidt at en ilddåb jeg fik som 
nyuddannet ingeniør. Noget af det 
første jeg blev sat til at lave,  var at 
beregne de bærende konstruktioner 
på en ny skole, der skulle bygges. Jeg 
var den eneste bygningsingeniør i fir-
maet. Chefen var uddannet maskinin-
geniør og sad i øvrigt også i byrådet. 
Der var ingen andre jeg kunne spørge, 
jeg stod alene med det. Det var bare 
med at komme i gang.

Så jeg gik i gang med at regne, og 
jeg regnede og regnede for at være 
på den sikre side. Og så blev det hele 
sendt ud i licitation, og man gik der-
efter i gang med at bygge. En dag 
blev jeg kaldt ud på byggepladsen af 
formanden derude. Han spurgte om, 
hvor jeg ville have betonen henne, for 
der var så meget jern i formen, at der 
ikke var plads til betonen. Det blev 
der grinet noget af, og jeg kunne jo 
roligt bede dem om at klippe 2 jern, 
så  der blev plads til betonen og de 
kunne komme videre. Jeg vidste jo, 
at der var 2,8 gange sikkerhed i be-
regningerne.

Vi skulle også bygge svømmehal, 
Det var også noget af en opgave. 
Med alle de krav der stilles til bassi-
nerne m.h.t. styrke og tæthed, samt 
et kompliceret vandbehandlings- og 
ventilationsanlæg. Jeg fik godt nok 
lært mange ting i det job, og jeg var 
meget glad for at være der.

Men du blev ikke i Struer?
Nej, jeg var der til slutningen af 1976, 
hvor jeg tog hjem og gik i kompagni-
skab med min far, og firmaet kom til 
at hedde Carl Jensen & Søn. Det blev 
til et glidende generationsskifte som 
forløb over en 3 - 4 år. Jeg var jo glad 
for arbejdet i Struer, men fars helbred 

var ved at skrante lidt, og jeg kunne 
også godt tænke mig at få mit eget. 
Det var jo også her, at vi havde vores 
venner og familie, så vi ville begge to 
gerne hjem til Tylstrup igen. Far slap 
tøjlerne helt i ca. 1980. hvorefter jeg 
kørte firmaet alene. Det var ikke så 
svært at overtage, for far havde jo i 
gennem mange år fået etableret et 
fornuftigt firma, så det var ikke så 
svært at køre videre.

Der er altid en del udskiftning i per-
sonalet i vores fag, da man jo tit må 
reducere og øge bemandingen efter 
hvor meget der er i ordrebogen. Jeg 
havde gerne tre til fem mand ansat.

Har du styr på hvor mange 
huse du har bygget?
Nej det har jeg ikke. Men der var godt 
gang i byggeriet dengang. Man var 
godt i gang med at udbygge Ultved-
parken. De første huse vi byggede der, 
var Ultvedparken 74 og 76. Det var 
også os der byggede den nye præste-
bolig. Vi har bygget mange huse her 
i byen, men vi kom også ud omkring. 
Jeg har bygget meget i både Aalborg 
og Brønderslev igennem årene.

Er der nogle byggerier du 
bedre kan huske end andre?
Ja, der er især to, jeg synes var utro-
ligt spændende at lave. Det ene var 
”Vandland” i Skalborg. Det der i dag 
hedder ”Shoppen”. Jeg havde en god 
ven, som var medinitiativtager til pro-
jektet. Han havde været ud at rejse 
og havde set et vandland i Canada og 
tænkte, at sådan et vandland, skulle 
vi også have i Aalborg. Det var nok 5 
år for tidligt, for det kunne ikke gå. 
Der var ikke publikum nok dengang.

Jeg fik entreprisen med at lægge 
de 5500 m2 fliser. Her havde jeg godt 
nok nogle sjove oplevelser. Jeg havde 
mine folk her hjemme, og de havde jo 
travlt med at bygge andre steder. Så 
jeg var nødt til at skulle ud og skaffe 
flere folk til at lave jobbet i Skalborg. 
Jeg lånte en af min kollegaers første- 
mand, og ansatte ham til at blive for-
mand for projektet. Så kontaktede jeg 
fagforeningen, og sagde, at jeg skulle 
bruge et antal murer til at lægge fliser. 
Det var bare fint, sagde de. ”Vi har et 
sjak som lige er ved at være færdig 
med et projekt ude i Østhavnen. De er Jens Jørn som 21-årig.
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knald dygtige til at lægge fliser og klin-
ker, men der er bare et lille problem. 
”De drikker”!

Og DET GJORDE DE!!!, men hvor 
var de dygtige, og flinke at have med 
at gøre, Samtidigt arbejdede de både 
lørdage, søndage og helligdage med, 
for at holde tidsplanen. Der var ikke 
en eneste flise der skulle lægges om. 
De kunne bare deres håndværk, trods 
tørsten.

Jeg havde ofte samarbejde med 
Teknisk skole i Hjørring og Aalborg, 
om at sende deres elever ud og ar-
bejde for mig. Jeg havde engageret 
Aalborg Tekniske Skole, til projektet 
med fliserne i et udendørs bassin, 
men det kunne de ikke magte. Det så 
forfærdelig ud, så jeg måtte fyre dem.

Et andet projekt, jeg husker tyde-
ligt, er genopbygningen af ”Ny Ham-
melmose” i Manna, hvor 2 længer var 
brændt ned. Her blev jeg kontaktet af 
arkitekt Christian Overvad fra Århus, 
som var ansat af flere mindre forsik-
ringsselskaber til at styre opførelser 
af bygninger efter brandskader. Han 
havde talt med arkitekt Peter Bladt, 
som jeg kendte meget godt, om han 
kendte en murer, som var til at stole 
på, og som kunne tage et større byg-
geri i hovedentreprise. Efter to møder 
blev jeg klar over, hvad han ville mig. 
Jeg skulle genopføre de to store læn-
ger, der var brændt ned. Der havde 
før været andre ind over, men der var 
et eller andet gået galt med forsik-
ringen omkring genopbygningen. Jeg 

havde et fantastisk godt samarbejde 
med forsikringen og Chr. Overvad, og 
sammen fik vi løst opgaven til alles 
tilfredshed. Det var et kanon spæn-
dende arbejde.

Der var især én sjov oplevelse ved 
den opgave. Det var da der en dag 
holdt en lastbil med et stort halmfyr 
på ladet, som skulle læsses af. Men 
chaufføren ville ikke læsse af, før 
han havde fået pengene. Og det var 
250.000 kr. Jeg måtte jo så skynde 
mig ned til Andelsbanken for at få 
lavet en check på de penge. Men 
det var der ingen problemer i. Jeg fik 
checken og gav den videre til chauf-
føren, så han kunne læsse af og kom-
me videre.

Jeg fik flere opgaver for Christian 
Overvad  derefter. Bl.a. også ved gen-
opbygningen af en ladebygning på 
”Klarupgård”, hvor der også havde 
været en brand.

Det høje renteniveau i begyndelsen 
af firserne gjorde at byggeriet var me-
get hårdt ramt. Så de to store arbej-
der for Chr. Overvad, var som at få en 
stor appelsin i sin turban.

En dag ringede Chr. Overvad til mig 
og sagde, at han gerne ville invitere 
mig og Synnøve til middag på Tyl-
strup kro. Det var selvfølgelige pænt 
af ham, men det han ville var, at han 
ville have mig til at lukke mit firma 
ned, og tage med ham til Spanien 
og bygge ”Timeshare lejligheder” på 
Solkysten. Men det turde vi ikke. Vi 
syntes, at vi havde det godt her hjem-
me. Det var meget in dengang, men 
senere kom der er stort dyk i bygge-
riet dernede, så det var nok godt nok, 
at vi ikke gjorde det. Det var i 1986. 
Men det var da fristende, og han blev 
meget skuffet over, at jeg ikke ville 
med derned og bygge.

Har du bygget alle  
husene i Ultvedparken?
Nej nej, det har jeg ikke. Der kom en 
del typehusfirmaer, som satte mange 
huse op. Men jeg tror, at Hans Bil-
gaard og jeg har bygget en 5 - 6 af 
husene. Hans og jeg var jo kamme-
rater helt tilbage fra vores ungdom 
af. Så vi kørte et makkerskab om at 
bygge mange af husene sammen. Vi 
købte også Luneborgvej 67 sammen. 
Der havde været en manufakturfor-

retning, som var blevet lukket. Her la-
vede vi det helt om til 8 lejligheder og 
lejede dem ud. Vi solgte det senere 
til en fra Odense, som opkøber udlej-
ningsejendomme og udlejer dem. Det 
er også ham der har det nu.

Vi var fire håndværkere som gik 
sammen og købte 8 grunde i Tylstrup-
parken af kommunen. Vi udstykkede 
og byggemodnede dem. Vi byggede 
et par huse der og solgte resten af 
grundende. Vi byggede også en del 
for kommunen. Bl.a. var det os der 
lavede tilbygningen til kommunekon-
toret ovre i Sulsted og tilbygningen til 
Børnehaven Krudtuglen.

Noget, der er vigtigt, når man har 
et byggefirma er, at have et godt 
forhold til arkitekterne. Jeg havde 
et rigtig godt forhold til arkitekterne 
i Brønderslev. Det har kastet mange 
gode jobs af sig. Det var jo dem, som 
sendte projekter ud til licitation til de 
forskellige håndværkere. Der var altid 
lidt spænding på, når man havde sid-
det og regnet på et projekt og skulle 
til at lukke konvolutten. Så tænkte 
man ” vil du gerne have jobbet?” og 
så tænkte man ”ja” og trak noget fra. 
Når så kuverterne bliver lukket op, så 
kunne man have lagt noget på i ste-
det og alligevel fået jobbet.

Man plejede at regne med, at det 
tog godt 4 måneder at bygge et hus. 
For her blev det hele jo muret op både 
indvendigt og udvendigt. og det skulle 
jo stå og tørre. Nu går det oftest hur-
tigere, for der bliver sat elementer op 
indvendigt og det er også billigere.

