Nr. 3 – August 2014

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

Kvartalets profil
Barndommens gade
Luneborg Kro
Thjudeltorp spejderne

Søren Vestergaard • Side 4
Vi var rige... • Side 12
Vi bliver færdig!!! • Side 14
På lejr • Side 26

Dette blad er lavet i samarbejde med:

A f Jens Thomsen Nygaard

DYRK
IDRÆT I TUI

Tylstrup
Frikirke

i Tylstrup Hallen
eller på stadion

INDHOLD

8

14

3
4
8
10
12
14
18
22
24
26
28
30
32

Gensynets glæde
45 år senere...
Kvartalets profil
Søren Vestergaard
Heksen til Sankt Hans Bålet
i anlægget

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer,
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.
redaktører
HANNE HEDEGAARD
hha@nordfiber.dk
Tlf. 20 74 02 65
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Forventninger
Slår du til?
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Da alle først lige havde givet sig til
kende, om hvem de var, kom snakken i gang og fra da af, var der ikke et
stille øjeblik. Der blev snakket, grinet
og fortalt historier til langt hen på nat-

ten. Det blev en absolut god og vellykket dag, som vist godt kan tåle en
gentagelse. Tak for det gode initiativ
Helle og Grethe.

annoncesalg
Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Thjudeltorp spejderne
på lejr
Kalender
Arrangementer fra maj til august

ørdag den 14. juni stod den på
gensyn med gamle skolekammerater på Tylstrup Skole. To
tidligere Tylstruppiger, Helle Jensen
og Grethe Larsen (nu Hansen), havde
fået den ide, at de ville prøve at finde
alle de gamle klassekammerater, de
blev konfirmeret sammen med den
13. april 1969 i Ajstrup Kirke og i Bethania Kirken i Tylstrup. Det er nemlig
45 år siden i år, at årgang 1955 (plus/
minus) trådte ind i de voksnes rækker.
Der blev sat et større detektivarbejde i gang for at finde alle de 31
elever, som var i klassen dengang. Det
lykkedes og, hvad der måske var mere
overraskende er, at alle også er i live
og bor i Danmark. Det er nok lidt imod
al statistik, men jo kun dejligt.
Da dagen oprandt, kom der 26
forventningsfulde, og ”lettere” gråhårede, personer til Tylstrup skole. 3 var
desværre forhindrede i at deltage og 2
have ikke reageret på henvendelsen.
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uge 46

26
Fra vestre er det Helle Kjær Jensen, Birthe Børgård, Jørn Michelsen, Christian Wolfhagen, Helle Andersen, Hans Jørn Olesen, Jan Møller
Jensen, Grethe Winkler, Per Nielsen, Per Kauffmann, Linda Back, Jens Thomsen Nygård, Per Jørgensen, Grethe Hansen, Bjarne Hansen,
Grethe Ravn, Kurt Søgaard (forrest) Karsten Tilsted, Kirsten Madsen, Kirsten Blok, Richardt Bendtsen, Marianne Lassen, Merete Ejstrup,
Bjarne Guldbæk Jørgensen, Birgitte Pape og Hanne Nielsen.

Kvartalets profil:

Søren Vestergaard
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disse dage har jeg meget svært ved
at få armene ned. I sidste uge vandt
”min” fodboldklub AaB The Double,
og i denne uge lykkedes det mig, at
overtale mit næste ”offer” til at fortælle om sit liv her i Indblik. Det er, for
mig, lige så stort, så jeg er meget glad
og også stolt over, at det lykkedes.
Han havde flere gange sagt ”nej tak”
til forslaget, men så måtte jeg jo prøve
ad omveje, og med lidt list, at få ham
overtalt. Jeg allierede mig med hans
kone og hans ældste søn, der helt var
på min side, og så lykkedes det, at få
et lille forsigtigt ”Så, ja da” ud af ham.
Det er Søren Vestergaard, vi her
snakker om. Han var min chef i 4
år, tilbage sidst i 70erne, og siden
har han og hans familie været mine
gode venner. At det var en rigtig god
arbejdsplads og chef, samt at han senere i år runder et skarpt hjørne, gør
det ikke mindre interessant for mig,
at få ham til at overgive sig. Da jeg så
fortalte ham, at der på min diktafon
var plads til, at han kunne tale i flere
timer, kom han i gang, for ”det plejer
jeg ikke at få lov til af Anna-Marie”,

grinede han. Vi sad ved spisebordet i
hans og Anna-Maries hyggelige stue,
og jeg fik interviewet i hus.
Derfor vil jeg nu prøve at få mine
arme ned, så jeg kan nå tastaturet og
komme til at skrive.
Fulde navn: Søren Vestergaard.
Stilling: Pensioneret vognmand, maskinstationsejer og landmand.
Alder: 79 år.
Civil stand: Gift med Anna-Marie som
stammer fra Ajstrup.
Børn: 2 sønner. Jens der er gift med
Lisbeth og bor i Brønderslev, og Jørn
der er gift med Gitte og bor her i Tylstrup.
Børnebørn: 4 stk. tre drenge og en
pige.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg blev født i 1934 ude i Brændskov,
på den gård der hed ”Rævbak” og
som ligger på Tylstrup Hedevej. Gården har skiftet navn et par gang siden,
nu hører den under ”Klovborg”. Jeg er
født som den mellemste i en søskendeflok på 3. Jeg har en storebror Per

og en lille søster Marie. Mine forældre
drev gården som et alsidigt landbrug,
som det var dengang, med både køer,
svin og markbrug.
Vi boede derude indtil lige efter krigen i 1945, hvor gården blev solgt,
og mine forældre købte min fars fødehjem, ”Vestergård” her i Tylstrup.
De købte den af min farbror, som ikke
ønskede at have gården mere. Han
kom ud til mine forældre en dag og
spurgte, om de ville købe gården. De
fik tre dage til at bestemme sig, ellers
ville han afsætte den til anden side,
da han havde interesserede købere på
hånden.
Jeg husker meget tydeligt flytningen, for allerede den gang var jeg vild
med lastbiler, og jeg fik lov til at styre
lastbilen, som flyttede for os. Jeg sad
på knæene af chaufføren og styrede
hele vejen til Tylstrup. Jeg var 11 år
og vældig stolt.
Jeg var jo kun 5 år, da krigen startede, men jeg kan sagtens huske, da
de tyske flyvere kom lige hen over
hustagene den 9. april 1940. Jeg kan
huske, at der var mørkelagt, og at vi

Fik du nogensinde
en uddannelse?
Næ, det fik jeg aldrig. Jeg var karl
der hjemme på ”Vestergård” i 3-4 år.
Derefter kom jeg som 17 årig ned på
Lindenborg Gods som elev, og var der
i et år, til den enorme løn af 1800 kr.
for et år + 200 kr. i bonus, hvis de
havde været tilfredse med mig. Det
må de have været, for jeg fik 2000
kr. for hele året. Dengang fik vi udlevet rationeringsmærker på flere af de
ting som vi fik serveret ved middagsbordet. Dem kunne man så handle
med. Hvis man f.eks. ikke ville have
sukker kunne man sælge de mærker
til en anden, der gerne ville have mere
osv. Det var i 1951 og efterveerne af
krigen varede i mange år efter, den
sluttede.
Vi var en halv snes unge knægte,
som var elever på godset dengang.
Det var en god tid. Jeg var hovedsagelig i marken og havde i starten et
spand heste, som jeg skulle køre med.
De døde heldigvis med kort tids mel-

lemrum, så jeg fik en traktor at køre i
stedet. Det passede mig rigtig godt,
for det var jo det, jeg gerne ville. Så
jeg fik en John Deere at køre med, en
af dem med samlede forhjul. Efter at
have været på Lindenborg i et år, tog
jeg hjem igen og arbejdede for min far
i et par år, hvorefter jeg fik plads hos
Ejner Andersen i Ajstrup i et års tid.
Også disse steder passede jeg marken. Jeg fik aldrig nogen uddannelse,
men det er da gået godt nok endda.
Jeg slap også for at blive soldat, da jeg
blev kasseret til session.
Efter pladsen i Ajstrup kom jeg igen
hjem og arbejdede for min far, indtil
Anna-Marie og jeg blev gift i 1959.

Du blev gift sagde du?
Og hvad skete der så?
Ja, mens jeg var på Lindenborg Gods,
havde jeg været hjemme en weekend
og tog til bal på Tylstrup Kro. Der var
der sådan en sød 15 årig pige, der
hed Anna-Marie, som havde fået lov
til at gå til bal for første gang. Da hun
så skulle hjem igen, var vi 3 ungersvende, som gerne ville følge hende
hjem, ”og hun valgte selvfølgelig mig”.
Jeg var selv 18 år, dengang vi mødtes,
og nu har vi været gift i 55 år.
Vi flyttede først ind i en lejlighed på
første sal af huset Luneborgvej 48.
Jeg arbejdede hjemme på ”Vestergård” indtil oktober samme år, hvor

vi købte gården ”Larsgård” i Ajstrup.
Det blev kun til 1 år der, for jeg kunne
ikke få luft, når jeg var i stalden. Så
tog Læge Dall nogle prøver og fandt
ud af, at det var køerne og deres hår,
jeg ikke kunne tåle, så vi var nødt til
at sætte gården til salg igen. Heldigvis så havde ham, vi købte gården af,
fortrudt salget og han ville gerne købe
den tilbage. Han havde da købt huset
her, så vi lavede en byttehandel. Han
fik gården, og vi fik huset. Det blev en
hurtig handel og alle var glade.

