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Tirsdag den 9. juni havde Aktiviteten
Gavlen og dets ”skubbehold” arrangeret en udflugt ud i Store Vildmose.
Det var en udflugt for de beboere,
som ikke er så gode til bens mere, så
der var lejet en handicapbus. Turen
og bussen var sponseret af Lions Club
Hammer Bakker afdeling og Tylstrup
Borgerforening. Da der var stor tilmelding til turen, blev den delt over to
omgange. Og første hold var på turen
tirsdagen i ugen forinden, hvor vejret
havde været noget imod arrangørerne, da det havde regnet en del, Men i
dag skinner solen flot. Dagen startede
med kaffe og planlægning for ”Skubberne”. Det foregik i Gavlens lokaler
på Solgaarden. Og her var højt humør.
Der er en meget løssluppen stemning
imellem alle.
Der gik lidt tid med at få de dårligste beboere og deres kørestole ind i

bussen, inden det gik vest ud af byen,
efterfulgt af 2 - 3 privatbiler for dem,
der ikke blev plads til i bussen.
En god udflugt kræver en god guide,
og her findes der vist ingen bedre end
Jørn Bækgaard, der mødte op i sit
sædvanlige gode humør, og fortalte
om Store Vildmose og dens historie.
Undertegnede tog med et stykke
af vejen til jeg af arbejdsmæssige
grunde måtte vende om og køre hjem
igen.
Første stop på turen var på parkeringspladsen ved ”Frikadellen”.
(Rundkørselen til Blokhus og Åbybro).
Her har der i flere år været en mindesten over de piloter som omkom
under et at de britiske bombetogter
mod Aalborg lufthavn under 2. Verdenskrig. Der er nu også kommet
skilte op som fortæller om flystyrtet,
og hvad er skete med flyet og dets

besætning, hvoraf der kun var én som
overlevede.
Herfra gik turen videre ud forbi
Pindstrup Mosebrug og til Nordjyllands største sten. Her fortalte Jørn
en spændende historie om stenen,
som efter et sagn skulle være blevet
kastet efter Thise Kirkes klokketårn af
en stor trold, Han ramte bare forbi.
Men den mest rigtige historie er nok,
at det er et levn fra istiden.
Fra stenen gik turen videre ud i højmosen og derfra til Vildmoseporten,
hvor der var kaffe og friskbagt kringle.
Det blev helt igennem en god og
spændende tur for alle, og der skal
lyde en stor tak til Lions Club Hammer
Bakker og Tylstrup Borgerforening,
som begge yder god og økonomisk
støtte til vores aktiviteter.

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

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
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Kvartalets profil:

Hanne Hedegaard
4

I denne udgave af Indblik er jo det
fulde program for Tylstrup Marked
2015, og derfor syntes jeg også, at
det var på sin plads at Kvartalets profil denne gang skulle være Markedets
altoverskyggende formand. En by
som Tylstrup har brug for ildsjæle, og
man må sige, at Hanne Hedegaard
udfylder den kategori til fulde. Jeg har
tit tænkt, på hvordan hun kan overkomme alle de gøremål som hun har
gang i, og så samtidig passe et fuldtidsarbejde og den store familie derhjemme. Der må absolut være mange
flere timer i hendes døgn, end der er
i andres. Hun er jo også redaktør i
bladet her, og har været det lige fra
starten. Jeg måtte have lidt mere at
vide om hende, og så ville det jo også
være på sin plads, at det bliver her i
markedsudgaven af Indblik.
Fulde navn: Hanne Hedegaard.
Stilling: Vejleder og foreningskonsulent ved Nordjyllands Landbrugsskole
i Nibe.
Alder: 49 år.
Civil stand: Gift med Niels Åge.

Børn: 5 stk. 4 drenge og en pige. Lars
på 26 der er lastbilschauffør, Per på
23 år læser datalogi på universitetet,
Mike på 20 år er i lære som mekaniker. Så troede vi, at det var slut, men
der kom lige et par stykker mere, for
vi fik også Kaja der nu er 12 og Jon
der er 8 år. De går begge i skole. Det
er kun Lars der er flyttet hjemmefra
endnu.
Børnebørn: Ingen

Hvor er du født og opvokset og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født i en lille by som hedder
Molbjerg i det nuværende Rebild
Kommune, som nummer 3 af fire
søskende. Vi var to brødre og to søstre. Mine forældre havde et lille husmandssted i Molbjerg, hvor min far så
senere startede en maskinstation op.
Min mor var hjemmegående, indtil
min ældste søster fik sit første barn,
så blev hun dagplejemor, og var det i
over 25 år.
Vi havde en masse forskellige dyr
på det lille husmandssted, og jeg fik
stor interesse i dyr. Der var bl.a. he-