Har du lavet andre 
spændende ting?
Jo, det synes jeg da. Jeg var på et 
tidspunkt nede på Jyske Teknologisk 
Institut og tage kloakmesterseksa-
men. Det skulle man jo have, når 
man havde murerfirma. Derefter blev 
jeg ringet op dernede fra, for at høre 
om jeg ikke kunne tænke mig at blive 
Syns- og Skønsmand. De fik tit hen-
vendelser fra advokater, der var sat på 
syn og skøn på sager, hvor der har 
været tvistigheder. Altså hvis der hav-
de været problemer med byggesjusk 
o.l. Så skulle jeg ud og bedømme det. 
Det gjorde jeg i mange år og brugte en 
del tid på det. Bl.a. havde jeg en sag 
fra Børglum Kloster, der havde fået la-

Murermesteren på arbejde.
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vet noget facaderenovering, som ikke 
var i orden, og her vandt vi sagen, og 
firmaet der havde lavet arbejdet kom 
til at betale en stor erstatning. Jeg 
stoppede først med Syns- og Skøns-
sagerne, da jeg lukkede firmaet. Jeg 
syntes, at for at kunne bestride et så-
dant vigtigt hverv, så skal man have 
fingeren på pulsen og være up to date 
med tingenes udvikling, og det er ikke 
nemt, når man er stoppet med at ar-
bejde i faget.

I 1985 blev jeg valgt ind i Andels-
bankens bestyrelse i Brønderslev, 
som repræsentant for vores område, 
og var med både da det hed Unibank 
og til sidst Nordea. Min far var områ-
dets repræsentant, indtil jeg overtog 
hans plads i bestyrelsen. Jeg sad i 
bestyrelsen i Brønderslev indtil 2009, 
de sidste 12 år som formand. Det var 
et spændende og lærerigt hverv.

Har du deltaget i foreningslivet  
i Tylstrup på nogen tid?
Ja det må man sige. Jeg sad i hallens 
bestyrelse i 20 år, og var selv med 
til at bygge den i 1985. Den blev jo 
bygget af lokale håndværkere. Det var 
Peter Bladt der tegnede den. Senere 
byggede vi også skydeafdelingen i ve-
stenden til.

Jeg sad også i Erhvervsforeningen 
i mange år, og i flere af årene som 
formand. Her var jeg bl.a. med til at 
lave en erhvervsmesse nede på kro-
en. Det var dengang der var godt gang 
i erhvervslivet i byen. Det var et stort 
tilløbsstykke. Jeg ved ikke om det gav 
noget, men vi havde det sjovt med at 
lave det. Jeg havde fået lavet en teg-
ning af et ”Tylstruphus”, som vi kunne 
bygge. Og Svend Bilgaard som arbej-
dede for mig dengang, stod dernede 
og murede.

Hvornår stoppede du 
og gik på efterløn?
Det gjorde jeg pr. 31. december 2008, 
da det var begyndt at knirke i både 
hofter og knæ. Så jeg gik på efterløn. 
Det er ikke særligt sjovt, at man er 
nødt til at tage piller for at kunne gå 
på arbejde. Det sidste vi byggede, var 
tidligere ejer af Tylstrup Busserne, Leif 
Larsens hus i Brønderslev.

Jeg havde givet mine medarbejdere 
et varsel i god tid om, at jeg ønskede 

at stoppe til nytår, så de havde tid til 
at finde andet arbejde, hvad der også 
var flere, der gjorde, så jeg måtte til 
at finde andre folk til at bygge huset 
i Brønderslev. Flere af min gamle 
medarbejdere, havde været hos mig i 
mange år. Jeg synes, jeg skyldte dem 
det hensyn.

Det var ikke til at sælge firmaet. 
Der var jo krise der i 2008. Det var 
ikke engang til at komme af med 
firmabilerne. Forhandlerne ville ikke 
købe dem, for de stod allerede med 
mange lignende biler, som de ikke 
kunne komme af med.  Når man 
snakkede med andre håndværkere, 
så var beskeden den samme. Telefo-
nen er død, den ringer aldrig. Der er 
ingen ting at lave.

Men nu er I så begge to 
pensionister. Kan I godt 
få tiden til at gå så?
Ja det går fint. Vi synes det er fanta-
stisk selv at kunne bestemme, hvad 
man vil bruge dagen/tiden på. Vi er 
begge to meget glade for at spille 
golf. Jeg har selv spillet i 32 år. Nu 
er jeg også kommet i golfklubbens 
bestyrelse.

Har i øvrigt i mange år også været 
medlem af både Brønderslev Rotary 
klub og Frimurerlogen De sidste årin-
ger har vi begge to deltaget i højsko-
ledage ude i Aalborg gennem Focus. 
Det er hver onsdag, det foregår og 
man får en masse kulturelle oplevel-
ser.

Vi rejser meget og tager på cykel-
ferier med vore børnebørn eller alene, 
og er også en del i vort sommerhus i 
Blokhus.

Vi holder mest ferie forskellige ste-
det i Europa. De sidste 12 år har vi 
hvert år været på La Santa sport på 
Lanzarote. Det er en aktiv ferie. Det 
er gerne hele familien, der tager med 
derned. Der skal altid bestilles ferie 
dernede i god tid, for der er stor rift 
om pladserne, så vi har også bestilt 
for i år. 

Vi var i Kina i 2007 og i Syd Afrika 
2012. Det var en fantastisk tur der 
blev kaldt ”Golf, vin og safari”. Det 
var en speciel oplevelse at spille golf, 
imens impalaerne gik og græssede og 
flodhestene gryntede nede i floden.

Tidligere tog vi meget på skiferie, 
men det er vi stoppet med efter mine 
hofte- og knæoperationer.

Og nu her over julen 2019/20 var 
vi sammen med vores yngste datter 
Dorthe og hendes familie på en ufor-
glemmelige tur til Australien.   

I mens jeg sidder her og skriver, strej-
fer en tanken mig. Hvis man som ung 
går og overvejer at tage en uddan-
nelse, hvor man vil blive husket for 
eftertiden, så er murerfaget da en god 
mulighed, for her bygger man jo en 
masse bygninger, som bliver et slags 
synligt monument for ens eksistens. 
Se hvad kong Christian IV huskes for 
i dag.

Jens Jørn og Synnøve foran Sydney Operahouse Julen 2019.
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Inden der blev vendt 
op og ned på alt
Nåede Tylstrup Borgerforening at få 
afviklet den traditionsrige Fastelavns-
fest i Tylstrup Hallen. Det var som 
altid en fornøjelse at se de mange 
deltagere og i særdeleshed alle dem, 
der havde gjort et stort nummer ud af 
udklædningen.

Katten blev slået af tønden med 
stor iver, og vi fik kåret kattekonger 
og kattedronninger i alle aldersgrup-
per. Der blev også delt præmier ud til 
de bedst udklædte, og årets ballon-
himmel var som altid en forrygende 
succes. Det er med en vis bæven, at 
vi slipper ballonerne løs, for børnene 
står som sild i en tønde, når ballo-
nerne regner ned over dem. 

Følgende blev præmieret 
for bedste udklædning
– Bedste herreudklædning: Remi (det 
kan her tilføjes, at der kun var én ud-
klædt mand, så vinderchancerne er 
ret store).
– Bedste dameudklædning: Kristine. 
– Bedste børn: Malin som candyfloss 
og Lukas som Joker.

Kattedronninger og konger  
blev fordelt således
Aldersgruppe Konge  Dronning
1-3 år Rosa Lukas
4-5 år Tim Carla
0.-1. kl. Julius Lukas
2.-3. kl.  Peter Freja
4.-5. kl.  Emilie Lukas
6. kl. - 16 år Cecilie Mikkel
Damer Amanda Rakel
Herrer Torben Hele tønden 
røg på en gang – derfor ingen dron-
ning!

Vi gik alle glade hjem efter en hyggelig 
eftermiddag sammen med mange af 
byens borgere. Det er altid en fornø-
jelse med disse arrangementer, hvor 
folk møder talstærkt op. 

Siden vi holdt Fastelavnsfesten 
er meget forandret i Danmark, og vi 
har været nødt til at aflyse Borger-
foreningens generalforsamling, vores 
fællesspisning den 18. april og byfe-
sten, som skulle have været afviklet 
i august. 

I skrivende stund ved vi endnu ikke, 
hvornår vi holder generalforsamling, 
men det sker hurtigst muligt efter at vi 
får lov til at mødes igen. Hold øje med 
opslag i byen, byens hjemmeside og 
Facebooksiden! 

Fællesspisningen er udskudt indtil 
videre – vi prøver at finde en ny dato 
i efteråret. 

Byfesten vender stærkt tilbage i 
2021. Efter sidste års succes er vi 
meget kede af, at vi ikke kan følge op 
på den i år. Det er blevet vurderet, at 
der vil være for megen konkurrence 
med andre arrangementer i august 
måned, når nu så meget er blevet 
udskudt – og særligt skal byens kon-
firmationer nu også afholdes i august. 

AF ANNE MERETHE 
CHRISTENSEN

Vi er SÅ klar!

Der var fuldt hus og flotte udklædninger.

Der blev kæmpet ihærdigt.

Aftenskolen har i forbindelse med 
COVID-19 været nødt til at stille alle 
aktiviteter i bero. Det er selvfølgelig 
med beklagelse. Hvordan status bli-
ver for afvikling af kurserne, er ikke 
afgjort i skrivende stund, men i hvert 
fald vil alle kursister hører nærmere, 
når vi ved mere. Situationen har også 
betydet hjemsendelse af medarbej-
dere i AOF, hvorved kommunikationen 
måske for nogle, har været mindre. 
Men lidt tålmodighed endnu og i hø-
rer nærmere.