Men så skulle I til at
leve af noget andet?
Ja. vi havde faktisk haft kik på det
her hus, før vi købte gården i Ajstrup.
Den daværende ejer af huset, som
var vognmand, havde købt biografen
(Luneborgvej 22. red.) og ville sælge
sin vognmandsforretning. Men dengang turde jeg ikke rigtig købe den.
Jeg havde ikke det store kørekort og
mente ikke, at jeg kunne finde rundt i
Aalborg osv. Der var mange undskyldninger, så der var en anden, der købte
den. Han hed Jens M. Jensen og han
byggede også garageanlægget nede
på Gl. Skolevej, men i 1967, da afgiften OMS blev indført, stoppede han,
og så købte vi både hans lastbil og
garageanlægget.
Men jeg skulle jo som sagt have
noget at lave fra starten af og købte
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ikke måtte færdes ude efter mørkets
frembrud osv. Men vi gjorde det alligevel. Engang var vi cyklet til Grinsted på
noget familiebesøg, og den aften blev
der skudt i det fjerne, da vi cyklede
hjem.
Jeg gik i Brændskov skole de første
4 år af min skoletid. Det var hos Lærer
Bækgaard og Frk. Jensen. Jeg var helt
”tosset” med at gå i skole i Brændskov og startede faktisk et år, før jeg
egentlig skulle, fordi jeg så gerne ville
i skole. Men lige så ”tosset” jeg var
med det i Brændskov, lige så træt var
jeg af det i Tylstrup skole, hvor jeg gik
de sidste 4 år, til jeg blev konfirmeret. Jeg lovede mig selv, at jeg aldrig
mere ville i skole. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne ikke lide at gå i
skole. Jeg elskede idræt og fodbold,
men det andet kedede mig. Så den
20. marts 1949, den dag jeg blev
konfirmeret, stoppede jeg med at gå
i skole. Min far havde godt nok meldt
mig ind på Halvorsminde Efterskole,
men jeg sagde til ham, at det kunne
han godt ringe og aflyse igen, og det
gjorde han så.
Min blå mandag blev brugt bagefter
et spand heste og en plov. Nej, hvor
jeg nød det, for der følte jeg mig fri.
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Søren med nogle af hans køretøjer fra dengang.
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stor tank på en vogn. Jeg begyndte
så selv at bringe ammoniakken ud til
nedfælderne med lastbilen. Vi fik en
5 tons tank på lastbilen. Ved siden af
vores egne 2 nedfældere, skulle jeg
også holde gang i 4 mere i Vadum.
Vi var, sammen med Brønderslev
Maskinstation, de første, som fik en
grønthøster her på egnen, så der var
også nok at se til, med at ensilere
græs og roetoppe, når der var sæson
for det. Det var med en 4-hjulet vogn
med ”skravl” på, så græsset og toppene skulle læsses af med håndkraft.
Det var et hårdt arbejde.
Senere fik vi også en kartoffeloptager. De fleste bønder havde alle
en smule kartofler. Det kunne være
en halv eller en hel tøndeland, og de
skulle jo også tages op. Så her var
der også nok at se til når dén sæson

satte ind. Vi fik også en selvbinder og
en såkaldt ”Hopetæsker” Den kørte
vi rundt med ude på markene og
tærskede negene, som selvbinderen
havde lavet. Om vinteren blev den så
brugt hjemme på gårdene til at tærske
det korn, der var kørt i lade, direkte fra
selvbinderen. Siden hen, fik vi også
marksprøjte, højtrykspressere, roeoptagere, skivehøster osv. Vi var nogenlunde dække ind hele året rundt, men
vi fik aldrig en mejetærsker.

Men du blev jo også vognmand?
Ja, jeg tror, det var i 1964 eller 65, vi
købte en gammel lastbil, fordi vi fik tilbudt et job med at køre for købmand
Tage Clemmensen, henne ved banen.
Vi skulle køre hans foderstoffer hjem
fra Hedegaard i Nørresundby. Da vi så
havde fået lastbil, kom vejmand Jens
Sørensen og tilbød os arbejde for
amtet med både sneplov og saltspreder. Ved købet af Jens M. Jensens
vognmandsforretning i 1967, fulgte
også kørsel for Aalborg Kommune
med. Det var kørsel med sand, grus
og asfalt m.m. Vi havde på et tidspunkt 2 lastbiler. Det var nødvendigt
i vintersæsonen, når der skulle køres
sneplov osv. Nummer 2 lastbil tog vi
nummerpladerne af om sommeren,
hvor der ikke var behov for den. Nogle
gange blev vi fyret, når de ville prøve
at få nogle billigere vognmænd ind
og køre, men så kom vi tilbage igen
nogle år senere. Vi brugte også traktorerne om vintrene til at holde vejene
åbne i snevejr.

Du stoppede da heller ikke helt
med at være landmand, vel?
Nej det er rigtig nok. Da min svigerfar døde i 1963, købte vi hans gård
i Ajstrup af svigermor. Den var på ca.
40 tdl. og blev kun drevet med markbrug. Der var 2 lejligheder i stuehuset,
som var lejet ud. Gården hedder ”Ny
Kirkensgård” og ligger lige ved kirken
i Ajstrup. Den drev vi i ca. 20 år. Vi
havde også mink dernede. Jeg var begyndt at have mink, allerede da jeg
arbejdede hjemme hos min far og de
blev flyttet til Ajstrup. Senere gik min
bror og svigermor også med i det. Det
kørte vi med i nogle år.
Siden købte jeg, sammen med
mine 2 søskende, ”Vestergård” af vo-

res forældre. Den drev vi så sammen
i flere år. Vi avlede især kartofler til fabriksbrug, men også korn og raps var
med i sædskiftet. Vi drev den 17 år og
solgte i 1995.

Du blev på et tidspunkt
udsat for en alvorlig ulykke?
Ja, det var en træls ting. Det var i december 1967. Jeg var kørt på værksted med den første lastbil, vi havde.
Her var der en, som kom til at starte
bilen, mens den stod i gear. Desværre
stod jeg foran bilen og blev klemt op
mod væggen, med et kompliceret
brud på lårbenet til følge. Det kostede
mig ca. 1,5 år i en sygeseng. Knoglen
voksede skævt sammen. I Aalborg ville de have den brækket op igen, men
jeg havde hørt om en professor Thomassen i Aarhus, som var specialist
på det område. Ham hjalp Læge Dall
mig med at komme ned til. Da han
havde kikket på mit ben, lovede han,
at hvis jeg kunne komme inden for en
uge, så skulle han nok få ordnet det
ben, ”men du skal regne med at komme i gips et stykke tid”, sagde han.
Det var der jo ikke noget at gøre ved.
At det så lige blev 6 måneder i gips
i en sygeseng, her hjemme i stuen,
havde jeg ikke lige regnet med. Jeg
fik lov til at komme hjem og ligge, hvis
Anna-Marie kunne passe mig, og det
kunne hun til Ug. Jeg kunne jo ingen
ting, men hun var bare sej og tog det
hele i strakt arm. Da gipsen endeligt
kom af, skulle jeg genoptrænes. Jeg
skulle med rette ord lære at gå igen.
Forretningen skulle jo køre videre,
mens jeg lå der og var syg, så der blev
ansat folk til at køre både med lastbil
og traktorer. Det var heldigvis gode
og stabile folk alle samme, så det gik
fint. Det var jo Anna-Marie som stod
for telefonen og tog imod ordrer når
kunderne ringede. Benet fik den tid,
det skulle have til at hele op, og jeg
har overhovedet ingen mén efter det
nu. Jeg er meget glad og taknemlig
for, at Læge Dall fik mig ned til den
læge i Aarhus, ellers havde jeg nok
ikke kunnet gå i dag. Da jeg var fuldt
genoptrænet, kunne jeg endda begynde at spille fodbold igen. Godt
nok ”kun” som oldboys spiller, men
jeg blev, ved med at spille, til jeg var
40 år.