ste og en masse får. Da jeg var helt
lille havde min far også grise, inden
han startede maskinstationen. Jeg
havde også fritidsarbejde på en nabogård, der havde malkekøer. Det var
faktisk der, at jeg mødte min mand
Niels Åge, der var karl på gården. Han
kommer oprindeligt fra Hobro.
Jeg gik på Øster Hornum skole, som
var en lille skole med 150 - 200 elever. Her gik jeg til og med 7 kl. og kom
så til Suldrup skole og tog 8 og 9 klasse der. Efter 9 kl. kom jeg i gymnasiet,
fordi jeg ville være dyrlæge. Derom
var der ingen tvivl. Men det krævede
lidt højere karakterer, end dem jeg fik
på gymnasiet. Så jeg valgte at melde
mig ind på Agronomstudiet i stedet.
For når man først var inde, så kunne
man skifte uddannelse i forløbet.
For at opgradere mine kvalifikationer til Landbohøjskolen, tog jeg
arbejde på landet i et års tid, hvor
jeg passede søer. Det var nede ved
Viborg. Året efter startede jeg så på
Agronomstudiet på Landbohøjskolen
i København. Det var i 1986.

Så valgte I at slå jer
ned i Tylstrup?
Ja, vi skulle jo finde et sted at bo.
Der var med i min ansættelseskontrakt, at jeg havde hjemme kontor,
og derfor måtte jeg ikke bo mere en
40 km fra Hjørring. Så min far og jeg
kørte rundt i omegnen for at finde et
sted at bo. Niels Åge blev på Sjælland for at arbejde og for at få solgt
vores lejlighed. I al den tid vi boede på
Sjælland arbejdede han på Rockfon i
Hedehusene. Det er en underafdeling
af Rockwool.
Det blev så til, at det blev Tylstrup,
vi slog os ned i. Vi lejede huset Luneborgvej 32, og her boede vi i et års
tid. Og i al den tid var vi bare sikker
på, at her skulle vi godt nok ikke bo
ret længe. For det var utroligt svært
at komme ind i varmen. Vi var vant

Du blev ved at arbejde i 4H?
Ja, for det var egentlig praktisk. Jeg
arbejdede jo deltid her hjemme fra.
På den måde kunne jeg have børnene
her hjemme en del af tiden, men de
skulle jo også ud mellem jævnaldrende, så de kom også i børnehaven.
Efter 2 år ville skæbnen, at landboforeningen i Brønderslev kontaktede

mig, fordi deres 4H konsulent var
gået på pension, og så ville de høre,
om jeg også ville tage deres område
ind under mine vinger, og det gjorde
jeg så. Der ved kom jeg op på næsten fuld tid, stadigvæk med kontor
her hjemme.
I 1999 kom der en større strukturændring i 4H og LandboUngdomsregi,
der gjorde, at jeg blev tilbudt en fuldtidsstilling på landbocentret i Flauenskjold, hvor jeg skulle dække hele
Vendsyssel på 4H plan, samt også
have nogle LandboUngdom aktiviteter ind over. Jeg var så i Flauenskjold
frem til 2005. Her blev kontoret lagt
sammen med et tilsvarende kontor i
Aalborg, så der fik jeg kontor på Agri
Nord i Skalborg.
Det var ikke nogen økonomisk succes, og efter 3 år måtte man lukke
det. Så blev jeg tilbud en stilling som
HR-konsulent (Human Resource) for
landmændene. Det vil sige, at jeg
skulle til at arbejde med konfliktløsninger, rekrutteringer osv. Det havde
jeg allerede arbejdet en del med i de
3 år, jeg havde arbejde på kontoret i
Skalborg.
Det var nok for tidligt at stille sådan
et projekt op for Agri Nord, for projektet blev lukket ned igen efter et år, og
jeg blev derfor fyret og gik arbejdsløs i
ca. 5 måneder.
Så blev jeg ringet op fra Nordjyllands
Landboskole i Nibe, at de manglede
en barselsvikar for deres sekretær.
Jeg kendt lidt til skolen, og en af min
tidligere kollega fra Agri Nord havde
fået arbejde på skolen, så de kendte

Der er mange spændende ufordringer med i arbejder med maerkedet.
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Næ, sådan kom det så ikke lige til
at gå. For på Agronomstudiet havde
vi en masse kemi. Og det kunne jeg
godt gennemskue, at det blev der
ikke mindre af på Dyrlægestudiet. Så
jeg blev på Agronomstudiet.
Efter 3 måneder på studiet flyttede
Niels Åge også over til Sjælland. Vi fik
en lejlighed i Roskilde, hvor vi boede i
et års tid, hvorefter vi købte en lille 2
værelses lejlighed i Høje Tåstrup. Her
boede vi resten at tiden, og det var
også her de to første børn kom til.
Studiet kunne have været gjort
færdigt på 5 år, men pga. af de to
børn blev det til 8 år i alt. Jeg blev
færdig i 1993.
Jeg valgte på studiet, at gå på linjen der handlede mest om svin, fordi
det var det, jeg kendte mest til, og
mine drømme gik i retningen om at
blive Landbrugskonsulent. Men da
jeg blev færdig ville skæbnen, at der
blev slået en stilling som 4H konsulent op i Hjørring. Det var godt nok
kun en deltidsstilling, men jeg søgte
den alligevel. Også fordi det ligesom
kunne bane vejen til at komme ind i
en Landboforening og vise flaget der.
Jeg fik stillingen og har så hængt ved
4H siden. Jeg har faktisk aldrig brugt
min faglige læring som agronom i arbejdsøjemed. Så jeg startede i Hjørring Amts Økonomiske Selskab 1.
januar 1994.