Med venlig hilsen
Jørgen Christiansen

AFTENSKOLE 
AFLYSNINGER
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Plads til alle
familiens ender

Vi ved hvad vi snakker om, 
for vi har fem generation-
ers know how om møbler!

 “Du skal da bygge din 
egen sofa, uanset om du 
er til stof, læder, små eller 
store ender, gul, grøn, rød 
eller sort.

Lad mig guide dig i den
rigtige retning.  „
Martin Gade Pedersen 
5. 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
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 BARNDOMMENS GADE 

 Tylstrup kro – del 2
DEL 26

Efter krigen var krosalen på Tylstrup 
Kro byens og egnens største forsam-
lingssted. Salen blev derfor brugt til 
større møder, borgermøder, dilettant-
forestillinger, til fester, baller og til kaf-
fe efter en begravelse. Jeg har aldrig 
været til et bal, men jeg hørte af og til 
mine kammerater fortælle drabelige 
historier fra begivenhedsrige aftener. 
Mine oplevelser i krosalen begræn-
sede sig til leg, begravelseskaffe og 
gymnastikopvisninger.

Tanker om nyt alderdomshjem
Far fortalte om et af de skelsættende 
stormøder på kroen, som fandt sted i 
starten af halvtredserne, hvor man på 
et stormøde, hvor stort set alle i byen 
var af huse, besluttede, at man ville 
stå sammen i Tylstrup om at få byg-
get et ”alderdomshjem”. Mødet skul-
le vise sig at blive en vigtig milepæl i 
Tylstrups nyere historie, og jeg har lidt 
insight viden, fordi min bedstefar spil-
lede en vigtig rolle i begivenhederne. 
Lokalpatriotismen havde gode kår, og 
derfor var det en torn i øjet på mange, 
at borgere i Tylstrup skulle indlogeres 
på Sulsted Alderdomshjem, når man 
ikke længere kunne klare sig i eget 
hjem. Derfor opstod ønsket om, at 
man selv fik et alderdomshjem i Tyl-
strup.

Udvalg nedsat  
Det daværende sogneråd ønskede el-
ler magtede ikke at løfte opgaven. En-
tusiastiske Tylstrupborgere kæmpede 
for sagen, og min bedstefar var aktivt 
involveret. Han sad også i sognerådet 
for socialdemokratiet. På et tidspunkt 
blev der nedsat et udvalg, der fik stati-
onsmester Mortensen som formand. 
Bedstefar var også med i udvalget. 
Man besluttede at afholde et stor-
møde på Tylstrup Kro for om muligt at 
samle hele byen om projektet. Man 
var klar over, at hvis man stod samlet, 
ville man stå stærkt. Faktum var, at 
der var delte meninger om projektet, 
og der hørtes skeptiske røster.  

På et udvalgsmøde tilrettelagde 
man aftenens forløb. Man drøftede 
bl.a., hvem man kunne invitere som 
hovedtaler. Det skulle helst være et 
menneske, som kunne opildne og 
begejstre selv skeptikere. Flere navne 
var i spil, uden at det lykkedes at nå til 
enighed. På et tidspunkt foreslog min 
bedstefar, at man kunne spørge Bet-
hanias (Tylstrup frikirke) præst, pastor 
C.M. Sørensen, om at tale. Bedstefar 
anbefalede ham på det varmeste. Det 
endte med, at C.M. Sørensen blev 
spurgt, og han indvillige straks i at 
holde aftenens tale.

Stormøde på kroen
Da mødet oprandt havde man vist al-
drig set så mange mennesker på kro-
en. Salen var tæt pakket af spændte 
mennesker. Nogle var som sagt for 
ideen om at bygge, andre var skep-
tiske og en lille flok var imod. Efter 
forskellige indslag og redegørelser for 
sagen og det hidtidige forløb, kom tu-
ren til pastor C.M. Sørensen. Søren-
sen var en oratorisk begavelse, der 
havde evnen til at gribe en forsamling 
og begejstre tilhørerne.

”Hvordan har min 
gamle far det?” 
Forventningsfulde blikke fulgte den 
aldrende mand, da han begyndte sin 
tale med at fortælle om Josef og hans 
brødre fra Gamle Testamente. Josef 
var den næstyngste af 12 brødre og 
sin fars favoritsøn, forkælet ud over 
alle grænser. I ren og skær misundelse 
forsøgte hans 11 brødre at skaffe sig 
af med Josef ved at sælge ham som 
slave til egyptiske købmænd, der var 
på gennemrejse på vej hjem til Egyp-
ten. Den ultrakorte version er, at Josef 
i kraft af gudsfrygt og en blændende 
begavelse endte som statsminister i 
Egypten. Under en hungersnød drog 
Josefs brødre til Egypten for at købe 
korn. Josef havde nemlig sørget for, at 
der blev opbygget kæmpe kornlagre, 
der kunne brødføde Egypten under 
en flerårig hungersnødsperiode. Da 
Josef, der ikke havde set sin far og 
brødre i mange år, langt om længe 
gav sig til kende for sine chokerede 
brødre, havde han kun et spørgsmål 
på læberne:

”Hvordan har min gamle far det?” 
Denne ene sætning legede pastor 
C.M. Sørensen med i en halv time. 
Da talen var slut, var der ikke en mod-
stander at spore i hele krosalen. Sø-
rensen havde skåret situationen ud i 
pap for samtlige tilstedeværende: Det 
handlede om de ældres ve og vel, og 
det måtte nødvendigvis ligge alle på 

AF ERIK MORTENSEN

Solgården.
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sinde, og alle havde en forpligtelse til 
at gøre noget. Udfordringen gik rent 
ind.  

Anstrengelserne og projektet lyk-
kedes. Efter borgermødet på Tylstrup 
kro stod man sammen, og resultatet 
er synligt for alle og enhver den dag 
i dag. 

Oldefar på ”krower”
Jeg var med far inde på kroen utallige 
gange, når han afleverede postsager 
i krostuen og meddelte serveringsda-
men, Hilda: ”Det var dagens post”. 

Krostuen fik mig igen og igen til 
at tænke på min oldefar. Bedstefar 
havde ofte fortalt, at hans far, som 
altså var min oldefar, post-Niels, af 
og til havde for vane at besøge kroen, 
og så blev der skålet og drukket an-
det og mere end kaffe. Når han ikke 
kom hjem, vidste min oldemor, at han 
sad på kroen og var fuld. Bedstefar 
fortalte, hvordan oldemor blev urolig 
og til sidst henvendte sig til bedste-
far, der kun var en lille dreng, med 
ordene: ”Så bette Kristian, ka’ do 
go mæ nier på kråwer og hint far”. 
Bedstefar sagde, at det hed sig, at 
han var den eneste af børnene, som 
kunne få sin far med hjem, så det var 
ham, der blev sendt ind i krostuen, 
mens min oldemor stod udenfor med 
trillebøren. 

Når så oldefar kom dinglende og 
sludrende ud fra kroen støttet af ”bet-
te Kristian”, blev han lagt på ”hjulbo-
ren”, og så gik de tre hele vejen op 
gennem Tylstrup op over banen til 
det lille hus i svinget. Det må have 
været ydmygende ud over alle græn-
ser at udstille sig selv for alle byens 
borgere med en døddrukken mand 
og far på en trillebør, som var til skue 
for alle de nysgerrige blikke, der kig-
gede på det lille optog. Da bedstefar 

blev voksen og gift og havde sin far 
og mor boende i den vestre ende af 
huset, var drikkeriet heldigvis hørt op. 
På et tidspunkt hed huset ”det bette 
krower”. Da bedstemor og bedstefar 
blev kristne og sluttede sig til Betha-
nia (Tylstrup Frikirke), kom huset til at 
hedde ”det bette missionshus”.
 
Blodhunden – der kunne tæmmes
Bedstefars to brødre plus nogle an-
dre kammesjukker mødtes af og til på 
kroen for at få en øl. Vi er vel tilbage 
i årene omkring 1920’erne. En dag 
havde de fået en tår over tørsten, og 
de begyndte at synge muntre sange. 
Kroejer Klint kom ind i krostuen og 
bad dem stoppe øjeblikkelig. Flokken 
parerede ordre og stoppede, men al-
drig så snart var kroejeren gået, før de 
satte i med skråleriet igen. Kroejeren 
dukkede op på ny og sagde, at hvis de 
ikke stoppede, hentede han blodhun-
den. Bedstefars bror, Marinus, spurg-
te friskfyragtig: ”Hvor har du bæstet”. 
Kromanden sagde, at han havde den 
ude bag døren. Så rejste Marinus sig 
og sagde: ”Ham vil a suleme jan sij”, 
og så gik han ud og trak lidt i tøjret. 
Den bidske blodhund blev angiveligt 
forskrækket og bange. Marinus trak 
i tøjret og fik hunden trukket til. Alle 
stod med tilbageholdt åndedræt og 
så optrinet, og kromanden forstod 
ingenting. Jo nærmere hunden kom 
hen til Marinus og hørte hans beroli-
gende stemme, jo mere faldt den bar-
ske hund til ro. Til sidst kunne Mari-
nus forsigtigt klappe og kæle for den, 
uden at der skete noget, og det hele 
endte med, at Marinus gik en tur med 
hunden hele vejen rundt om kroen.

Kromand Klint stod chokeret og 
så, hvad der skete og måtte erkende: 
”Det har jeg aldrig tidligere oplevet. 
Der har aldrig før været nogen, som 

kunne komme blot i nærheden af den 
bidske køter”. 

Når Marinus fremover besøgte Tyl-
strup Kro for at få en øl med gutterne, 
blev det et fast ritual, at han gik en lil-
le runde med kromandens blodhund. 