Hvornår begyndte du at trappe
ned med forretningen?
Jeg kan ikke rigtig huske præcist,
hvornår det begyndte, men jeg stoppede med ammoniakken i begyndelsen af 80erne og solgte dermed den
ene af traktorerne. ”Så var vi af med
det ræs”. Maskinstationen blev solgt
i ca. 1987, og vi købte i stedet en
Rendegraver. Lastbilen havde vi stadigvæk. Nu var jeg stort set alene i firmaet, men det skal dog siges, at både
Jens og Jørn, vores to sønner, har hjulpet, når det brændte på. Det gjorde
de også, mens vi havde maskinstationen. Begge har stort kørekort, så de
kunne køre sneploven, når jeg skulle
have en pause.
Der var også meget arbejde til rendegraveren. Der skulle graves drænledninger ned og der skulle renses
grøfter osv., så også her var der nok
at se til.
Gennem alt det, vi her har snakket
om, har jeg jo altid sagt ”Vi”. For hele
vejen igennem har Anna-Marie været
med i firmaet. Hun var jo den, der var
her hjemme og passede telefonen og
snakkede med kunderne. Det var hun
god til. Vi har aldrig haft utilfredse kunder. Det mindes jeg i hvert til fald ikke.

Hvornår stoppede du så og
lukkede firmaet ned?
Vi stoppede pr. 30. november 1992.
Jeg var kun 58 år og ville da godt have
blevet ved til jeg blev 60 år, men amtet forlangte, at der skulle til at være
større lastbiler med større sneplove og
saltspredere, og så skulle vi give et tilbud på kørsel. Kommunen forlangte,
at der kun skulle være én vognmand,
som skulle køre det hele for dem. Det
ville så sige, at vi skulle til at investere
i en ny lastbil. Det havde jeg ikke lyst
til, med den alder jeg havde, så vi
solgte det hele og gik på dagpenge, til
vi kunne komme på efterløn.
Det var egentlig med god samvittighed, at vi stoppede så tidligt. Timemæssigt kan man vist godt sige, at vi
havde arbejdet det, vi skulle, så nu
skulle livet nydes.

Er der nogen sinde
blevet tid til ferie?
Jo, selv om der er blevet arbejdet meget, så er der da også blevet tid til fe-

rieture til udlandet. Vi har været en del
i Østrig, men også Holland, Portugal
og Norge har været rejsemål. Det har
flere gange været sammen med vores
sønner og deres familier. Det har vi
nydt meget. Vi har et vennepar, som
vi har kommet sammen med i over 50
år. I 1985 begyndte vi, sammen med
dem, at tage i sommerhus i Sønderjylland nede ved Gråsten. Det gør vi 2
gange om året. Forår og efterår. Det
hygger vi os meget med. Vi spiller kort
og kører da også en tur over grænsen, for at købe en flaske vin eller to.
Pigerne laver noget lækkert mad osv.
Det er ren hygge og kvalitetstid.
Her hjemme skal haven jo passes,
og jeg går, et par gange om dagen,
en tur med vores gamle hund. Vi er jo
heldige at have vores børn og børnebørn lige i nærheden, og det nyder vi
også meget.

Men det gik jo godt nok?
Ja det gjorde det, også selv om jeg
aldrig fik en uddannelse, men det var
jo nok også fordi vi altid har haft nogle
utroligt dygtig og arbejdsomme folk
ansat. (Det kunne jeg jo, som tidligere
ansat, kun holde med ham i). Den er
hermed også givet videre til alle I andre tidligere ansatte.
Snakken gik nu over i minder fra
dengang. At der var nok at se til, kan
undertegnede godt skrive under på.
Specielt i ammoniak sæsonen blev
dagene lange. Man startede traktoren
op kl. 05:00 og det var sjældent, at
man var hjemme før efter kl. 23. Vel
og mærke 7 dag om ugen. Godt nok
var det hårdt, men man var jo ung, i
starten af tyverne, og syntes det var
sjovt, og også lidt sejt. Her, mange år
efter, når man tænker tilbage på den
tid, kan man godt tænke, for at sige
det med Sørens ord: ”Det var utroligt,
at man gad”.

LÆS OGSÅ
INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk
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derfor en traktor i oktober samme år,
som vi fik huset. Så begyndte jeg at
køre rundt og pløje, harve og sprede
gødning for landmændene her rundt
omkring. Den første traktor, vi købte,
var en Fordson Major. En flunkende
ny til 17.000 kr. Det gik rigtig godt og
allerede året efter, købte vi en traktor mere og begyndte at nedfælde
flydende ammoniak om foråret. Det
var dengang, man fik ammoniakken i
store metalflasker, som der så sad to
af på traktoren, én på hver side. Jeg
havde ansat én til at køre med ammoniakken og kørte så selv og pløjede og
harvede. Jeg må sige, at det gik godt.
Vi havde forrygende travlt. Som årene
gik, fik vi først større flasker med ammoniakken, og til sidst blev det så
tanke, monteret på traktoren, og så
pumpede vi ammoniakken over fra en
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Heksen til Sankt Hans
bålet i anlægget
A f Børn og voksne i Bø rnehaven ” D uslingen ” , T ylstrup

B
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lavet arme og hænder og heksen blev
pyntet med tøj og smykker.
Alle børn og voksne arbejdede flittigt og til sidst var den store heks færdig. Mange børn synes det var synd
at heksen skulle brændes og grilles

på bålet. Men nu er heksen fløjet til
Bloksbjerg på sin kost.
Mange af børnene var nede og opleve heksen før hun fløj.

DEN NYE HÅNDBOLDSÆSON
STÅR FOR DØREN
Af Anne Merethe Christensen , TU I Håndbold

Vi er klar til at gå i gang med håndboldsæsonen
2014/2015 i Sulsted og Tylstrup i en ny indpakning.
Vi hedder nu TUI håndbold – men konceptet har vi ikke
lavet om på. Vi vil have mange glade håndboldspillere i
alle aldre fra Sulsted og Tylstrup!

Vi starter sæsonen søndag den 31. august 2014
fra kl. 11-13 på stadion i Tylstrup – nærmere
information om arrangementet følger.
Vi ser frem til mange glade håndboldtimer i håndboldhallerne
i det nordjyske:-)
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ørnehaven Duslingen har i år
lavet heksen til bålet i anlægget. Først blev der lavet et stort
kryds, som heksen skulle opbygges
på. Nogle børn havde halm med og
projektet kunne gå i gang. Der blev
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Multibane
på TUI’s
baner

125 års jubilæum i Tylstrup Frikirke
03.-05. oktober 2014

I efteråret 2014 har der været frikirkemenighed i Tylstrup i 125 år.
Det vil vi gerne fejre sammen med alle byens borgere.
I den anledning holder vi tre festlige dage i Tylstrup Frikirke.

A f Preben Mattesen

Anlæg af multibanen er i gang, og billederne viser
lidt om forløbet.

Søren har målt are
alet op hvor bane
n skal være, der
i jorden.
er blevet sat pæle

Fredag d. 03. okt. kl. 17.00 - 18.30
Jubilæumsfest for børn
Fredag d. 03. okt. kl. 18.30
Pizzafest for alle byens børn og unge.
Pizza, fest, sang, sjov og Philip
Lørdag d. 04. okt. 10.00 - 14.00
Åbent hus i Tylstrup Frikirke.
Lørdag d. 04. okt. kl. 11.00
Reception i Tylstrup Frikirke.
Søndag d. 05. okt. kl. 10.30
125 års jubilæumsgudstjeneste. Leo Hansen, Næstved, taler.
Efter gudstjenesten er der festligt samvær i kirken.

når
Så er det Jans’ tur, det der med skovl og spade, det er ikke rigtig nok
det er 700 m2 der skal graves ud.

For alle som vil have et bedre velvære

Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Tilmelding på tlf. 23 90 74 37 i centerets åbningstider
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Så blev det Thoma
s der skulle på ba
nen for at lægge
rør til strøm.

Så måler vi lige en
gang til og får ba
nen sat af nøjagtig,
apparatet og Ib på
Søren bag måleknæ for at marke
re det nøjagtige pu
nkt.

Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/6
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. 1/7 til d. 31/8
Mandag
8.00 - 10.00
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
3 mdr. kort
1 mdr. kort

250,00 kr.
400,00 kr.
150,00 kr.

1 og 3 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.dk, 10 turs kort købes i Brugsen eller i Hallens’ cafeteria.
Der skal stadig købes medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden.
På hjemmesiden under ”Motion” kan man læse nærmere.
med det,
flere har hjulpet os
skal der stampes,
NU
,
på
d
.
san
t
ede
Jan har kør
skulle tages bill
er chauffør da der
Lisbeth var stamp

det,
Jan har kørt sand på, NU skal der stampes, flere har hjulpet os med
Lisbeth var stamper chauffør da der skulle tages billede.

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

August 2014

klar til første
langt om længe,
grave, nu endelig
Tylstrup Samråd,
llem
me
t
jek
Vi er nu klar til at
pro
lles
spadestik til at fæ
sforening.
æt
Idr
og
–
spadestik. Første
ms
gdo
ing og Tylstrup Un
Tylstrup Borgerforen
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Barndommens Gade del 3
Vi var rige...
A f E rik M ortensen

12

En kasse til mål
Mellem slagter Klitgård og Poul Kristoffersens var der en plads med
grusbelægning. Her spillede vi til to
små mål. Vi kunne være 3,4 eller 5
på hvert hold. Mellem Poul Kristoffersens hus og købmand Hoves hus var
der en lille smøge, hvor der var støbt

underlag. Her stillede vi en kasse op
midt i smøgen, der fungerede som
mål. Bolden skulle sparkes op i kassen, og vi brugte væggene som bander. Vi var tit to på hvert hold.