til, der hvor vi kom fra, at der hilste
man på alle, og alle kendte hinanden.
Det gør man ikke i Tylstrup. Vi følte
ikke, at vi var en del af byen. Det var
meget mærkeligt. Men så ville vores
ældste søn Lars til at gå til fodbold.
Og så var vi inde i varmen. Folk som
man krydsede i døren i børnehaven,
når man havde hentet sine børn og
knap nok hilste. De hilste nu på én
nede på stadion.
Så det endte med efter et år i det
lejede hus og barn nummer tre, at vi
fandt vi huset her i Ultvedparken. Det
er 20 år siden, og vi bor her stadigvæk. Huset passede fint til os dengang, for vi troede, at vi var færdige
med at få børn, men efter en del år
var der pludselig 2 børn mere. ”Sådan
går det, når man leger med ilden”,
grinede hun.
Efter at vi flyttede tilbage til Nordjylland fik Niels Åge arbejde på en
kvæggård nede ved Arden og var der
i et år, men det passede slet ikke ind
med 3 små børn og så skulle møde
kl. 05:00 og køre så langt. Så han
stoppede med landbruget, og kom
ind på Rockwool i Vebbestrup, hvor
han arbejder i 3 holds skift.
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mig, og tænkte derfor på mig, da de
skulle have stillingen besat.
Da vikariatåret var gået, blev jeg
tilbudt, at blive der og fortsætte i et
job som vejleder for de studerende,
da der var blevet behov for to vejledere. Det er en landbrugsskole, der
er meget stor søgning til, så der er
”gang i butikken”. Der er stadigvæk
mange unge som vælger landbrugsvejen, som deres levebrød.
4H køber i gennemsnit 10 timer
konsulenttimer om ugen af skolen. Så
jeg har stadigvæk med den organisation at gøre. Det er især madskolerne
og Hjørring Dyrskue, som fylder mest
i det arbejde. Der er desværre ikke
så meget kontakt til børnene mere,
og det er lidt ærgerligt. Men det er
der ikke hverken tid eller økonomi til
i 4H mere.

Jo, det var jo det jeg tænkte, at det
var med at komme ud og engagere
sig i lokalsamfundet for at lære folk at
kende i den her by, man nu er flyttet
til. For vi havde besluttet os for, at det
var her vi skulle bo. Byen lå centralt
i landsdelen, og det var ikke så langt
fra resten af vores familie nede i Himmerland.
Jeg er opvokset i foreningslivet, for
begge mine forældre var meget engageret i foreningslivet derhjemme. Det
var i Gymnastik, FDF og hvad der ellers var i området, og jeg var jo også

Hvad blev så det første du
kom i bestyrelse for?
Det var i forældrebestyrelsen i børnehaven. Der sad jeg i et par år, år. Så
blev vores børn så store, at de kom
i skole. Her var der så valg til skolebestyrelsen, og her var jeg heldig at
komme ind i første hug, og sad der i
8 år. Siden Lars vores ældste dreng
startede i skolen, har der kun været
et år, hvor vi ikke har haft et barn i
Tylstrup skole. Så da de to små begyndte i skole, fik jeg 4 år mere i bestyrelsen, men nu er jeg trådt ud.
Mens det stod på, var jeg også frivillig instruktør i gymnastik. Det var
det man kaldet forældre/barn gymnastik. Det var mens ”første generation”
af vores børn var små. Det var jeg i
4 - 5 år. I to år var jeg fodboldtræner
for de små. Da Mike skulle starte til
fodbold, manglede man en træner.
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Og ja, så blev det mig, grinede hun.
Mig der overhoved ikke kunne spille
fodbold, men det handlede jo mest
om leg med bolden og ikke så meget
om at spille og vinde. Jeg havde nogle
unge knægte til at hjælpe mig. Det
var meget sjovt og hyggeligt at have
med at gøre.