Hjemlig hygge
Da min kone og jeg for mange år si-
den var nygifte og skulle istandsætte 
vores hus, ringede vi til kro-Søren. 
Han havde netop bygget sit flotte 
stråtækte hus syd for kroen. Vi kunne 
godt lide de små ruder i vinduerne, 
så vi besøgte Søren og fik en rund-
visning. Vi står i taknemlighedsgæld 
til kro-Søren, fordi vi fik lov at kopiere 
hans vinduer, og faktisk fik dem la-
vet hos samme snedker, som Søren 
havde brugt. Men mere end det. Vi 
fik lov at kopiere den flotte pejs, som 
prydede hans pejsestue, som var det 
en skulptur i stuen. Vi har bogstaveligt 
talt haft glæde af vores pejs og hyg-
get os med den åbne ild hundredvis 
af gange. 

Selvfølgelig blev jeg vemodig, da jeg 
fik sms’en om, at kroen var lukket og 
forstod, at en epoke måske var slut, 
og at flere generationer af kroejeres 
aktive indsats i Tylstrup nu ville høre 
op. Jeg har netop hørt, at det ser ud 
til, at det vil lykkes at drive kroen vi-
dere til glæde for mange i årene frem-
over.  

Krostuen.

Marinus Sørensen.

Blodhund.
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Sæsonafslutning 
i badminton
Traditionen tro slutter badminton 
hvert år sæsonen, med at kåre for-
skellige spillere for forskellige indsat-
ser. Det har vi naturligvis også gjort 
i år, om end det ikke kunne lade sig 
gøre i forbindelse med den tradi-
tionelle klubturnering og fælleshygge 
med forældrene.

I stedet havde vi sat nogle spillere 
i stævne udenfor hallen en dejlig ef-
termiddag. 

Dorthe uddelte titlerne til nedenstå-
ende spillere.

Årets spiller er gået til en person, 
som har flere kvaliteter i sig. Som I 
ved kræver kåringen som Årets spiller 
noget ekstra. Den spiller som i år får 
denne pris, er en som altid formår at 
have et godt humør, hvilket smitter af 
på alle til træningen – både spillerne 
og trænerne. Det er en spiller, som vi-

ser et stort engagement, yder sit bed-
ste og har en positiv indstilling til alle 
øvelser og kampe. Det er desuden en 
spiller, som viser et godt kammerat-
skab til alle i klubben. Årets spiller er 
i år William.

Årets kammerat er gået til en per-
son, som har vist en ekstra indsat for 
at alle til træningen har det godt. Det 
er en spiller, som har vist stort kam-
meratskab og omsorg til alle – uanset 
alder og køn. Det er en spiller, som 
ikke brokker sig over at skulle spille 
med en der er yngre end sig selv, eller 
har et andet niveau. Årets kammerat 
er Mathias. 

Året udvikling er gået til en per-
son, der om nogen har rykket sig! 
Dette skyldes det meget høje engage-
ment som denne spiller udviser på ba-
nen og udenfor – blandt andet ved at 

træne et par timer ekstra og deltage 
i stævner. Derudover er det en spiller 
der uden tvivl yder sit bedste, hvilket 
har været meget tydelig til træningen. 
Årets udvikling er Oscar. 

Tylstrup Badminton har haft en god 
sæson med nogle nye og dejlige ini-
tiativer. 

Desværre har Dorthe valgt at stop-
pe som formand, og det lykkedes ikke 
til årsmødet at finde nye voksne til 
udvalget. 

Derfor arbejder nogle forældre lige 
pt. på at finde nye frivillige kræfter, 
måske med en helt ny sammen-
sætning. Lykkes det ikke, kommer 
Tylstrup Badminton ikke i gang efter 
sommerferien. Men lige nu håber vi 
på forældre og medlemmers opbak-
ning til at komme i gang igen.

AF HANNE HEDEGAARD

William. Mathias. Oscar.
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En pandemi skal ikke forhindre ikke 
Tylstrup Frikirke i at holde gudstjene-
ste. Så da Mette Frederiksen den 11. 
marts lukkede Danmark ned, beslut-
tede Tylstrup Frikirkes menighedsråd 
og præst har i al hast at lave gudstje-
nester, som er tilgængelige på Face-
book og YouTube.

Kirkens præst, Finn Kier-Hansen, 
fortæller: ”Allerede søndagen efter, at 
Danmark blev lukket ned, var vi klar 
med en kort gudstjeneste. De efterføl-
gende søndage har vi udvidet koncep-
tet, så gudstjenesten nu rummer sang 
og musik, indslag for børnene, bøn og 
naturligvis også en prædike”.

Tylstrup Frikirke har valgt at produ-
cere en færdig gudstjeneste i forvejen 
frem for at livestreame. Det giver den 
bedste kvalitet, og det gør det muligt 
at involvere mange i gudstjenesten. 
Påskedag bidrog eksempelvis hele 15 
personer til gudstjenesten.

Finn Kier-Hansen understreger, at 
menigheden glæder sig til at kunne 
samles i kirken igen: ”Men under dis-
se usædvanlige forhold er vi glade for 
at kunne være tilgængelige for man-
ge.” ”Der vil være gudstjeneste online 
alle søndage kl. 10:30, så længe vi er 
lukket ned”, slutter Finn Kier-Hansen, 
idet han opfordrer til at søge efter ”Tyl-
strup Frikirke” på de to sociale medier.

Desuden har Tylstrup Frikirkes øv-
rige aktiviteter også lukket ned.

Og så er Finn Kier-Hansen i øvrigt 
altid til rådighed for henvendelser fra 
medmennesker, som måtte have brug 
for hjælp eller måske blot en samtale. 
Alle og enhver kan – ganske anonymt 
– henvende sig på telefon 25 34 90 
34 eller email: finnkier@gmail.com

AF SØREN MORTENSENKirke og corona

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

Kids Fun
Night

i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 20. november 
kl. 17 til 20

Masser af mad og mange 
spændende aktiviteter

Sang, musik 
& Bibelhistorie

 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

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

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

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

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

M
aj 2020

13



For få måneder siden var Corona ikke 
andet end navnet på en øl, som jeg 
fra tid til anden havde nydt til noget 
mexicansk mad.

Men så skete der noget. Et sted 
langt herfra muterede en virus. Og 
inden længe var Corona ikke længere 
en uskyldig øl, men en pandemi, som 
mens jeg skriver dette blandt andet 
har bevirket det helt vanvittige, at olie-
producenter skal betale kunder for at 
modtage olie! Menneskers vaner og 
hverdag er radikalt ændret på ganske 
kort tid, og vi har alle på forskellig fa-
con mærket Coronas indflydelse.

Det har ikke været den rene for-
nøjelse. Coronas besøg har kostet 
kolossalt meget for vældig mange. 
Men vi har også lært noget, fået no-
get. Vi har opdaget, at vi er i stand til 
at omstille os til nye forhold ganske 
overvældelse hurtigt. Vi har erfaret, at 
det danske samfund er umådelig godt 
til at tage vare på hinanden, når det 
virkelig gælder. Det er en god erfaring, 
som vi fremadrettet kan tage med i 
vores fælles rygsæk.

Har pinse og Corona  
noget til fælles?
Der er nogle forbløffende parallel-
ler mellem Corona og pinse, som er 
spændende at lære noget af, ikke 
mindst i et samfund som det danske, 
hvor fornemmelsen for pinse mest går 
i retning af en ekstra fridag og måske 
en øl for meget, som får solen til at 
danse.

Pinse er nemlig fejringen af, at 
mennesker blev smittet af Gud. Be-
klager udtrykket, men det er faktisk 
det, som skete og som stadig sker. 
Når vi bliver smittet med corona, går 
den ubudne lille virus ind i kroppen 
og laver en masse ståhej og opstan-
delse, som desværre kan få alvorlige, 
dødelige konsekvenser for menne-
sker. I den første pinse valgte Gud at 
komme så nær mennesker, at Han 
kom helt ind i dem. Tog bolig i men-
nesker. Smittede mennesker med sig 
selv. Og lavede en masse ståhej og 
opstandelse, som heldigvis fik fan-
tastiske, livgivende konsekvenser for 
mennesker.

Sådan er det faktisk stadigvæk. 
Gud smitter os mennesker med no-
get af Ham selv, når vi dropper mund-
bind (Gud findes ikke) og to meters 
afstand (Gud må ikke blande sig for 
meget). Han smitter os, når vi lader 
ham komme nær, når vi viser Ham til-
lid, når vi tror på Gud. Så bevæger 
Han sig ind i vores liv, vores tanker, 
vores bevidsthed, og lige så stille og 
roligt, lige så sikkert, smitter Han os 
med sine egne tanker, sit væsen, sin 
kærlighed.

Jeg har ikke lyst til at være Coro-
nasmittet. Men jeg er i den grad lyst 
til at være smittet af Guds kærlighed. 
Hvad med dig, vil du smittes af Gud? 
Så tag forventningsfuldt imod Gud-
Helligånds-smitten.

Rigtig god pinse!

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Vi har lært et nyt sprog

M
aj

 2
02

0

14



AOF Aftenskolen var tirsdag den 11. 
februar ramme om et borgermøde 
i Tylstrup Hallen. Over 70 borgere 
mødte op for at deltage i en snak om 
byens fremtid. Ole Nielsen, borger i 
Tylstrup var initiativtager til mødet, da 
han kontaktede arbejdsgruppen bag 
aftenskolen i Tylstrup med sin ide. Ole 
startede selv aftenen med et oplæg 
om byens udvikling og de tiltag, som 
byen, kommune og andre har taget 
gennem tiden. Med ord og fotos for-
talte han om de mange ændringer, 
som byen har gennemgået. Mange 
gode initiativer er sat i søen til gavn 
for borgerne, men desværre har Tyl-
strup også oplevet bl.a. mange butik-
slukninger og færre arbejdspladser. 

Tanken bag borgermødet var at få 
deltagerne i dialog om Tylstrup og 
støtte hinanden i at tænke fremtid og 
byudvikling. Rådmand Hans Henrik 
Henriksen, By og Landsskabsforvalt-
ningen Aalborg Kommune var også 
inviteret med til mødet. Han fortalte 
om kommunens politik for landsby-
erne og lagde ører til de ønsker og 
holdninger, som borgerne kom med. 