Et kikset skud
I en periode spillede jeg fodbold med
genboens lidt yngre børn på en lille
plads med grusbelægning ved gavlen
vest for vores eget hus. Et træplankeværk udgjorde målet, hvor det fx
handlede om at ramme en bestemt
knast på et bestemt bræt. Vi fornøjede os i timevis. Jeg havde også min
egen bane på græsset i mors og fars
have, hvor jeg stillede kegler op og
trænede. Der var bestemte punkter
på væggen, jeg øvede mig i at ramme
med forskellige sparketeknikker. En
søndag eftermiddag gik det galt. Far
sov til middag, da jeg smadrede en
rude med et kikset fejlskud. Da far
vågnede, fortalte jeg brødebetynget,
hvad der var sket, og det var en af de
mange gange, hvor jeg fik en klar fornemmelse af betydningen af de vidunderlige ord ”tilgivelse” og ”nåde”.
Jeg fik ikke ros for det, jeg havde
gjort, men der var heller ingen trælse
bebrejdelser eller straffeaktioner.
Vi satte også en snor op i haven,
hvor vi spillede fodtennis. Det var en
effektiv måde at forbedre teknikken.

Mål med net

Førsteprioritet

Vi tilbragte naturligvis også utallige
timer på stadion, hvor vi spillede på
banen med håndboldmål.
Vi trænede straffespark på de store
mål. Der var ingen net hæftet på målene på træningsbanen, så bolden
skulle hentes igen og igen. Engang
imellem fik vi lov at sparke på mål på
den rigtige bane, hvor der var net. Det
var herligt, at vi ikke skulle hente bolden, og det var en fantastisk fornemmelse, når vi så netmaskerne strammes, når der blev scoret.
I kampens hede skete det engang
imellem, at man blev ramt i skridtet
af bolden. Jeg husker tydeligt fornemmelse af smerte. De andre drenge
råbte i kor: ”Ud og p….”. Og så vaklede man ud i træerne og forsøgte at
lade vandet. Nogle minutter senere
var man fit for fight igen.

Jeg gik til drengefodboldtræning og
gjorde det vist nok hæderligt godt,
men mor og far var ikke til sinds at
lade mig spille med på holdet, for
kampene blev ofte spillet søndag formiddag. Og jeg skulle i søndagsskole.
En dag var far i gang med at reparere trappen uden for vores hus, og
jeg gik lidt til hånde. Pludselig dukkede ”sme-Laes” op. Jeg sad spændt
og fulgte med i samtalen, da Lars
spurgte far, om ikke nok Erik måtte
komme med på holdet. Far gjorde
rede for problemstillingen og sagde,
at søndagsskolen havde førsteprioritet. Lars stod lidt og sagde så: Hvis vi
kan afvikle kampene om lørdagen, er
det så OK?
Jeg sad med tilbageholdt åndedræt
og afventede fars svar. Det jublede i
mig, da far kiggede op og sagde: ”Ja,
så må han gerne”. Så blev kampene
flyttet til lørdag eftermiddag.

Fælles TV
Vi så ikke meget fodbold på tv af den
simple grund, at vi ikke havde fjernsyn
i vores hjem. Men vi levede os ind i
kampene, når vi hørte Gunnar Nu’s
begejstrede stemme gengive begivenhederne fra landskampe i radioen.
Under VM i Sverige i 1958 klemte vi
næserne flade mod Ludvig Christensens udstillingsvinduer, for han havde
stillet et tv op i vinduet, hvor en eller
flere af kampene blev vist.
Jeg havde en stående invitation til
at se foldbold hos vores nabo, Andreassen, på centralen. Andreassen så
selv alle fodboldkampe, så jeg sad af
og til og så de europæiske klubber,
når de spillede de store turneringer.
I 1960 så vi OL-finalen i fodbold i
idrætsforeningens klubhus. Der var
stillet et tv op, og vi sad en god flok
bænket og så Danmark tabe 3-1 til
Jugoslavien. Vi husker stadig mange
af spillernes navne den dag i dag.

Et drømmehuk
I starten af tresserne spillede det
bedste hold i Tylstrup i serie 2. Vi var
nogle drenge, der blev indlemmet i

truppen, da vi var 16 år, og jeg spillede en enkelt sæson på serie-2 holdet, inden jeg flyttede hjemmefra. Vi
havde ”smed-Lars” som træner. Han
gjorde det godt og løb selv i spidsen, når vi blev sendt på en løbetur
op forbi Gammel Vrå, over viadukten
og tilbage via Forsøgsstationen, men
hans cigaretforbrug gjorde det let for
vi unge at følge ham.
Der er mål, man aldrig glemmer.
Jeg scorede engang selv ét, da vi
spillede mod Kaas. Jeg ramte bolden
perfekt i et drømmehuk et godt stykke
uden for straffesparksfeltet. Målmanden var chanceløs, men han må have

fornemmet drønet, da bolden susede
ind i trekanten, og vi kom foran 4-2.
Mange år senere stoppede jeg op
for at snakke med Halvors Emil, da
jeg kom cyklende på Luneborgvej.
Jeg havde ikke snakket med Emil,
siden jeg flyttede fra Tylstrup. Det
varede ikke længe, inden Emil lagde
hånden på cykelstyret og sagde: Du
scorede engang det bedste mål, der
nogensinde er blevet lavet på Tylstrup
Stadion! Jeg tror ikke, Emil havde ret,
men to ting står fast: Emil så samtlige
kampe på stadion, og jeg fik en god
fornemmelse, da jeg blev mindet om
kampen mod Kaas.

Det vigtigste i livet
Den dag lærte jeg en vigtig lektie,
som jeg siden har draget nytte af. Det
er altafgørende at prioritere rigtigt.
Gud er altid vigtigst.
Jeg elsker stadig at se fodbold,
men jeg har også været i kirke stort
set hver eneste søndag lige siden.
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Sir Alex Ferguson, Manchester Uniteds legendariske træner gennem
mange år, blev engang spurgt om sin
barndom. Jeg citerer hans svar frit efter hukommelsen: ”Materielt set var
vi fattige, men vi var rige, for vi havde
en bold”.
Min barndom i Tylstrup var i høj
grad fyldt af lykke og glæde, og det
skyldtes blandt andet vores hyppige
leg med en bold.
Vi spillede ikke kun fodbold på Tylstrup stadion. Vi drenge legede med
en bold når og hvor, vi kunne komme
til det. Vi spillede på græs, grus og
asfalt. Vi spillede med små og store
bolde. Vi spillede få eller mange sammen. Og sommetider alene. Vi gik til
træning, men fodbold var i langt højere grad en leg, som fandt sted, så
snart vi havde en anledning. Vi spillede i skolens frikvarterer, og vi spillede, når vi kom hjem.
Fodbold var en integreret del af
mange drenges fritid i Tylstrup, da jeg
var barn i halvtredsserne.
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Vi BLIVER færdig!!!
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Det er lørdag eftermiddag den 5. juli.
Jeg har fået en aftale med min gamle
klassekammerat, Per Kauffmann, som
er direktør for den nye Luneborg Kro.
En aftale vi lavede for 14 dage siden,
for i denne her weekend ville de stort
set være færdig med at renovere den
gamle kro, mente han dengang.
Som de fleste nok ved, så gik kroen
konkurs sidste efterår. Siden har et
konsortium på 35 andelshavere købt
kroen, og er nu i gang med at renovere
den og gøre klar til åbningen den 11.
juli, altså om kun 5 dage. Jeg må sige,
at der mødte mig et anderledes syn,
end jeg havde forventet. For der er ingen ting klar endnu. Per indrømmer, at
de er noget i kapløb med tiden, men
som den født optimist, han altid har
været, så var svaret på mit spørgsmål,
om de når det? ”Ja, selvfølgelig gør vi
det, for det skal vi jo”. Det bliver nok
ikke hele kroen, der er færdig, men
den bliver færdig, så den kan åbnes
for gæster, for der kommer 80 spisende og overnattende gæster allerede
først i næste uge. Og 2. august er der
70 mennesker mere til fest.
Der var i dag 14 personer i gang
med at færdiggøre kroen, samt en
vognmand, som var i gang med at
planere parkeringspladsen uden for
med sin gummiged.
Per var selv i gang med malerpenslen ved fordøren, og da han var
færdig, gik vi lige en tur rundt og fik
en sludder, mens malingen tørrede,
inden den kunne få anden gang. Det

Restauranten.

blev en rigtig spændende tur og Per
fik talt sig varm.