Hvordan kom Indblik her
så ind i billedet?
Samtidig med fodbolden kom jeg til
at skrive lidt for TUI, som havde et
lille klubblad dengang. Så var det, at
idéen om et lokalblad kom på tale.
Nok inspireret af det lokalblad de
har i Ø. Brønderslev. Det viste sig
at både Frikirken, Idrætsforeningen,
Borgerforeningen og Samrådet gerne
ville være med. Der blev indkaldt til
et møde i hallens cafeteria, hvor der
var repræsentanter fra Ø. Brønderslev tilstede, som fortalte lidt om den
fremgangsmåde de havde brugt for at
starte deres blad op.
Via af mit arbejde i 4H, var jeg
vandt til at søge fonde om penge.
Så jeg gik i gang med at finde fonde,
som ville støtte projektet, og her fik vi
ca. 85.000 kr. ind til at starte bladet
op. Det var til drift af bladet i et helt
år, samt til indkøb af et kamera m.m.
Sammen med indtægterne fra vores
annoncører, har vi i mange år kunnet
køre driften i nul. Men nu kniber det
som bekendt at holde omkostningerne ned pga. prisstigningerne på trykningen og forsendelse osv. Det er så
også derfor, at vi er begyndt at bede
om frivillige indbetalinger for vores
læsere.

Du kom også med i markedsudvalget og er nu formand?

Der er masser af sjov og ballade, når man er med i Tylstrup Marked

”Nåh ja, det er jeg jo også”, grinede
hun. Det startede lidt i det små, med
at jeg fik en vagt i markedsmadteltet.
Jeg blev kontaktet, om jeg kunne tage
en vagt der, og der kunne jeg da godt.
Året efter manglede man så en til at
tage ansvaret for pølsevognen. Så
den kunne jeg da godt klare, da jeg allerede kendte til den slags via 4H. Så
den opgave tog jeg uden betænkning.
Jeg kan ikke huske, om jeg havde ansvaret i et eller to år. Hvorefter man så
manglede folk i markedsudvalget, da
nogle af de gamle ”høvdinge” valgte

at trække sig for at få nye kræfter til.
Vi var to der overtog formandsposten,
og efter et par år stod jeg så alene
med den. Dengang fik vi et frisk pust
af gode unge kræfter med i markedsudvalget, og det gav en masse nye
idéer og tiltag til markedsprogrammet. Det pust kunne vi godt bruge lidt
af igen nu, for at vi ikke skal komme
til at køre i samme rille en gang til. Så
vi vil gerne have nogle flere nye unge
kræfter med i udvalget. Vi har fået et
nyt medlem med allerede nu, men vi
vil gerne have flere med.

Hvad giver det dig at
være ildsjæl?
Her blev det en lille tænkepause. Jamen, hvad giver det en? Det er ligesom om, at det gøre en forskel, at
folk kommer og hilser på en, og at
man kan se, at det arbejde man gør,
er værdsat. Det giver en masse glæde
tilbage.
Hvis vi tager markedet. Når festen
er i gang og musikken spiller nede på
pladsen, så har vi det alle sjovt. Alle
hygger og joker med hinanden. Alle
hjælper hinanden, hvor der er brug for
en hånd. Det er det sociale engagement, som er så smittende, og alle er
i godt humør.
Alle de ting man lavede for børnene
til fodbold og gymnastik gav også et
dejligt feed back til en. Hvis man f.eks
mødte børnene sammen med deres
forældre nede i Brugsen eller ved
købmanden, og de kommer løbende
hen til en og råbte ”Hej Hanne”. Så er
det, man frydes og tænker ”YES”. Det
er en dejlig følelse. Det er med til at
holde én i gang, og det giver mere betaling, end hvis man fik penge for det.
Så jeg kan kun anbefale, at hvis
man er ny i byen, kom ud ad døren
og engagere dig i lokalsamfundet. Det
tager godt nok en del af éns tid, men
det er det hele værd.

Hvordan når du alt det
du har gang i?
Jamen, det er slet ikke svært. Vi har
jo et hus med meget liv i, med 4 børn
som bor hjemme. Jeg skal da indrømme, at vi ikke får støvsuget hver dag,
men vi hjælper hinanden, og Niels Åge
er god til at tage et nap med. Han har
aldrig været vandt til foreningslivet,

og er derfor heller ikke med i noget
nu, bortset fra at han giver en hånd
med under markedet. Så han klarer
mange ting her hjemme, og så er de
store børn gode til at hjælpe med at
passe de små, når der er brug for det.

Bliver der tid til
ferie i jeres familie?
Jo, det gør der da, men jeg må indrømme, at vi skal hjemme fra, hvis jeg
skal holde fri. Vi er ikke til de store
udenlandsture. Det bliver ofte noget
med lidt hurtigt at finde det første frie
sommerhus her i Danmark, og så tager vi af sted alle sammen og er så
meget sammen der.

for en by som Tylstrup, at vi har de
her ildsjæle. De er med til at holde liv
i byen, så den bliver rar og hyggelig at
bo i. Ligesom der er vigtigt at holde liv
i vores lokale butikker, virksomheder
og foreninger. Vi har en rigtig god by,
der også er god at blive gammel i. Det
er også med til at holde huspriserne
oppe, at det er en by med liv i.
Os der bor i byen skal nok være lidt
bedre til at møde tilflyttere, så de føler sig velkomne, og bliver en del af
byen. Der kunne jo være en ny ildsjæl
imellem.
Men det skal også være en opfordring til jer nye som læser dette her.
Kom ud af busken og deltage i byens
liv. Vi er ikke så slemme endda.