I løbet af aftenen blev det bl.a. til 
en snak om rådmandens ønsker for 
at støtte et godt kultur- og fritidsliv i 
byen. Flere borgere fik fortalt om de-
res ønsker om fokus på erhvervsud-
vikling, der kunne give arbejdspladser 

i lokalområdet. Der var stort ønske 
om et ”trinbræt”, men også bygge-
grunde, som led i byens udvikling og 
eventuelle tilflytninger. I forlængelse 
heraf blev byens forholdsvis høje gen-
nemsnitsalder også nævnt. Der var 
snak om en fremtidig tilbygning til 
hallen, så der kunne blive en mindre 
sal til aktiviteter som møder, multisal, 
aftenskole- og fritidsaktiviteter m.m. 

Vi håber, at der kommer noget ak-
tivt ud af aftenens debat og lokale 
kræfter fortsætter arbejdet med ide-
erne. Er der ideer for os at arbejde 
videre med i relation til foredrag, de-
bat og besøg, så hører vi gerne fra jer.

AF ARBEJDSGRUPPEN BAG AFTENSKOLEN I TYLSTRUP (MARIANN, JEANETTE, JØRGEN, BIRDIE OG ANITA)

Borgermøde i Tylstrup

Ny gedepasser!
Gederne nede i Anlægget har fået ny 
madmor. Det er Birgit Olesen som har 
påtaget sig det ansvarsfulde hverv. 
Hun gå i gang når gederne kommer 
tilbage efter at have været på ”herre-
besøg” vinteren over. Lige hvornår det 
så bliver, kan hun ikke love præcis, 
men det bliver nok engang i maj. Vi 
plejer at følge med, hvornår Aalborg 
Zoo åbner, men alt er jo langt fra som 

det plejer i år, med den her Corona vi-
rus, siger hun. Så folk må selv gå forbi 
Anlægget i Maj måned og se om de er 
dukket op. Og mon ikke der også er 
nogle søde små kid med.

Birgit kan træffes på tlf. 27 52 06 
86 hvis der blive brug for at kontakte 
hende. Men der skulle også kommet 
et skilt op dernede. 

Vi har lært et nyt sprog
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Nu her hvor jeg endelig er kommet 
hjem, synes jeg, at jeg vil fortælle 
lidt om en oplevelse jeg havde her i 
februar og marts måned, og hvordan 
det er, at strande i udlandet på grund 
af Corona pandemien, og ikke ved om 
man kan komme hjem.

 Jeg havde besluttet mig til at rejse 
en tur til Australien for at besøge gode 
venner, som jeg mødte i 1989, da jeg 
første gang var der. Jeg glædede mig 
usigeligt til turen, siden jeg bookede 
den i juli måned 2019, og det ville da 
være 3. gang, at jeg var nede og be-
søge dette fantastiske land.  

Australien er et fantastisk land. Det 
er smukt, det er stort, det er anderle-
des med flora og fauna. Det var alle 
de ting, der fascinerede mig, når jeg 
læste om landet allerede som barn. 
Og det holdt stik alt sammen. Men det 
der slog benene helt væk under mig, 
var de mennesker der bor i landet. 
Jeg mødte en venlighed og gæstfrihed 
uden lige. Noget vi danskere kan læ-
rer en del af. De kommer helt automa-
tisk hen til dig og snakker, og inviterer 
dig ind og bo. Det kastede nogle helt 
fantastiske venskaber af sig. Venner 
der har været på besøg hos mig her 
i Danmark op til flere gange. Senest 
i 2018.

Jeg tog selv derned på besøg igen 
i 1999. Og nu da jeg er gået på ef-
terløn, syntes jeg, at det var på tide 
igen at komme ”down under” en tur. 
Det skulle være, mens der var dejligt 

vejr dernede, og det er der, når vi har 
vinter her. Januar var ikke så godt, for 
min søster havde rund fødselsdag den 
31/1. Så jeg satte afrejsedatoen til en 
uge efter, og bookede så flybilletter til 
torsdag den 6. februar med hjemrejse 
den 7. april. Det gjorde jeg den 4. juli 
2019. Så var det på plads, og jeg kun-
ne så læne mig tilbage og glæde mig 
og starte forberedelserne. Der skulle 
søges visum, og det gik glat. Ingen 
problemer. Ellers var der ikke så me-
get mere at forberede. Det skulle jo 
bare være en besøgsferie. Oplevelser-
ne havde jeg set de fleste af. Så det 
var ikke det, der havde første prioritet. 
Det var samværet med vennerne. 

Som tiden nærmede sig steg for-
ventningerne. Jeg blev hele tiden min-
det om det, fordi alle spurgte, om jeg 
skulle derhen, hvor det brændte. Det 
var det alle spørgsmål gik ud på. 

Lige før jul begyndte historierne 
om én, der var blevet syg i Kina af en 
ny slags influenza. Man kaldte den 
”Corona influenza” eller noget i den 
retning. Det var ikke lige noget man 
tog sig af, for det var jo langt væk. 
Men som vi kom igennem januar blev 
der flere og flere der blev smittet, Ikke 
bare i Kina, men også andre steder i 
verden. Men, nå ja det stoppede jo 
nok snart igen.

Vi fik overstået min søsters fødsels-
dag, og derefter skulle der pakkes og 
gøres klar til afrejse, og så begyndte 
problemerne at vælte ned.

Fire dage før jeg skulle rejse, be-
gyndte jeg at blive godt og grundigt 
forkølet. Som dagene gik kom der 
også feber. Efter som den der Corona 
influenza blev mere og mere udbredt, 
turde jeg ikke gøre andet end at kon-
takte mit forsikringsselskab. De var 
enige med mig i, at det ikke var klogt 
at rejse i den tilstand. Med feber, ville 
jeg ikke komme ind i flyveren. Så jeg 
måtte aflyse turen og fik pengene til-
bage for billetten af forsikringen. Jeg 
fik så grønt lys til at rejse ugen efter, 
da jeg var blevet feberfri igen. Så jeg 
bookede en ny billet. Aalborg - Køben-
havn - Hong Kong og Melbourne med 
afgang 12. februar og hjem igen den 7 
april som planlagt. Turen til Hong kong 
var med SAS. Det store fly havde kun 
81 passagerer om bord, med plads til 
260. Alle asiatiske passagerer brugte 
masker, og det samme gjorde besæt-
ningen, der var dansk. Videre til Mel-
bourne var flyveren fra Cathey Pacific 
også kun halv fuld og igen masser af 
masker. Men jeg klagede ikke, for jeg 
havde tre sæder fri, så jeg kunne ligge 
og sove hele vejen.

Jeg fik en dejlig stormende vel-
komst i Melbourne lufthavn af mine 
venner. Og jeg gik i gang med at nyde 
samværet med dem. Men jeg fulgte 
jo med i, hvad der skete der hjemme. 
Og der kom så nyheden om, at en fra 
TV 2 News var blevet smittet som den 
første i Danmark. Men nå ja, det var 
vel ventet, vi slap vel ikke helt fri der 
hjemme, især med alle dem der tager 
på skiferie i Italien. Men tallene be-
gyndt jo at eskalere der hjemme. Men 
stadigvæk var jeg ikke bekymret. 

Jeg var nu efter 14 dage i Mel-
bourne rejst videre til Tasmanien, og 
nyhederne der hjemme fra blev værre 
og værre. Efter en uges tid på Tas-
manien, fløj jeg til Adelaide, sammen 
med nogle af de venner, jeg var mød-
tes med på Tasmanien. Efter en god 
uges tid der, havde vi planlagt en tre 
dages tur op til Flinters Rangers der 
ligger 500 km nord for Adelaide. Det 
er Australiens største bjergkæde, som 
jeg missede for 30 år siden. Men et 

AF JENS THOMSEN NYGAARD

På tur med Corona!!

Smuk smuk udsigt ned over Hobert på Tasmanien. Set fra næsten 1300 m høje Mt Wellington.
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par dage før vi skulle derop, begyndte 
min tablet og mobiltelefon om natten 
at ”bimle og bamle” på natbordet ved 
siden af min seng. Det var venner og 
familie hjemme fra, der skrev ”Jens du 
skal komme hjem. Danmark har luk-
ket ned, og lukker grænsen for indrej-
se i morgen lørdag kl. 12 dansk tid”. 

Her springer kæden af for mig. For 
31 år siden, da jeg var her nede før-
ste gang, blev jeg kaldt hjem på lidt 
samme måde. Da var det vores far, 
der var blevet alvorligt syg. Så jeg fik 
et grimt flash back til den tid. Men 
der var en forskel. Dengang kunne 
jeg bare booke en billet og flyve hjem. 
Denne gang vidste jeg ikke, om der gik 
fly, og da man skrev på internettet, at 
man skulle tage det stille og roligt, og 
komme hjem i tæt samarbejde med 
sit rejsebureau, sit flyselskab og sin 
forsikring, og så også ambassaden 
i Canberra. Ingen af dem kunne jeg 
komme i kontakt med, for det var jo 
weekend. Fik dog fat i den danske 
konsul i Adelaide. Han var en rar fyr, 
men kunne ikke rigtig fortælle mig 
mere, end det jeg allerede vidste. 

Når der sker sådan noget, så er man 
godt nok langt hjemme fra. Og der går 
en kraftig hjemve i gang i en. Turen 
er egentlig ødelagt, for ens tanker er 
kun der hjemme, og om hvordan man 
kommer hjem hurtigst muligt. Man er 
hjælpeløs, fordi man har lyst til at gøre 
en masse ting, men kan ikke gøre no-
get. Kun vente, for jeg hørte ikke fra 
nogle af de kontakter som myndighe-
derne siger, at man skulle kontakte. 
Jeg kunne ikke få fat i dem. En god 
ven derhjemme tog kontakt til SAS. 
De kunne ikke ombooke min billet, da 
den var købt gennem et rejsebureau 
der hedder ”Tripmonster”, og dem 
kunne jeg ikke få fat i. Telefonerne 

svarer ikke, og mailen blev besvaret, 
med at de ville vende tilbage inden for 
48 timer. Min søster hjemme i DK fik 
fat i forsikringen, men de sagde også, 
at jeg skulle tage fat i mit rejsebureau.