Selve restauranten
var første besøg
Også her var der kaos. Alle de gamle
stole og borde, plus glas og bestik
m.m., stod og flød. To mand arbejdede med belysningen derinde. Det
så lidt uoverskueligt ud, men det skal
nok komme i orden til den 10. juli,
forsikrede Per.
Vi beholder de gamle møbler i restauranten. Det drejer sig om at holde
omkostningerne nede. Dem der står
her nu er slidte, men absolut brugbare, så indtil videre er det dem, vi
bruger. Der kommer lidt andre møbler
senere på ugen, alt sammen brugte
ting. Vi var heldige at finde en flot,
næsten ubrugt, sofa med to tilhørende lænestole nede i Tylstrup Genbrug.
De havde næsten ikke været brugt og
passede lige ind i vores indretningsplaner.
Vi prøver at bevare det samme udtryk, som kroen altid har haft, så der
kommer nogle meget dyre gardiner
op, for at matche væggene og omgivelserne, og der kommer nye lysekroner op.

Køkkenet og lageret
var næste stop
Køkkenet var længere fremme i klargøringsprocessen.
Der er brugt en del penge på nyt
og mere miljøvenligt køkkenudstyr,

Det roder stadigvæk.

rer kommer. Der har vi lovet, at de
5 værelser er færdige, for der er alt
udsolgt.

så som køleskabe og frysere m.m.
Vi vil basere konceptet på, at det er
lokale råvarer, vi bruger, så som vildmosekartofler og kød fra div. lokale
gårdbutikker osv. Vi håber at kunne
skaffe 70 % af vores råvarer, hvis ikke
fra lokal området, så i hvert fald fra
Nordjylland.
Lageret, og vinkælderen rodede
mere. Her var der købt vin ind for
75.000 kr. som lige skulle lægges op
på hylderne, så ville det også pynte
her.

Er renoveringsarbejdet
gået planmæssigt?

Har I været ude og lave
opsøgende arbejde for
at skaffe varerne?
Ja vores kok har arbejdet på det de
sidste 14 dage.
Vi vil gerne prøve at lave noget andet end det, man normalt får andre
stedet. Noget som kendetegner Luneborg Kro.
Det er den tidlige ejer af kroen,
som er ansat som chef kok, og der
er også ansat en Restaurationschef.
Det bliver de to der, sammen med
mig, som er ulønnet direktør, kommer
til at står for driften. Jeg kommer kun
til at sidde som tovholder på det. Det
bliver de to, som kommer til at styre
slagets gang her. Det administrative
kan jeg jo klare hjemme fra.
Vi arbejder på at komme med i selskabet ”Visit Nordjylland”. De har et
projekt, hvor de prøver at få 10 kroer
med, som markedsfører sig med kun
at bruge lokale råvarer.

Vi forsøger kun at bruge lokale – eller i hvert tilfald nordjyske råvarer.

Hvor mange mennesker
har I ansat indtil nu?
Foruden chefkokken og Restaurationschefen, har vi ansat to kokke
mere, samt en oldfrue som skal passe
værelserne. Der ud over har vi ansat
en ”sommerkok” og en fast afløser til
oldfruen. De bliver aflønnet på time
basis. Så skal vi have nogle tjenere og
unge menneske til at være opvaskere
osv., men de bliver kun kaldt ind, når
der bliver brug for dem. Det vil helt
sikkert give arbejdspladser, når det
hele kommer op at køre.

Værelserne fik også besøg
Værelserne her ude i sidebygningen
bliver færdig til på fredag, for på lør-

dag er der udsolgt. Alle er lejet ud
til nogle nordmænd. Alle værelserne
her er dobbeltværelser som er gennemrestaureret med nye møbler og
toiletter. Udsmykningen er billeder fra
området, noget der præsenterer Vildmosen.

Hvad med 1. salen?
Ja den bliver ikke færdig lige nu. Der
skal indrettes 5 helt nye værelser deroppe og det bliver luksus. Her bliver
der ikke sparet på noget. Dem begynder håndværkerne på til august, og
de skulle gerne stå færdige til oktober. Den 11. oktober skal der være
kartoffelfestival, hvor alle kartoffelavlerne og deres kunder og leverandø-

Værelserne pyntes med billeder fra St. Vildmose.

Ja stort set. Der kommer jo altid nogle
uforudsete ting, når man renoverer. Et
loft faldt ned og vi fik en vandskade,
da vi satte tryk på radiatorerne ved
opstart af varmeanlægget.
Hele overetagen på kroen er skiftet
ud. Taget og spærrerne er helt nye og
der bliver nye værelser der oppe. Det
hele bliver gennem isoleret efter alle
forskrifter.
De 35 aktionærer har lagt ca. 2,3
millioner kroner i kassen, og de penge
er blevet brugt til renoveringen. Vi har
igennem hele processen gjort alt for
at holde omkostningerne nede.

Hvordan kom I på Idéen om at
gå samme og købe kroen?
Det startede vel lidt som noget hyggesnak en dag oppe ved Karsten Øvlisen fra Amanda Seafoods i Frederikshavn. Kunne det ikke være sjov osv.!!!
Og så begyndt det at tage form, i og
med at der var flere og flere som syntes om idéen. I slutningen af januar
inviteredes interesserede til et møde
på Søparken i Aabybro. Der kom rigtig mange og dem som syntes, at det
var en god idé, gik med i projektet. Vi
var så en lille gruppe på 6 personer,
der satte os ned og lagde hovederne i
blød for at se, om det i det hele taget

Førstesalen her mangler der p.t. meget endnu.
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A f Jens Thomsen N ygaard
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kunne lade sig gøre. Der blev kigget i
gamle regnskaber, snakket med Sparekassen Vendsyssel, som stod med
kroen, om prisen på den osv. osv.
Efter et par måneder besluttede
vi os for at købe kroen, og der blev
nedsat flere udvalg. Et som stod for
arealerne omkring kroen, et der stod
for indretningen af værelserne samt
et markedsføringsudvalg, der skulle i
gang med at finde kunder. Der blev
også et køkkenudvalg, der skulle kigge på indretningen og flowet der. Et
byggeudvalg, der stod for renoveringen af tag og værelserne på 1. salen.
Der var 5 mand i hvert udvalg og alle
var meget engageret i projektet. I slutningen af april, da vi havde fået fuldt
overblik over projektet, gav vi sparekassen et bud på kroen, og fik den.
Derefter afholdt vi en stiftende generalforsamling og folk indbetalte det
beløb, de nu engang havde overskud
til at skyde i projektet. En aktie koster
50.000 kr. Der er nogle få stykker
som har købt mere end en aktie, ellers er aktierne solgt enkeltvis. Det er

stadigvæk muligt for interesserede at
købe aktier, da vi vil søge bestyrelsen
om at udvide vores aktiekapitalt til 3
millioner kr. Der ved siden af kan der
købes et såkaldt Ambassadørbevis for
2500 kr. Det giver rabat til to arrangementer på kroen om året. Beviset
gælder hele livet
Det kunne da godt være, at vi
kunne have fået kroen billigere, hvis
vi havde ventet til at sparekassen
havde sat den på tvangsauktion om
et par år. Så havde den bare stået
og forfaldet, og det samme havde
navnet, med det resultat, at det ville
blive meget dyrere at sætte i stand,
og næsten umuligt at starte op igen.
Vi valgte derfor at springe til her og
nu, og det er så her, vi er nu.

Og fremtiden Per?
Vi synes alle, at den ser lys ud, for
kroen har stadigvæk et navn. Bare i
dag tror jeg, at der er 10 biler med
turister, som er stoppet op, fordi de
havde regnet med at skulle bo eller
spise her. Det har vi desværre ikke

kunnet love dem før efter næste fredag. Jo der hele ser lovende ud.
Pers malingprojekt af fordøren var
nu ved at være klar til anden gang
maling, så jeg gav ham lov til at gå
tilbage til arbejdet, og gik så alene
rundt med kameraet, for at skyde lidt
billeder til denne artikel.
Jeg må indrømme, at trods rodet
og tankerne om, hvorvidt de nu også
nåede at bliver færdig osv., så gik jeg
og følte, at der var en dejlig form for
glæde og optimisme ved alle de personer som gik og arbejdede derude.
Projektet lyder spændende og jeg
vil krydse både fingre og tæer for, at
alle anstrengelserne vil bære frugt,
således at et af Store Vildmoses varetegn, og historien omkring det, vil
bestå langt ud i fremtiden.