Mens jeg sidder her og skriver det her
interview med Hanne ned, kommer
jeg til at tænke på hvor vigtigt det er

TYLSTRUP
BADMINTON
træningen starter
TIRSDAg DeN 11. AUgUST 2015
I TYLSTRUP HALLeN, VeSTeRgAARDSgADe 10, TYLSTRUP
• Vi skaber rammerne
• Du skaber oplevelserne...

Kontingent for en hel sæson

Pris kr.

Træningstider

Ungdom U9 – U13

500,00

tirsdag 16.00 – 19.00
Fredag 16.00 – 19.00

Ungdom U15 – U19

800,00

tirsdag 16.00 – 19.00
Fredag 16.00 – 19.00

1100,00

tirsdag 19.00 – 20.30

600,00

tirsdag 20.30 – 21.30
tirsdag 21.30 – 22.30
Fredag 19.00 – 21.00

seniorer
Motionister*

*Banereservation motionister til tylstrup.badminton@gmail.com

Badminton er en sport for hele familien!

TILMeLDINg
og betaling til sæson
2015 – 2016
sker via
TUIs hjemmeside.
Klik ind på:

www.tuif.minisite.dk
og følg anvisningerne på
badminton/kontingent

Klubben giver dig gode sociale oplevelser og vi er kendte for det gode sammenhold og godt kammeratskab
på tværs af alder. Badminton styrker kroppen og den mentale træning styrker fagligheden. Det er en god
hjælp, om du er skoleelev eller under uddannelse.
Badminton er den individuelle præstation som eksempelvis Peter gade kom til tops i.
Peter gade gæstede klubben i 2012.
Årets gang
Opstartstur til rønbjerg, fællestur til Vejen og Fredericia og deltagelse i andre stævner.
Overnatning og fællesspisning i hallen. Holdturnering, double cup, juleafslutning, deltagelse
i Ungdomslegene, badmintonfitness. Årets spiller kåres ved Klubmesterskaberne i april.
Vi afholder 2 stævner i hhv. september 2015 og februar 2016 samt nybegynderstævne.
nyt Klubtøj til den nye sæson.
Badmintonklubben består af
• et udvalg på 5 personer
• en trænertrup på 5 personer og
• i sæsonen 2014/2015 ca. 60 medlemmer
Vi ses tirsdag, den 11. august 2015, hvor vi
glæder os til at byde dig velkommen i klubben.

Vi glæder os til at byde dig

VeLKOMMeN I KLUBBeN
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Du laver også en del frivilligt
arbejde her i byen ikk?

selv 4H’er som barn, så det lå naturligt for mig at engagere mig. Så jeg
tænkte, at jeg måtte i en bestyrtelse,
og tog derfor til Borgerforeningens
generalforsamling, fordi de havde
efterlyst nye medlemmer til bestyrelsen. Da vi så kom til valgafsnittet på
dagsordenen, sagde den daværende
formand, at man havde snakket med
hende og hende om at de ville modtage valg, hvad de havde takket ja
til, hvorpå forsamlingen klappede og
så var det valg overstået. ”Så det var
ikke lige den bestyrelse jeg skulle ind
i”, grinede hun.
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Sommerdigt

– skrevet til første gudstjeneste efter sommersolhverv

8

Godmorgen søndag i midsommer tegn
godmorgen til solskin, blæst og sommerregn
godmorgen til fugle, smådyr og glade hjerter
godmorgen til alle hvor livet ind imellem smerter

Glade børn i latter og leg
Joh - det er sommer for dig og for mig
alting bliver lettere når solen den skinner
det er som om alle skygger forsvinder

Sommeren er her i al sin pragt
naturen er klædt i farvedragt
aftenerne er lune – vinden er blid
lyset er lysest ved midsommertid

For her hos os er vi gode til at hygge
vi kan i fred og med frihed bygge
gode relationer og holde af hinanden
vi behøver ikke gå ud og slå nogen for panden

Lange dage med sol, sommer og luft
åben op din næse og nyd blot dens duft
af alle blomster – af træer og græs
det er et fantastisk middel mod travlhed og stress

Men ikke alle har det som vi og jeg tænker
når magtfulde folk i verden smeder rænker
når onde ting sker for mennesker og vores klode
så er det jeg i min barnlighed – oppe i mit hoved:

Solsortens fløjt og svalernes knitren
muldvarpens skud og dansemyggenes sitren
de lyse nætters eventyrlige magi
den vidunderlige stilhed gir anledning til poesi

Ønsker for alle et liv i fred
med glæde, håb og nærvær i samhørighed
jeg beder til Gud, for hans nåde er stor
må fred og kærlighed bebo vores jord!
Glædelig sommer til alle!!
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A f Birgitte Albrechtsen
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Hvordan kan man komme til
Thailand i tre dage for 150 kr.?
A f Peter Børg ård, spejderleder i Thjudeltorp- gruppen , T ylstrup F rikirke

Alt kan lade sig gøre, når
bare man har fantasien.
Lynghytten i Hammer Bakker var for
tre dage lavet om til Thailand. Spejderne fik ved ankomsten fine T-shirts
med det thailandske flag foran og en
elefant og Thjudeltorp påtrykt bagpå.
Pigerne fik hver en sarong, de skulle
gå med på hele lejren. Så var temaet
sat, og vi var klar til at leve på thai.