Min første beslutning, var at jeg 
skulle tilbage til Melbourne. For det 
var der, jeg skulle flyve hjem fra, med 
min oprindelige billet. Og det er en 
meget større lufthavn.

I bydelen Diamond Creek i Mel-
bourne, hvor jeg boede, gik jeg ned 
og talte med et lokalt rejsebureau. De 
kunne skaffes mig en billet til 2 dage 
senere for 1650AUD (100 AUD = ca. 
420 kr.). Men den søde dame der, 
syntes jeg skulle vente et par dage, 
til jeg måske havde hørt fra mit gamle 
rejsebureau. Det ville jo være noget 
billigere, hvis de kunne ombooke min 
billet.

Men da jeg så næste morgen erfa-
rede, at dronningen havde været i tv 
med en appel om, at vi skulle komme 
hjem, og at der blev lukket mere og 
mere ned der hjemme, samtidig med 
at tingene også spidsede til i Austra-
lien, kontaktede jeg den danske am-
bassaden i Canberra. Her fik jeg en 
snak med en meget sød og forstå-
ende medarbejder. Hun kunne kun 
sige en ting. ”Hvis du har råd til det, 
så skynd dig at købe en billet hjem. 
Tingene ændres dag for dag, og in-
gen ved hvornår, at Australien også 
lukker deres grænser”. Det var de 
ord, jeg gerne ville høre, så mig ned 
til rejsebureauet her i Diamond Creek 
og snakke med den søde pige igen. 
Men den billet hun havde dagen før 
var steget til 6000 AUD!! Men hun 

kunne så i stedet skaffe en billet med 
Emirates via Dubai og København til 
Aalborg 2 dage senere til 1458 AUD. 
Det var lørdag den 21. marts. Den tog 
jeg selvfølgelig, men skulle have is i 
maven, for det var ikke sikker, at jeg 
kunne komme med den, hvis nu der 
blev lukket for flyvning. Men det skete 
ikke selvom Australien lukkede græn-
sen aftenen før. 

Herfra gik alt efter planen, og jeg 
er nu hjemme og i skrivende stund, 
gået i to ugers isolation, for ikke evt. 
at smitte andre. Jeg har lidt jetlag 
endnu, men det er så dejligt af være 
hjemme igen. Den skrækkelige uvis-
hed man gik i, i halvandens uges tid, 
var noget at det værste jeg nogen 
sinde har været ude for, når jeg har 
været ude at rejse. Det ene øjeblik 
ser det lyst ud, og det andet ser det 
mørkt ud. Heldigvis var jeg hele tiden 
blandt gode og nære venner, der af og 
til måtte give en et spark i bagdelen, 
når jeg havde det værst. For som de 
sagde, ”vi kan godt forstå at du gerne 
vil hjem, men går det i vasken, så kan 
du jo altid bo her hos os. Du er jo ikke 
efterladt hjælpeløst på gaden”.  Jeg 
har meget ondt at de mennesker som 
sidder fast i et land uden lokale kon-
takter. Jeg håber snart at myndighe-
derne få dem hjem. 

P.S. Jeg startede med at skrive 
dette ned allerede i Melbourne, for 
at aflede mine tanker, som en slags 
terapi. Det var mærkeligt, at man i 
starten overhovedet ikke tænkte over 
hvilke disse konsekvenser denne virus 
kunne have for en, og da slet ikke for 
hele verdenen. 

Minsanten ingen toiletpapir i Melbourne.

Sidste aften inden min hjemrejse var jeg inviteret på restaurant af mine venner. Det var en stor 
restaurant men der sad kun gæster ved 3 borde. En meget speciel oplevelse.

M
aj 2020

17



Traditionen tro var der inviteret til 
fastelavnsgudstjeneste i Tylstrup Fri-
kirke fastelavnssøndag. Kirken var 
godt fyldt godt, da omkring 110 børn 
og voksne var mødt op. Det hele be-
gyndte med morgenkaffe, kakao og 
rundstykker. Det blev efterfulgt af en 
kort og festlig gudstjeneste, medens 

alle stadig sidder rundt bordene og 
nyder den sidste kop kaffe. Guds-
tjenesten bestod af festlige børne-
sange, en børnevenlig illustrativ tale 
samt enkelte andre indslag og et par 
salmer. Til sidst var der så tøndeslag-
ning, hvor kattedronninger og konger 
blev fundet.

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

Fastelavnssøndag i Tylstrup Frikirke 
var både festlig og fornøjelig – og en 
god optakt til påsken.

AF SØREN MORTENSENFastelavnsfest

Når man ikke kan samles som sæd-
vanligt til spejdermøde 1 gang om 
ugen grundet omstændighederne, ja 
så må man finde på andre løsninger: 
Hjemmespejder.

Der er blevet lavet et nyt mærke, 
som kan erhverves hvis man får løst 

og godkendt 8 opgaver ud af 11 mu-
lige. Dvs. en opgave i hver uge der 
er lukket ned – og det varer foreløbig 
frem til skolernes sommerferie.

Hver uge får spejderne en pose 
med 3 spejderopgaver leveret til dø-
ren. Når opgaverne er løst, sendes 
der et billede via facebook eller mail, 
så lederne kan se resultatet.

Opgaverne består for det meste af 
praktiske spejderopgaver, som f.eks. 
at samle affald, lave gækkebrev med 
morsekoder, finde blomster og dyr, 
lave knob og skære ting med spejder-
dolk. 

Opgaverne er delt op i forskellige 
niveauer til familiespejdere, minibæ-
ver, bæver og ulve.

Floklejren i Kristihimmelfarts-
weekenden er blevet aflyst, men le-
derne oplyser, at de har planer om 

en spejder weekend når man igen kan 
mødes.

Det forventes ikke, at man kan be-
gynde igen før efter sommerferien.  
Den endelige dato er endnu ikke be-
stemt, men lederne lover, at man når 
spejdermøderne igen går i gang, ja så 
vil det ske med en kæmpefest!

AF SØREN MORTENSEN

Hjemmespejder 
– i en coronatid
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Trods Corona ligger 
det politiske arbejde 
ikke stille
De udfordringer, som Corona-situatio-
nen har givet os, både i vores familier 
og hver især, men i særdeleshed på 
vores lokale skole, er noget som vi i 
skolebestyrelsen syntes er vigtigt, at 
vi har fokus på. 

For i lige netop sådan en situation 
bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, 
at have en lokal og nær skoleledelse, 
der har et indgående kendskab til 
skolen, os forældre og ikke mindst 
vores børn. 

Skolen kan grundet dette indgå-
ende kendskab håndtere en forsvarlig 
åbning af skolen efter Corona nedluk-
ningen. Denne åbning kræver et stort 
arbejde fra ledelsens side, men ikke 
mindst at ledelsen på skolen både 
lever op til sundhedsmyndighedernes 
anvisninger, men vigtigst af alt, at 
de igennem et tæt samarbejde med 
forældrene kan opretholde en dialog-
baseret kommunikation med skolens 
forældre. Da denne genåbning kræ-
ver et tæt samarbejde mellem skole 
og hjem for at det lykkes bedst muligt. 

Dette kræver, at ledelsen på Tyl-
strup skole kender og har en nær re-
lation til alle forældre i det daglige. 
Dette tænker vi som skolebestyrelse 
ikke ville være lige så let, hvis vi som 
Aalborg kommune på nuværende 
tidspunkt lægger op til, havde fæl-
lesledelse og dermed ikke en lige så 

nærværende og tæt knyttet ledelse i 
hverdagen, som vi har nu. 

Så derfor håber vi, at folk i byen 
vil følge med og give jeres mening 
tilkende ved de forskellige politikere, 
når forhandlingerne går i gang med 
1. behandling den 21. april da vi som 

by er nødt til at stå sammen og give 
udtryk for vores bekymringer i forhold 
til at indfører fællesledelse på Aalborg 
Kommunes skoler. 

2. behandling 6. og 18. august. 
Endelig godkendelse forventes 31. 
august. 

AF SKOLEBESTYRELSEN PÅ TYLSTRUP SKOLE
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Fortsættelse af Krøniken 
om Christian Nielsen...

Fortæl lidt om skolernes  
udvikling i sognet?
Her i Sulsted og Tylstrup byggede vi to 
skoler i den tid. Vi byggede ny skole i 
Sulsted i 1938 og ny skole i Tylstrup 
i 1943. Den skole i Sulsted var en 
gammel skole med stråtag, og jeg 
kan huske, (jeg var også i skolekom-
missionen) at engang vi kom til ek-
samen derovre, da havde lærerinden 
51 elever i første klasse. Det var der 
faktisk ikke plads til i klasseværelset. 
Der var to store vinduer med bred 
vindueskarm. Der sad tre drenge ved 
hvert vindue, de brugte vindueskar-
men til bord

Hvad årstal var det?
Det var i ca. 1936. Men så kom der 
en ny skolelov i 1937, hvor kom-
munerne fik tilskud til at bygge nye 
skoler, og der var Sulsted-Ajstrup 
sogneråd en af de første i landet, der 
benyttede den tilskudslov. Vi fik byg-
get Sulsted skole i 1938. Det var den 
første centralskole i Danmark, og det 
medførte, at der var en mindre skole 
ude på Milbak, der blev nedlagt. Der-

for skulle vi have skolebuskørsel, og 
det er vist ikke tvivl om, at vi var en af 
de første kommuner, der praktiserede 
det her i Danmark. Der kom senere 
hen deputationer fra flere kommuner 
der ville have noget at vide om vores 
skoleforhold, og hvordan det gik med 
at køre med busser og alt sådan no-
get.