P.S. Per oplyste, at de ting de ikke kan
bruge, vil de sælge ved er stort loppemarked til efteråret. Tidspunktet er
endnu ikke fastsat. Det vil blive annonceret senere.
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Luneborg Kro som vi kender den.
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Tylstrup marked
Program:

Torsdag 21. august
Kl. 18.00

Pølsevogn og baren åbner

Kl. 18.30

Markedsbanko i markedsteltet

Kl. 24.00

Baren lukker

Kl. 14.00 - 19.00

Happy Hours i baren
Fadøl 15,-

Kl. 17.00 - 19.00

Fredagsmenu i markedsmadteltet
Biksemad pris 50,-

Kl. 16.00 - 02.00

Alpha Sound spiller i Markedsteltet

Kl. 21.00

Henning Stærk

Kl. 22.00

Strip med Cha Cha

Kl. 23.00

Henning Stærk

Kl. 02.00

Markedsteltet lukker

nn

in

g

St

æ

rk

Tylstrup heste- og kræmmermarked åbner

He
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Kl. 14.00

den 21.-22.-23.-24. August 2014
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Fredag 22. august
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KANDIS

Lørdag 23. august

søndag 24. august

Kl. 09.00

Hestemarked åbner

Kl. 09.00

Kl. 09.00

Gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet
Sponseret af: Spar købmanden i Tylstrup

Markedet åbner med gratis kaffe
og rundstykker i markedsteltet
Sponseret af: Ajstrup sogn

Kl. 10.00 - 12.00

Børnekræmmermarked foran markedsteltet
Alle børn er velkommen til at lave en stand

Kl. 10.00

Markedsgudtjenste
Ajstrup Sogn v. Provst Ole Rysgaard Madsen

Kl. 11.30 - 13.30

Lørdagsmenu i markedsmadteltet
Bøf m. løg pris 60,-

Kl. 11.00 - 13.00

Børnekræmmer marked foran markedsteltet
Alle børn er velkommen til at lave en stand

Kl. 13.00

Havetraktortræk
Der køres i 3 klasser:
Standardklasse, Lille klasse (Max 300 kg.)
og Stor klasse (300 - 500 kg.)
Tilmelding og regler henvendelse til Morten Piil, tlf. 29 26 19 85

Kl. 11.30 - 13.30

Søndagsmenu i markedsteltet
Flæskesteg pris 60,-

Kl. 13.00 - 18.00

Kandis
Spiller op med populær dansemusik i markedsteltet

Kl. 14.00

Kaffe og kage i markedsmadteltet
v. Tylstrup Frikirke

Kl. 18.00

Udtrækning af hovedgevinster fra Tylstrup borgerforenings tombola
Herefter er markedet slut for 2014

Kl. 14.30

Børnemagi med Birger Vest

Kl. 19.00

Fællesspisning og dans i markedsteltet
Menu: Krydderskinke, 2 slags kartofler, salat og flutes.
Maden leveres af Slagtermester Bo Frederiksen, Tylstrup.
Pris 135 kr. pr. kuvert
Billetter sælges i forsalg hos Dagli´Brugsen og Spar i Tylstrup
Bordbestilling hos Jeanette, tlf. 26 81 14 80 senest torsdag kl. 18.00

Tombola Tylstrup marked 2014
Hovedsponsorer:

Kl. 19.00

Markedsbal med Bamse Jam og Abba Revival

Tylstrup Gulvhus

Egetæpper værdi 5000.-

Kl. 02.00

Markedsteltet lukker

Nr. Sundby Bank

2 x bankaktier værdi 2000.- i alt 4000.-

Landinspektørfirmaet Søren Lange Aps

Gavecheck værdi 2500.-

Mesterslagter Bo Frederikssen

Gavekort til butik værdi 2500.-

Tylstrup Autohandel V/ Michael Sudergård

Gavekort til indkøb eller reparation værdi 5000.-

Tømrerfirmaet Dan Jensen A/S

Gavekort til køb af håndværker værdi 4000.-

Dagli´Brugsen Tylstrup

1 stk. gavekort værdi 2500.- til indkøb i butik

Spar Tylstrup Lavpris

2 stk. gavekort á værdi 1500.- til indkøb i butik

Stena Line

2 stk. gavekort Minicruise til Oslo fra Frederikshavn for 2 pers.

Bilgården Hostrup v/ Ib Jensen

Mountainbike værdi 4000.-

ABBA
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Hovedsponsor
havetraktortræk:

www.farmsalg.dk

Ja
se
m
Ba

Salg af brugte maskiner
og sphagnum

m

Farm SALG APS

L

Kaffe og kage i markedsmadteltet
v. Tylstrup Frikirke

REVIVA

Kl. 14.00

Nittegevinst: Sponseret af Tylstrup sokkel og belægning V/Henrik Andersen
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Tylstrup marked
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Tylstrup frikirke 125 år – del 3

Brudstykker af

Tylstrup Frikirkes historie
A f Steffen Pedersen
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Første missionshus
Videre fortæller Julius Carlsen, at der
i de følgende år var både fremgangstider og stilstandstider for Frimissionen,
men der var alligevel så stor tilstrømning til husmøderne rundt på egnen,
at pladsen ofte var for trang. Derfor
besluttedes det i 1894 at bygge et
missionshus ved landevejen nord for
Tylstrup kro – nu Tylstrupvej nr. 58.

Listen over bidrag til opførelsen
findes endnu og er et eksempel på,
at Frimissionens økonomi helt og holdent – dengang som nu – hviler på
frivillige bidrag.

sig dette forbund af foreløbig en snes
frie forsamlinger rundt i landet. Det
var ikke nogen homogen flok. Der
var divergerende syn på dåbspraksis
og sakramenternes formidling, men
sammenhængskraften var de overordnede principper, som Jensen Maar
formulerede:
”Forbundets formål er at forene
alle frie menigheder og forsamlinger
til fælles arbejde for evangeliets udbredelse og synderes frelse, både
herhjemme og ude i hedningeverden,
samt at være hverandre til gensidig,
indbyrdes opmuntring og støtte i
missions- og menighedslivet. Enhver
menighed, der består af troende og
frisindede mennesker, kan blive medlem af dette forbund, uanset deres
opfattelse af sakramentale spørgsmål
og underordnede ting.”
Disse principper – kort udtrykt – :
”Livet over Læren”, kunne forsamlingen i Tylstrup gerne tilslutte sig, og
har siden da været med i forbundet.

Stort børnearbejde

Fri menigheder danner forbund
Seks år tidligere var Det Danske Missionsforbund blevet stiftet og i år
1900 tilsluttede kredsen i Tylstrup

Efter århundredeskiftet blev pladsen
i det gamle missionshus også for
trang. Der var nu en stor ungdoms- og
børneflok i forsamlingen, og i 1905
stiftedes en ungdomsforening.
Både dengang og indtil nu har der
været lagt vægt på børnearbejde i
form af søndagsskole, juniorklub og
spejdertrop. Desuden har der været

”Det gamle Missionshus” som det ser ud i dag.

Nyt missionshus/kirke
Men det var krisetider i Danmark –
også for en stor del af medlemmerne
i menigheden, der i udstrakt grad
bestod af husmænd, landmænd og
landarbejdere. Alligevel tog man det
store skridt – i kirkekredse vil det nok
kaldes et trosskridt – at købe en byggegrund i Tylstrup by og dér rejse en
præsentabel og rummelig kirkebygning med et byggebudget på 26.000
kr. – i dag vel svarende til mere end
hundrede gange så meget.
Da der var opnået et tilsagn på
10.000 kr. fra medlemmerne, gik
man i gang. Tegningen blev udført af
den senere kongelige bygningskonstruktør Leopold Teschl, der netop var
ved at færdiggøre sin konstruktøruddannelse. Han var født i Østrig, men
opvokset hos tømrermester Martin
Nielsen, Tylstrup. Sidstnævnte udførte sammen med snedker E. Pilgaard,
tømrer E. Madsen, malermester Hansen, installatør Valdem. Jensen og
smedemester H. Pedersen arbejdet
med kirken, mens to af menighedens
medlemmer, murerne Jens Olsen og
Chr. Christensen havde ansvaret for
murerarbejdet.

Stor indvielse
Indvielsen, der fandt sted den 11.
nov. 1934 var en stor festdag for menigheden. Med sin kampestenssokkel
og den takkede frontgavl og vinduer
i spidsbuestil har bygningen et vist
kirkepræg. Det samme gælder dens
indre med de smukke, solide kirkebænke. På ét punkt adskiller den sig
dog fra sognets folkekirker. Der er
nemlig ingen døbefont, men i stedet
en dåbsgrav, hvor der foretages dåb,
når den enkelte anmoder om det og
er nået til en personlig tro. Sådan er

traditionen i Missionsforbundets menigheder, men hvis forældre ønsker
det, bliver der også forrettet barnedåb.

Ikke kun om søndagen

som af kritikere blev betegnet som en
sekt, er vokset og har udviklet sig til
at være et anerkendt trossamfund,
der lever og virker i gensidig forståelse med såvel de andre frikirker som
folkekirken i fællesskabet om det, der
udtrykkes i Trosbekendelsen, og samtidig i respekt for de forskellige holdninger til underordnede ting.
Missionsforbundet betegnes i dag
som et trossamfund ”i midten af
dansk kirkeliv”. Derfor er såvel landsforbundet som menigheden i Tylstrup
Frikirke et godt alternativ for de, der
tiltales af en friere gudstjenesteform
uden bundne ritualer og med mulighed for den enkeltes involvering i
gudstjenesten og menighedslivet. Det
er en mulighed for at synge de gode,
kendte salmer, men også nyere tekster med rytmisk musikledsagelse.
Det er en mulighed for et engageret
fællesskab, der kommer til udtryk
både i gudstjenesten, men også ved
midtugearrangementer, kurser og studiekredse.