Torsten-penge
Spejderne fik til en start Torstenpenge med den thailandske konges
billede på. Jo pænere de omtalte
bankmanden, Torsten, jo flere penge
fik de. Med de penge kunne de købe
mad, men også slik i Thai-tutten.
Pengene fik hurtigt ben at gå på,
men man kunne tjene flere penge ved
at tilbyde tjenesteydelser. Dermed fik

spejderne også en fornemmelse af,
hvordan familier i Thailand alle må
arbejde for at have til dagen og vejen.
Der var ingen af spejderne, der
holdt sig tilbage for at gøre tjenester.
Alle tilbød med største iver og humør
at hjælpe - men så skulle de også se
Torsten-penge!

På løb
Lørdag havde vi et løb, hvor spejderne
blev delt op i grupper, som så skulle
løse forskellige opgaver. Alt efter hvor
godt opgaverne blev løst, fik grupperne så nogle madvarer, som de
kunne sælge enten til køkkenet eller
til Torsten, som også fungerede som
lejrens købmand.
På en post skulle de trække et bilhjul så langt som muligt, på en anden
skulle man klatre i et opspændt tov

som en abe. På hver af posterne fik
man ud over opgaver også en baggrundsviden om livet i Thailand.
Alle grupper gik på opgaverne med
krum hals, humøret var højt og opgaverne blev løst på flotteste vis.

Fredens Stemme
Lejrpræsten, Finn, holdt morgen og
aftenandagter, og gik ud fra Ordsprog
enes Bog.
Thailændere er meget filosofisk anlagte fik vi at vide, og ved at bruge
Ordsprogenes Bog, kom missionærerne oprindeligt i kontakt med det
thailandske folk.
Det er i år 50 år siden at Missionsforbundet sendte et par missionærer
til Thailand, hvor de startede Fredens
Stemme, en stor radio- og tvstation
i Chiang Mai i Nordthailand, som i

Dæk-træk

Thai Tut

Fest og afslutning
Lørdag aften var der dækket op til den
helt store fest, med mad, underholdning og højt humør. Vi nåede endda
en Boogie-woogie sidst på aftenen,
inden alle gik trætte i seng, til køjs
eller på madras, alt efter om man sov
i telt eller på sovesal.
Søndag formiddag afholdt vi spejdergudstjeneste med – ikke indmarch,

men hop og dans. Finn holdt prædiken, og Susanne styrede os vel gennem formiddagen.
Ved gudstjenestens afslutning blev
Dan Jensen, vores lokale tømrermester, og Ib Jensen fra Bilhuset Hostrup
begge takket for deres store hjælp
omkring spejderarbejdet, altid klar til
at række os en hjælpende hånd.
Endelig sluttede lejren med fællesspisning - nå ja, der var altid rigelig
med mad på lejren, så hvis nogen gik
sulten i seng, var det ens egen skyld.
Sturla og Valborg var det faste hol-

depunkt i køkkenet med hjælp fra Susanne og Hans – og hvem der nu ellers kom forbi og kunne give en hånd
med.
Vi er som ledere rigtig glad for opbakning fra spejdernes familier. Tusind
tak for lån af jeres børn og unge!
En stor hilsen fra lederne
i Thjudeltorp-gruppen,
Tylstrup Frikirkes spejdere.
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Hele troppen

Open By Night
25. juni i Tylstrup
Morgengymnast

ik

Post på løb

Tylstrup Frikirkes spejdere serverede
grillstegte rågebryster til Open By
Nigth. En delikatesse – og de smagte…

Råger
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dag har et stort arbejde i gang. Det er
baggrunden for spejderens temaår og
dermed også for lejrens tema.
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God mad