Havde I generator i jeres 
skolebus under krigen? 
Nej, vi havde ikke generator. Vi fik en 
lille tildeling af benzin, og så var vi jo 
gode til at regne, og vi regnede ud, 
at det var mange kilometer, vi skulle 
køre hver dag, så til sidst fik vi fak-
tisk benzin nok til skolebussen. Det, 
der kneb mest med, var dæk til bus-
sen. Til sidst kunne vi ikke skaffe flere 
dæk. Så det gik pludselig i stå. Men 
da tyskerne kom, beslaglagde de sko-
lerne i Tylstrup og Sulsted og jagede 
både børnene og lærerne og lærerin-
derne ud. Så holdt vi nogle primitive 
skoler i de år. 

Hvornår stiftede du første gang 
bekendtskab med Tyskerne? 
Den første gang jeg stiftede egentlig 

bekendtskab med tyskerne var da jeg 
blev formand. For indtil jeg blev det, 
var det Jens Peter Christensen, de 
henvendte sig til. Tyskerne havde et 
vist system i alle ting, og de ville have 
en bestemt mand, de kunne henven-
de sig til her i kommunen.

Hvor holdt I så skole henne?
I Sulsted havde vi tre steder. Der var 
et hus i Hostrup som hed ”Lykkens-
hjem”. Der var en mindre møde sal. 
Den havde vi lejet. Så havde vi lejet 
et værelse oven på Sulsted kro, og så 
havde vi også konfirmandstuen i Sul-
sted præstegård. De tre steder holdt 
vi skole i 6 år, tror jeg. Tylstrup tog de 
ikke før i 1943,  da den var helt fær-
dig. Der holdt vi så skole i de to mis-
sionshuse her i Tylstrup, og så nede 
ved Vævergården. Der holdt vi skole 
nok i en 4-5 år. Det var ret besværligt, 
men det skulle jo gå ligesådan.

Hvor mange tyskere 
mener du der lå i Tylstrup?
Af tyskere ved jeg ikke det nøjagtige 
tal før den 5. maj 1945, da fik jeg det 
nøjagtige tal, men vi havde mange ty-
skere under hele krigen. På Sulsted 

En krønike om
 Christian Nielsen
AF JENS THOMSEN NYGAARD

Niels Christian Nielsen.

Tylstrup Kro med det røde kors malet på taget.
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skole var der nærmest befalings-
mandsskole, hvor de uddannede un-
derofficerer. Jeg ved ikke, hvor mange 
der var, men der var i hundredvis. I 
Tylstrup skole var der lazaret. De så-
rede soldater kom nede fra østfronten  
med toget. Det var en elendighed at 
se. De kunne heller ikke nær rumme 
dem i Tylstrup skole, så byggede de en 
stor barak, og så var der et gammelt 
afholdshotel, der også blev beslaglagt 
her i Tylstrup, og til sidst beslaglagde 
de Tylstrup kro. Der var fuldt besat. Så 
i 1945, den 5. maj efter befrielsen, 
blev det sådan, at danskerne skulle 
sørge for alle de tyske flygtninge. 

Her i Tylstrup var der mange øst-
tyske flygtninge og syge folk. 

Der kom så bud efter mig den 
5.maj. Det var stiftsamtsmanden i 
Aalborg, som hed Berner, han skulle 
sørge for at administrationen blev ved 
at foregå. Der fik jeg det nøjagtige tal 
opgivet, da havde vi 715 tyskere her i 
Sulsted og Ajstrup og Tylstrup. 

   
Var det soldater og flygtninge?
Det var soldater, sårede og flygtninge, 
og dem skulle vi sørge for forplejning 
til. Men det viste sig, at de havde så 
rigeligt sørget for, at de havde noget 
selv. Der gik mange dage inden jeg 
var nødt til at skaffe føde til dem. Det 
blev sådan, at vi skulle til at sørge for, 
at de fik noget at spise, og vi fik en 
rationeringsliste over, hvor meget der 
måtte være til hver mand i kalorier og 
forskellige ting. Det var ikke nemt at 
administrere for så mange, men det 
gik på bedste beskub. 

Og så kom vi ud af maj, og  
hverdagen begynder igen!
Ja, men den 5. maj glemmer jeg al-
drig, for da fik vi blandt andet også 
besked på, at vi skulle beslaglægge 
alle de danske penge som tyskerne 
havde. Og nu kendte jeg jo lidt til ty-
skerne. Jeg havde haft så meget med 
tyskerne at gøre, for de sendte jo bud 
efter mig til enhver tid. Så jeg vidste 
jo godt, at det ikke var så nemt, og 
at vi måtte have det ordnet på en el-
ler anden måde, sådan at vi havde 
vor ryg fri efter krigen. Så jeg tog vor 
daværende kæmner med til Tylstrup, 
vi havde nogle store kufferter med og 
gik til lazarettet. Der var der en ”ober-
zahl-mester”, som vi kaldte ham, der 
stod for administrationen og hele hi-
storien her i Tylstrup. Han var nu for 
øvrigt østriger, og han kunne snakke 
lidt svensk. Så ham kunne jeg snakke 
lidt med. Vi kom så derop,  og jeg 

siger til ham. ”Vi skal have fat i je-
res penge, alle dem i har”. De havde 
en stor trækiste inde på kontoret, 
den lukkede han op, og den var fuld 
af tikronesedler og femkronesedler. 
Nu vidste jeg jo godt, at de enkelte 
soldater, patienter og flygtninge også 
havde en del penge, men det var jo 
næsten håbløst at komme rundt og 
mærke i lommerne på 715 personer, 
så jeg sagde til oberzahl-mesteren. 
”Nu tager vi de penge, du viser os, og 
så er det dit ansvar, hvis vi ikke får de 
andre”. Og så talte vi pengene op, der 
var ca. 250.000 kr.

Det var jo mange penge
Ja, det var rigtig mange penge den-
gang, og det var i tikronesedler og 
femkronesedler, så vi stod med ta-
skerne fulde, og døjede med at bære 
dem. Vi lejede en bil og kørte ud i 
Nørresundby bank og satte dem ind 
på en konto der. Vi kom ind til den da-
værende direktør, der hed Sølvsten, 
han blev helt forskrækket, det var jo 
mange penge dengang. Han kaldte 
på 2 bankbude og bad dem køre de 
kufferter over i nationalbanken i Aal-
borg. Da de ikke ville have pengene. 
Men jeg fik en kvittering på, at de 
havde afleveret pengene, så vi havde 
vores ryg fri.

Det kunne være morsomt at 
have det dokument i dag
Ja, det findes muligvis i et arkiv et el-
ler andet sted.

Det kapitel med den tyske besæt-
telse, kunne jeg godt have lyst til at 
fortælle lidt om. Fordi det berørte 

Tylstrup Skole med rødekors malet på taget.

Tyske soldater til parade og flaghejsning i skolegården på Sulsted skole. den 20. april 1943 
(Hitlers fødselsdag).

M
aj 2020

21



mig stærkt som sognerådsformand. 
For tyskerne ville jo hele tiden have 
en kontaktmand her, som de kunne 
holde sig til. Det var ikke altid lige 
behageligt, for de stillede jo som-
metider store krav, og så skulle man 
jo ”balancere” der imellem, men det 
førte jo sommetider ubehageligheder 
med sig. Det er måske ikke alle der 
ved, at den 29. august 1943 da er-
klærede tyskerne undtagelsestilstand 
eller militærundtagelsestilstand, som 
de kaldte det, her i Danmark. Det vil 
sige, at de permitterede alt offentlig 
dansk myndighed. Og de skulle så 
selv prøve at administrere Danmark. 
Men det var ikke så let for dem, for de 
kendte jo ikke forholdene, og havde 
ikke mandskab til det. Så var de jo så 
snilde, at så sendte de bud efter mig. 
Det foregik på den måde, at søndag 
d 29. august 1943 kl. fem/halv seks 
om morgenen, var jeg lige kommet ud 
i kostalden, da der kom en mægtig 
stor motorcykel brølende ind i gården 

med to soldater på. De sprang af, og 
havde hver sin revolver i hånden og 
begyndte at forklare mig, at jeg skulle 
med til Sulsted. Nu var jeg jo i mit 
gamle tøj, jeg skulle jo til at malke, 
så det var jeg jo ikke så interesseret 
i. Men det helt sjove var, at de vidste 
ikke, hvor jeg boede, de havde bare 
fået ordre til at hente mig. Så havde 
de truffet en ung mand, på gaden i 
Tylstrup. Ham havde de spurgt, hvor  
”der Burgermeister” boede, sådan 
kaldte de jo en sognerådsformand på 
tysk. Nu var der en mand her i Tylstrup, 
en byggemester som lavede en del for 
Tyskerne, og det syntes folk ikke om. 
Han var ikke så populær i byen, men 
denne her unge mand forstod dem 
sådan, at det var ”byggemesteren”, 
de skulle hente. Så han viste dem ind 
til byggemesteren, og ham purrede 
de op af sengen. Han kom op bag 
på den her motorcykel og skulle vise 
dem, hvor jeg boede. Og så kom de 
ind i kostalden og begyndte at rykke 
i mig, og ville have mig med ud. Jeg 
kan ikke huske,  hvad de sagde, jeg 
kunne jo ikke snakke tysk, men jeg 
forklarede dem, at jeg ville i noget an-
det tøj. Så kom byggemesteren, som 
tolkede for dem” bagefter ind,  og han 
sagde, som han nu kunne bande, ”du 
skal med derover, de er helt tossede, 
de skyder dig, hvis ikke du kommer 
med”, men jeg sagde: ”såmænd det 
gør de ikke det”. Og det endte med, 
at jeg fik lov til at komme i noget an-
det tøj. Men de var så bange de her 
to unge soldater, for de turde jo ikke 
komme til Sulsted uden at have mig 
med. Så jeg tog dem med ind og fik 
dem til at sætte sig på en stol i stuen. 
Og så ville jeg gå ned i bryggerset og 
vaske mig, og der fulgte den ene med 
ned, og han stod med en revolver ved 
siden af mig. Min kone var jo ikke 
glad ved denne situation, og hun ville 
så forklare ham, at de skulle komme 
igen med mig. Hun pegede ud i går-
den, der stod jo det her uhyre til mo-
torcykel. Så tror han, at der er nogen 
der var ved at gøre noget ved den, og 
han sprang op og for ud i gården, men 
kom ind igen og var helt flov.