Der er nu gået mere end hundrede
år, siden menighedens begyndelse
ude på Brændskov sidst i 1800-tallet. Meget har ændret sig. Det, der
dengang blev kaldt Frimissionen , og

Disse ændringer fra før til nu er måske
allermest udtalt gennem de sidst forløbne 25 år. Det vil der kunne læses
mere om i næste nummer af bladet.

Egen præst
I menighedens første år kom der talere fra nabomenigheder, ofte lægfolk,
der udover deres timelige job også
tjente som prædikanter i deres fritid.
Men fra 1934 har menigheden haft
ansat præst, der kunne tage vare på
de mange gøremål i menigheden:
prædikener, husbesøg, sociale tiltag,
undervisning for ”konfirmanderne” i
bibelkundskab og forståelse af den
kristne tro, og dertil være til støtte i
ungdomsarbejde, børnearbejde m.m.
Samtidig med at Bethaniakirken
(Tylstrup Frikirke) blev taget i brug,
blev der bygget præstebolig lige øst
for kirken. Den blev nogle år senere
solgt og erstattet af en præstebolig på
Magnus Rix Vej 5.
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I

sidste nummer af bladet var der
en beskrivelse af vækkelsestiden
på Tylstrup-egnen i sidste del af
1800-tallet.
Her fortsætter vi med et udpluk fra
en bog, der udkom i 1913, hvori menighedens daværende formand, Julius Carlsen, søn af Carl Brændskov,
skrev nogle erindringer fra tiden omkring 1880-90
”Efter frk. Juells ankomst blev der
rigtig røre blandt folk. Der blev holdt
møder både i gårde og huse, og alle
slags folk strømmede til for at høre
livets ord, som hun forkyndte i sandhed. Hun var næsten utrættelig i sit
virke for Gud. Mange fik fred med
Gud, særlig unge mennesker - - -. Det
var Den fri Missions begyndelse her i
Tylstrup. Enhver der bekendte sig at
være på Jesu side, hørte til virksomheden. Der var ingen tvungne regler at
gå efter, kun den Hellige Ånd var vor
leder. Derfor fik virksomheden navnet
”Frimissionen” - - - Kort efter at frk.
Juell var rejst fra Tylstrup, kom Jensen
Maar fra Thisted. Han holdt møder
her på Brændskov og Tylstrup hede,
og de, der ikke havde mærket Guds
kraft før, fik den at mærke nu. Der var
store møder, og den Hellig Ånds kraft
var til stede i så stort mål, at vi syntes næsten som jorden bevægede sig
under os. - - - Nu udvidedes virksomheden. Store møder holdtes i Ajstrup
og på Kraghede. I Ajstrup bar det god
frugt, særlig på heden hos småfolk.
Det var herlige tider. ------”

tradition for megen glad og frisk sang
og musik i gudstjenesten.
Sammen med en solid opslutning
og stor interesse for den frie gudstjenesteform og Missionsforbundets
grundprincipper, voksede tanken
om at bygge et større missionshus i
1930-erne.
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forventninger
A f Philip F odgaard, pr æ st i Tylstrup F rikirke

V

i kan alle sammen føle, at vi
ikke slår til. Man er ikke så
god en ven, en far, mor, bror
eller søster, som man ville ønske sig.
Måske synes man heller ikke, at man
kan leve op til de forventninger, som
man møder i skolen, på jobbet og i
familien, så man går rundt og er fortvivlet, frustreret og ked af det uden at
kunne forklare hvorfor.
Nogle holder det inde i sig selv,
mens andre reagerer voldsomt over
for omverdenen med hærværk, vold
og at skændes med alle, som de kan
komme i nærheden af.
En gang havde jeg en lærer, på mit
studie i Norge, som sagde: Forventninger er helvedes forgård.
Jeg forstod hvad manden mente,

selv om det lød barskt, for forventninger kan drive os rundt og gøre meget
skade i vores liv og relationer. Men
samtidig kan forventninger føre os
videre og hjælpe os til at gøre mere,
end vi troede var muligt, og måske kan
forventninger hjælpe os til at gøre det
vi skal og stole på, at andre gør deres.
Jeg tror ikke, at det bedste ville
være, at vi ikke har nogen forventninger til os selv og hinanden, men at vi
derimod har de rigtige forventninger
til hinanden, for alle kan ikke gøre alt,
og alle kan ikke være alt for andre.
Men alle kan gøre noget, og alle kan
være noget for nogen.
Vi har brug for forventninger som
en motivation for vores liv, som hjælper os til at strække os, men vi har

også perioder i vores liv, hvor vi bliver
nødt til at lægge forventninger ned og
bare være til som mennesker.
Uanset hvor vi er i vores liv, om vi
er der, hvor vi skal strække os fremad
og bevæge os, eller vi er der, hvor vi
bliver nødt til at lægge ned og fjerne
forventninger, så er der en hilsen fra
Gud til os alle.
For jeg tror på, at der findes en Gud
som vælger at sige til hver enkelt af
os, at du ikke skal bære livet, og livets
opgaver, alene. Men Gud er en Gud
for hele livet som ønsker at være med
igennem alt, og vi kan tage imod den
hånd, som han rækker ud til os.
Både i fremgang, succes og lykke,
som i modstand, kamp og problemer.

Tylstrup
Skytteforening
Inviterer til en gratis skydeaften
i Skytteforeningens lokaler i vestenden af Tylstrup Hallen.
Det sker dagen før sæsonen starter. Så sæt kryds i kalenderen ved:

Onsdag den 3. september kl. 19.00
Kom og se vores flotte faciliteter, og prøv at skyde en runde, 25 skud med gevær
(Ikke med pistol). Der vil være kaffe på kanden og der kan købes øl og vand.
Foreningen er ejere af rifler, som man kan låne,
så det ikke en betingelse, at man har et våben for
at komme til at skyde.
Alle aldre er velkomne!

TYLSTRUP

BORGERFORENING
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Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har
stået for legepladsen i anlægget.
Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:
Pris pr. weekend

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

For leje kontaktes Preben Rasmussen, Vestergårdsgade 15, Tlf. 98 26 27 29
* lyskæderne er 1 stk. ca. 24 m. og 40 pærer, og 1 stk. ca. 20 m. og 30 pærer (kulørte pærer).
Ødelagte pærer der ikke skyldes alm. brug eller slitage skal erstattes med 25 kr. pr. stk.
Bestyrelsen

August 2014
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Med venlig hilsen
Tylstrup Skytteforening
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A f P eter B ørgaard

E

r en spejderlejr fængslende for
moderne ungdom? Kan man
undvære sin iPad eller iPhone
i hele fem dage? Ja, det fik vi fra
Thjudeltorp spejdertrop klart bevis for
under vores ophold på Skovbrynet på
Fyn.

“I fængsel”
Straks ved ankomsten på lejren blev
alle ulve og spejdere anholdt anklaget
for forfærdelige forbrydelser.
Her er nogle af anklagerne: At
knappe spejderskjorten skævt; at
tænde et bål fra toppen og lignende
uhyrlige anklager gjorde, at de sigtede måtte se frem til fem dage i et
topsikret fængsel med meget strenge
lejrvagter.
Hver af tropperne blev tildelt fangenumre og dragter og skulle til hver
samling stille op i deres grupper.
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Lykkeligvis var der en fængselspræst,
som kunne lindre fangernes lidelser.
Hver dag var der morgensamling
med inspektion af telte eller fængselsceller – soverummene.
Opgaver, som gennem det forrige
års spejderarbejde havde forberedt
dem til, blev stillet og udført.
Om eftermiddagen trøstede fængselspræsten - Finn Kier-Hansen - de

På hike
En dag var alle på en hike - ulvene gik
sig til et 10 km mærke, og de store
gik sig til et 20 km mærke og overnattede i shelter eller i biuvak.

På bibelsmugling
Sidste morgen blev alle vækket kl
05:00 – lederne var oppe kl. 04:30
(gaaab) og Inge Marie (ja vores køkkentante her fra Tylstrup) var vores
frelsende engel – hun havde morgenkaffen klar til os. Så hun har været
rigtig tidligt oppe. Tak IM!
Løbet var et bibelsmuglerløb, hvor
ulve og spejdere kunne komme til tre
lande- Kina, Nordkorea eller Rusland
eller i det Sorte Hul.
Hver gruppe blev udstyret med bibler skåret ud i træ (Dan Jensens værk
– tak Dan) og skulle smugles ind til
de forfulgte kristne. Men man skulle
passe på, for der var også grænsevagter og spioner, som kunne finde på
at hugge biblerne.

Landede man i det Sorte Hul, var
alle bibler tabt.
Lykkeligvis kom alle fanger godt
hjem og så var der morgenmad og en
endelig dom. Alle blev frikendt eller
benådet.

Samlede nøgler
Til slut holdt fængselspræst Finn en
fængslende andagt. Til alle bibelsamlinger fik hver fange og fangevogter
udleveret en nøgle med et skrifsted
på. Den sidste dag fik fangerne den
sidste nøgle og så kunne alle vende
hjem frie og en herlig oplevelse rigere.
Så en spejderlejr kan stadig være
vedkommende for den moderne ungdom og ja, man kan godt undvære sin
mobiltelefon i flere dage - du skulle
også prøve det.

n.