es

Rågebryster grill

Barndommens Gade del 7
En gammel taske!
A f E rik M ortensen

Da jeg voksede op i Tylstrup i årene
efter krigen, skete der konstant store
ændringer i samfundsstrukturen og
dagliglivet. Optimismen var mærkbar efter de mørke og forfærdelige
år under krigen. Hestekøretøjerne,
der hidtil havde præget gadebilledet,
blev afløst af små lastvogne og Fergusontraktorer med vogne og maskiner.
Biler blev almindelige. Flere familier i
Tylstrup fik en Taunus 12 M, og brugsuddeleren fik en rød Volvo Amazon. I
mit hjem nøjedes vi med at få træk
og slip. Jeg husker endnu oplevelsen
af at hjælpe far med at tømme septiktanken.
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For en dreng på 12 år åbnede der sig
helt nye muligheder for uddannelse
og skolegang. Ved middagsbordet
drøftede mor og far, om jeg skulle
sendes i mellemskolen i Brønderslev.
Sulsted-Ajstrup Kommune havde en
aftale med Brønderslev Kommune
om, at børn fra Vildmosen, Brændskov og Tylstrup kunne benytte sig af
Brønderslev Kommunes skoletilbud.
Skoleskiftet skete efter 4. klasse.
Således gik det til, at jeg som den
første på mødrene og fædrene side
”blev holdt til bogen”, og sammen
med en række andre børn fra Tylstrup
og Brændskov begyndte jeg på Søndergades Skole i Brønderslev i 1958.

En ny skoletaske
Vi børn forstod vel ikke for alvor, at
der var tale om en helt ny epoke, men
det fornemmede min Bedstefar, der
havde Stauning hængende over skri-

vebordet. Bedstefar var politisk bevidst, aktiv socialdemokrat, og øvede
gennem en årrække en nyttig indsats
i kommunalpolitik. Han var stolt over
de synlige og mærkbare positive forandringer, der skete i samfundet! Så
en dag blev det bestemt, at han og
jeg skulle til Brønderslev. Bedstefar
ville give mig en ny skoletaske i anledning af mit forestående skoleskifte.
Vi tog toget og gik op gennem
Bredgade til Agerbæk, der bl.a. handlede med skoletasker. Det var bedstefar, som førte ordet, og det var
bedstefar, som betalte. Beskeden var
klar. Vi skulle have den bedste taske,
som forretningen kunne fremvise. Jeg
husker, hvordan tasker blev hentet
ned fra de øverste hylder. Min Bedstefar var en slags ekspert i læder.
Hans egen far havde udover at være
landpost også ernæret sig som saddelmager og syet og repareret seletøj
til bøndernes heste. Så Bedstefar var
fortrolig med læder og kunne for den
sags skyld også selv sy.
”Det er kernelæder”, betroede han
mig uden at spørge, om jeg kunne
lide en bestemt taske. Ekspedienten
tog os i øjesyn og gjorde forsigtigt
opmærksom på, at den pågældende
taske jo ikke var billig. ”Prisen er un-

derordnet”, lød det fra bedstefar, og
så blev den taske købt.
Den kom i brug fra dag 1.

Tasken holder
Jeg bliver 70 næste år. Jeg har haft
tasken i 58 år. Bortset fra de sidste 4
år, har tasken i det store og hele været brugt hver dag i alle årene. Der var
nogle år, jeg ikke brugte tasken, fordi
jeg var ude at rejse, men i de år blev
den brugt af min lillebror. Den bærer
præg af mange års slid, men patina
gør ofte kvalitetsting smukkere. Tasken har fået nye lukkemekanismer.
De gamle var slidt op.
Den har været syet om 3-4 gange.
Bedstefar gjorde det en gang. En anden gang blev det gjort på maskine,
og endelig har jeg selv gjort det engang.

En lektie at lære
De første år i skolen i Brønderslev gik
vi også i skole om lørdagen, men alligevel var dagen noget særligt, for vi fik
tidligt fri. Jeg glemmer aldrig den sidste time en lørdag, hvor vi havde haft
historie. Det var spændende timer, og
vi havde en god lærer. Vi havde fået
lov at pakke vore sager sammen, og
taskerne lå på bordet. En kammerat

En trofast følgesvend
Jeg bruger stadig tasken ved særlige
anledninger. Den har været en tro og
uundværlig følgesvend gennem livet.
Den har tjent sit formål perfekt. Den
er et kært minde om min Bedstefar.
Den er sikkert ikke moderigtig og
mine børn har aldrig spurgt, om de

må arve den. Jeg har gennem årene
fået fine nye tasker ”made in Italy”.
De er flotte, men jeg har det bedst
med at bruge min gamle taske…

Noget der holder
Tasken er et dejligt vidnesbyrd om, at
der er noget, der holder og er værd at
bevare i et foranderligt samfund, hvor
ting ændrer sig konstant, og hvor parolen er ”smid væk og køb nyt”.
I en verden, hvor alt synes under
konstant forandring med stadig større
hastighed, er det oplagt at spørge: Er
der noget, der er uforanderligt. Noget,
man til enhver tid kan stole på? Noget
som altid står fast. Ja!
Opfattelsen af en solopgang og en
solnedgang kan der ikke laves om på.
Det at kunne glæde sig til noget er
lige forunderligt.
En roses skønhed og duft, et barns
smil og et dejligt måltid mad er ikke
ændret i tusinder af år.