Men så kom vi jo ud at køre. Jeg 
har aldrig nogensinde fået så stærkt 
kørende, ikke en gang i en stor Volvo, 
det var en meget stor motorcykel, og 

dengang vi kom herned til Tylstrup kro 
og drejede sydpå af landevejen, da 
kunne jeg nok høre, at nu skulle den 
have noget mere. I kan tro vi kom til 
Sulsted. Uha da!

Nå, jeg vidste jo ikke, hvad jeg 
skulle gøre, de havde jo ikke rigtig 
nogen tolk dengang, men så hentede 
de sognepræsten Pastor Normansen. 
Han havde før været tolk for mig der-
oppe. Det, det gik ud på var, at jeg 
skulle erklære, at jeg ville være villig 
til at administrere kommunen, som 
jeg plejede, for det havde de ikke tid 
at overtage. Det skulle jeg nærmest 
aflægge ed på. Nu var man jo lidt 
uforberedt og man vidste ikke, hvad 
de kunne finde på. Pastor Norman-
sen og jeg snakkede lidt om det, og 
formulerede det så på den måde, at 
jeg ville erklære, at det skulle jeg nok, 
bare ikke det ville komme til at gå ud 
over egnens beboere. Og det lovede 
de, at det ville det ikke. Så hentede 
de så forskellige andre, de hentede 
mejeriejer Carl Hjorth, og de hentede 
bageren og de hentede slagteren og 
de hentede kæmneren. De skulle 
også erklære, at de også ville drive 
deres forretning som de plejer, og da 
de havde gjort det, fik de lov at rejse 
hjem. Pastor Normansen skulle have 
gudstjeneste i Ajstrup kirke, så han fik 
også lov til at tage hjem. Men nu var 
det jo det, at jeg ikke havde fået tid 
til at få morgenmad, og klokken var 
jo blevet hen ad middagstid, så jeg 
var jo godt sulten. Så forklarede jeg 
dem, at jeg ville have lov til at gå ud 
i byen og få noget at spise. Så kom 
der bud nede fra skolekøkkenet, hvor 
der havde de officersmesse, at jeg 
måtte komme derned og få noget at 
spise. Men nu var jeg efterhånden 
blevet godt sur, så jeg sagde nej tak, 
det ville jeg ikke. For jeg sad oppe i et 
lille lærerværelse, og der stod en sol-
dat med afblanket bajonet ved siden 
af mig, og så en stor trækasse med 
nogle tyske cigaretter i. Dem sad jeg 
og røg nogle af, men så omsider fik 
jeg lov til at gå ud i byen. Men jeg 
skulle komme igen om en halv time, 
og det kunne jeg nok forstå, at det 
var nødvendigt, så det lovede jeg, og 
det kom jeg også. Og så sad jeg der 
og kiggede på de her cigaretter til hen 
ved aftenstid. Så blev jeg også ked 

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 flag-
ene kommer op. Retnings linierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.

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

•  Konfirmation i Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

• Tylstrup Byfest  

Andre aktiviteter med ønske om flag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den flotte flagallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. En stor tak til disse for støtten til 
byen og dens aktiviteter. Du kan se 
navnene på sponsorerne lige inden 
for døren i Tylstrup Hallen.
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GAMER 
FØDSELSDAG

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

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

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

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

af det, og forlangte at komme hjem. 
Jeg vidste ikke, om det kunne lade sig 
gøre, men man skulle jo være fræk, 
og det endte med, at det kunne jeg 
godt. Men jeg sagde, hold nu lidt, nå 
I kan hente mig, så I skal også køre 
mig hjem, jeg havde jo ingen cykel el-
ler noget. Så kom de samme to fyre, 
der skulle køre mig hjem i motorcyk-
len. Da det blæste en del, tog jeg min 
hat af og tog den under armen. Det så 
ham der sad bagpå motorcyklen, så 
han gav et forfærdelig vræl af sig og 
stoppede motorcyklen, så kiggede de 
på mit hoved, de troede, at jeg havde 
tabt hatten, men så tog jeg den op og 
viste dem den, og så fik motorcyklen 
igen gas. Du kan tro, vi kom hjem. 

Sådan gik det, og sådan var det 
jo efterhånden mange episoder, hvor 
der kunne være ubehag ved det. Til 
sidst blev det også sådan, at tyskerne 
fandt ud af, at jeg ikke var nazi-venlig. 
og så blev de sommetider også mere 
kritiske. Det endte også med et par 
gange, hvor der var nogle Gestapofolk 
i Aalborg, der kom her ud og skulle 
prøve,  om ikke de kunne dupere mig. 

Det kunne de jo sagtens gøre, men 
jeg tror alligevel, at jeg blev ved med 
så nogenlunde at bevare min selv-
stændighed. Men der var én gang, det 
var i 1945 i april måned, da blev vor 
ældste pige konfirmeret, og vi havde 
derfor nogle familiegæster, der havde 
overnattet hos os. Næste morgen da 
vi sad og fik morgenkaffe ringede te-
lefonen. Det var en dansk dame, en 
af dem, der var tolk og ”meget andet” 
for tyskerne, hun fortalte mig, at nu 
var Gestapo-chefen fra Aalborg her 
på Tylstrup skole, og om ikke jeg ville 
komme derop? Det vidste jeg, at det 
var jeg nødt til, men sagde at jeg ikke 
kunne komme før om en time, fordi 
jeg havde gæster. Det skulle hun så 
sige til dem. Så cyklede jeg op til Tyl-
strup, og der i skolegården holdt en 
fin bil,  med en to-tre herrer i, og den 
her danske tøs. hun siger så bebrej-
dende til mig. ”Du kom ikke, da du lo-
vede”. Jo jeg kom til den tid, jeg love-
de at være her, og nu er jeg her. ”Nej, 
men det er ikke første gang, at du har 
været tvær og ikke ville komme, så 
nu skal du med til Aalborg”. Det var 

jeg jo ikke for stolt af, men så var der 
den her ”oberzahl-mester”, som jeg 
har nævnt før, Ham der var østriger, 
og som kunne snakke svensk, han gik 
ude i gården. Ham kaldte jeg på og 
satte ham ind i situationen. Hvad han 
sagde til dem, det ved jeg ikke, men 
han sagde selvfølgelig god for mig. Så 
lige pludselig så kører de igen, og så 
kunne jeg få lov at køre hjem igen. Så 
sådan en dansk pige, hun stod jo ikke 
ret højt i stjernerne hos mig.

Sådan var der jo mange episoder, 
som jeg var nødt til at deltage i, og 
det medførte, at folk her i byen tit så, 
at jeg kom sammen med tyskerne 
både her og der, Jeg ved ikke, hvad 
de troede, Men så kom jo den 4. og 
5. maj, hvor der var mange danskere, 
der blev arresteret af modstandsbe-
vægelsen. Da blev jeg klar over, at der 
var flere her i byen, der var forundret 
over, at jeg blev ved at gå fri. De tro-
ede, at jeg også skulle have været ar-
resteret. 

Krøniken om Christian Nielsen 
fortsætter i næste nummer...
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

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

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

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

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

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

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

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

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

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

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. hus-
stand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at skrive 
din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. nr. 7448 
Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.

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

Hilsen Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING
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ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

PRISER
Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . . . kr. 800,-
2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . kr. 1.500,-
1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 700,- 
1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,- 

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

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

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

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

MAJ 2020
 UGE 20  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
  Sundhedsuge på alle aktivitetcentre i Aalborg 
  Kommune. Tema ”Glad i låget”. Se program. 
  Hent det på Gavlen.
 12.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. 
 19.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
  Udfl ugt til Ree Park.
 20.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen. 
 20.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 28.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
 kl. 13.30 Banko i Toftegårdscentret Sulsted.

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

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles 
i august 2020 i løbet af uge 33. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 25. juni 2020
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio august 2020 til 
medio november 2020.

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

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

Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

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

På grund af Covid-19 er alle arrangementer afl yst, 
men dem der står her i kalenderen kan måske 
komme op at stå, så vi vil anbefale at man under-
søger ved den pågældende arrangør om deres 
arrangementer bliver til noget.

Arrangementer i Ajstrup Sogn

På grund af Covid-19 er der ingen info om arrang-
menter her i indbliks maj nummer. Der henvises 
istedet til Kirkebladet som kommer i maj måned. 

JUNI 2020
 2.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 9.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted-Ajstrup Seniorer. 
 19.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
  Udfl ugt til Ree Park.
 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 25.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
 kl. 13.30 Banko i Toftegårdscentret Sulsted.
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Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

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

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

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

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

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted 

oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84

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

Lindstrøm biler
Værksted - Bilsalg - Leasing

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

www.sparv.dk

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

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

er åben for ekspedition hele dagen

RÅDGIVNING
med sund fornuft

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

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

Murermester
SØREN SØRENSEN

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

  TØMRERFIRMAET 
  DAN JENSEN A/S

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

SOLIDT 
   HÅNDVÆRK! 

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

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Lyd, lys, produktion, mobildiskotek, 
events og meget mere...

Se mere på www.larmoglamper.dk
Tlf. +45 72 31 11 11  -  Mail: kontakt@larmoglamper.dk
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG  
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

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

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

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

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

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

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

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

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

PASNING AF GEDERNE I 
ANLÆGGET 
Birgit Olesen  
27 52 06 86

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: 
Ole Andersen 
23 20 14 03  
kaja-ole@stofanet.dk

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