Musikante

Inspektion

ved telte.

Tak til støtterne
Fra Thjudeltorp trop takker vi Ib Jensen – Bilgården, Hostrup og Youth for
Christ for at stille transportmidler til
rådighed for os.
Vi takker samtidig Tystrup Lagkage
fond, fordi de har givet vores trop to
fantastiske transportkasser, som vi
havde rigtig megen glæde af på lejren.
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Fængselspræsten hjælper

lidende fanger med god og fængslende bibeltime.
Derefter var der ”fjolletid”, hvor de
indsatte kunne vælge mellem et væld
af spejderaktiviteter som at snitte
med kniv, lave bål eller forbedre teltlejren. Nogle valget at lege ”fjolletiden” væk.
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Samling.

Hygge.

Forsvarstalen fra hold 500.

Kalender
august 2014
12.
20.
kl. 19.00-22.00

Badminton starter sæsonen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

3.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ café i Hammelhuset.

3.
kl. 19.00

Tylstrup Skytteforening:
Gratis skydeaften.

4.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Aktuel aften.

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

21.-22.-23.-24.
		

Tylstrup Marked

24.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Markedsgudstjeneste i Markedsteltet. Menighedsrådet
serverer kaffe og rundstykker fra kl. 09.00

4.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Sæsonstart i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

Ajstrup Sogn:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

5.-6.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

31.
kl. 11.00-13.00

Se programmet andet sted i bladet.

Håndboldsæsonen starter på Tylstrup Stadion.

FLAGREGULATIV

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. Regningslinierne
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 Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night

Erhvervsforeningen er ansvarlig

• Tylstrup Marked

Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag
TUI er ansvarlig for lørdag
Bethania er ansvarlig for søndag

Andre aktiviteter med ønske om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen. Den flotte flagallé er kommet til verden
takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for
støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på
sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen.

7.
kl. 10.30
11.
kl. 19.00-21.00
13.-14.
		
16.
kl. 19.00
17.
kl. 19.00-22.00
18.
kl. 09.00
18.
kl. 19.00-21.00
19.
kl. 14.30
25.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Frikirke:
Høst- og familiegudstjeneste.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
TUI badminton:
U15, U17 og U19 badmintonstævne.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

28.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
”Fyld Danmarks Kirker”. Høstgudstjeneste med
efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendigt.

30.
præcis kl. 14.00
		

Ajstrup Sogn:
Bustur til Utzon Centret med rundvisning og kaffe.
Tilmelding nødvendigt

1.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spagetti i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

3.-4.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Kontakt

3.
kl. 17.00-18.30
kl. 18.30

Tylstrup Frikirke 125 års jubilæum:
Jubilæumsfest for alle børn.
Pizzafest for alle byens børn og unge.

4.
kl. 10.00-14.00
kl. 11.00

Tylstrup Frikirke 125 års jubilæum:
Åbent hus i Tylstup Frikirke.
Reception i Tylstrup Frikirke.

Tlf. 61 18 21 62

5.
kl. 10.30
		

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk

Priser
Visitkort str. – 4 numre������������������������������kr. 750,2 x visitkort str. – 4 numre��������������������� kr. 1400,1 halv side – pr. nummer ��������������������������kr. 600,1 hel side – pr. nummer ������������������������� kr. 1000,-

16.
kl. 19.00-21.00
22.
kl. 19.30
		
23.
kl. 09.00
23.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Ajstrup Sogn:
Kirkekoncert i Ajstrup Kirke.
Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

26.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medviker.
		Kirkefrokost.
28.
kl. 14.00
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Forfatteren Knud Sørensen. Der er historier alle vegne.
Gratis kaffebord.

29.
kl. 17.30
		
		

Ajstrup Sogn:
Menighedsmøde i Sognets Hus.
Der startes med ”andagt med stegt flæsk”,
hvorefter de årlige menighedsmøde afholdes.

30.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

4.
kl. 19.00-22.00
5.
kl. 14.00

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentliggjort
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!
Oplysningerne indsamles og redigeres af:
Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
Næste udgave af INDBLIK omdeles i
november 2014 i løbet af uge 46.
Kontakt derfor Jens senest:

den 9. oktober 2014
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio november 2014 til
ultimo februar 2015.
Har du noget du gerne vil have i bladet kan du sende
det til redaktørerne (se side 2).

november 2014
2.
kl. 14.00

www.tylstrup-by.dk

Ajstrup Sogn:
Mindegudstjeneste for årets døde.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

6.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Våbeneftersyn. Der er ingen skydning.

7.-8.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Vores tekstforfatter hjælper dig også gerne med at
få historien fortalt og få den ned på papir.
Kontakt derfor:
Sørens Mortensen
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk

oktober 2014
2.
kl. 19.00-21.00

ANNONCE I INDBLIK

oktober 2014

7.
kl. 19.00-22.00

Kære annoncør her i Indblik
Fremover vil Indblik udkomme i farver hele vejen igennem bladet. Det gælder også annoncerne. Så hvis du gerne
vil havde din annonce trykt i farver, kan det godt lade sig gøre, det kræver bare at du sender opsætningen på din
tidligere annonce til undertegnede i farver, så vil det komme med i næste nummer. Ændringen er selvfølgelig gratis,
hvis du selv har det der skal bruges til annoncen.
Med venlig hilsen
Jens Thomsen Nygaard, mail: jensthn@nordfiber.dk, tlf. 61 18 21 62

Tylstrup Frikirke 125 års jubilæum:
125 års jubilæumsgustjeneste. Leo Hansen taler.
Efter gudstjenesten er der festligt samvær i kirken.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

8.
Ajstrup Sogn:
		
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
9.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

15.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

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

August 2014

August 2014

2.
kl. 19.00-22.00

21.
kl. 09.00

31.
kl. 10.00

28

september 2014

29

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

98 26 14 18
v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

www.s-lange.dk

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Slotsgade 31 – 9000 Aalborg

Biltlf. 30 96 04 82

Vestbjerg afdeling
Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tel. 9870 4900 Dir. 9870 4902
www.noerresundbybank.dk

Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus
ApS

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

T
ylstrupMureren
aut. kloakmester
v/ Ib E. Nielsen
Enighedsvej 39, Kraghede
9382 Tylstrup
www.tylstrupmureren.dk
Tlf. 96 46 70 09
Mobil 20 43 17 97

Dan Kristiansen

Luneborgvej 306 · 9382 Tylstrup · Tlf. 98 26 50 93
luneborg@mollerup.dk · www.luneborgfoder.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 8-16 · Lørdag 9-12

18865 - visitkort.indd 1

20/06/13 12.19

Vi kører for dig!

Murermester

Søren Sørensen
Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murermester-ajstrup@mail.dk

Brønderslev afdeling
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

31

Tlf. 96 45 52 60

Ajstruphus
Udlejning til fest og mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

Marianne Pedersen:
98 26 01 98 / 22 78 05 83

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

Mail: sverpe@gmail.com

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

August 2014

August 2014

Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann
Taksvej 45
9700 Brønderslev
v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

t: 9826 1933
nettbuss.dk

30

... mød os på
Skovmarken

Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøl
20 12 92 33
mr@agro2business.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
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81
(Træffes ikke mandag)
kbmi@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 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
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 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

ASTA/TUI Håndbold
v/ Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
Ajstruphus
Udlejning
v/ Marianne Pedersen
98 26 01 98
22 78 05 83
sverpe@gmail.com
Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Phillip Fodgaard
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
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

TYLSTRUP MARKED
Hanne Hedegaard
20 74 02 65
hha@nordfiber.dk

KFUM-Spejderne
Sulsted/Tylstrup
Gruppen
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
Gavlen, Centerrådet
v/ Irma Bach
98 26 11 12
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Leo Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
efterløns- og
PENSIONISTFORENING
Formand:
Hanne Kringel
98 26 19 78
hanne_kringel@yahoo.dk
TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Helle Jørgensen
61 18 38 60
Halinspektøren:
Maria Nielsen
29 73 03 35

Foreninger og medlemmer af disse opfordres til at give besked til
Jens (jensthn@nordfiber.dk) ved ændringer på formandsposten

tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfiber.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
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
28 74 34 35
louisenielsen80@hotmail.com

Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Nibe Hansen
98 26 00 65
hans-nibe@stofanet.dk
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
Forældreforening
v/ Rikke Olsen
61 72 29 71

TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Søren Lange
98 12 06 11/26 22 11 20
TYLSTRUP SKOLE
v/ Lise Brønnum
99 82 40 50 / 27 61 18 21
ads-aeh@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard
Pogevej 5
98 26 17 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
27 85 39 83
9382lykke@gmail.com
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
Aalborg kommune
99 31 31 31

rolsen1974@gmail.com

Aalborg politi
114

AN-TV/Stofa
88 30 30 30

Aalborg sygehus
99 32 11 11

TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29

Alarmcentralen
112

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

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