Kærlighed, trofasthed, venlighed,
pålidelighed og godhed er uforanderlige værdier, vi ikke kan leve foruden.
Og for resten sagde Jesus for 2000
år siden: ”Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå”.
I tusind år har hans ord været normen for ”rigtigt og forkert” i vores
land.
Det er meget opmuntrende, at der
er holdninger og livsanskuelser, der
aldrig bliver umoderne!
Tiden, opfindelser, videnskab og
politiske idéer og forandringer kan
ikke ændre en række af de fundamentale, uforanderlige sandheder,
som vi skatter allerhøjest.
Jeg er som sagt glad for min gamle
skoletaske, men det er for intet at
regne mod de uforanderlige sandheder, som føles som fast klippegrund
under fødderne.
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Skolegang i Brønderslev

og jeg sad ved det øverste bord umiddelbart foran katederet. Vi var nogle
stykker, der skulle nå toget, så vi var
klar til at løbe, så snart det ringede
ud, og vi fik fri. Min sidekammerat sad
og pillede ved lukkemekanismen på
min taske. Det gav en karakteristisk
lyd, som angiveligt irriterede vores historielærer, som stod op og udfyldte
de sidste minutter med en eller anden beretning om fortiden. Pludseligt
sprang han ned foran mig og bad mig
om at stå op. I rasende vendinger bedyrede han mig, at nu havde han fået
nok af mine irriterende forstyrrelser,
og så var der kontant afregning. Jeg
fik to lussinger, så det sang for ørerne.
Og så ringede det ud.
Min sidekammerat var lidt brødebetynget. Det var jo ham, der havde lavet den irriterende lyd, men jeg måtte
bøde for affæren. Jeg kunne mærke
eftervirkningerne i flere timer, men ellers mener jeg ikke, jeg tog skade. Jeg
er usikker på, om jeg fortalte det til
mine forældre.
Til gengæld lærte jeg, at vi ofte må
affinde os med, at livet er uretfærdigt,
og at vi i øvrigt skulle sidde stille i timerne.
Senere har jeg kunnet glæde mig
over, at min historielærer fik afløb
for sine frustrationer, inden han kom
hjem til konen og børnene.
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Hvad sker der i Tylstrup?
A f Tylstrup E rhvervsforening
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boede i. Med det blev der ment tomme huse og lokaler. Huse og grunde
der trænger til en kærlig hånd.
Kan vi som by være det bekendt?
Vi vil jo gerne, at der kommer mange
mennesker til f.eks. Tylstrup Marked,
og vi i erhvevsforeningen vil gerne
være stolte af at vise byen frem. Lige
nu har Tylstrup Kro fået en skøn opfriskning, og det er blevet så flot. Kunne vi ikke alle stå sammen og gøre
en indsats – gælder også jer udlejere.
Vi vil jo gerne at Tylstrup er en flot
og tiltalende by, et trygt sted for børn
at vokse op. Således at vi måske kunne trække nye beboere til.
Vi har jo masser at byde på, som
skole, godt idrætsliv og stadig en del

erhverv tilbage. Erhvervet kan dog
kun overleve hvis vi står sammen –
Erhvervslivet er jo også en stor del af
dem, der støtter idrætsforeningen, revyen, multibanen, markedet osv.
De erhvervsdrivende forventer dog
at få noget tilbage. Man skal huske
på at bruge det der er, ellers består
erhvervslivet ikke. Uden erhvervslivet
er der mindre støtte til jer og jeres
børn i idrætslivet. Og uden idrætslivet bliver det svært at sælge huset til
børnefamilier. Og uden børnefamilier
så er der ingen skole. Uden skole ser
fremtiden for Tylstrup kedelig ud.
Vi vil vel alle sammen gerne at Tylstrup er en by hvor sammenholdet er
i top.

Vi kunne godt bruge din historie!
I Redaktionsudvalget kunne vi godt tænke os lidt fornyelse ved nogle flere skribenter, som har lyst til at komme
med små eller store tekster, små anekdoter osv.
Så derfor: Går du rundt med nogle idéer og har lyst til at skrive lidt til bladet, kontakt en af os i udvalget. Det
behøver ikke være hver gang, og heller ikke at være store tekster. Vi søger faktisk lidt kortere og sjove ting, som
kan gøre bladet endnu mere levende
Så hold dig ikke tilbage. Vi er åbne for lidt af hvert. Det gælder også Jer i Ajstrup.
Redaktionsudvalget

Støt
INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:

7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet.

A f H anne Kringel

Alle pladser i dobbeltdækkeren var
besat, da Pensionistforeningen drog
til Fur.
Alle deltagere var i strålende humør og humøret steg yderligere efter
de fik en ”enkelt”. Turen gik igennem
den smukke Tingskov og på Vejlerene
blev der holdt en kort pause. Derefter

gik turen videre over Mors til Fur, hvor
Kromanden ventede med middagen,
som bestod af en svinekotelet på
størrelse med en flad tallerken og til
dessert svesketrifli. Derefter blev de
mætte deltagere kørt rundt på Fur,
hvor en lokal guide fortalte levende
om øen. Efter rundvisning af guiden

på et par timer var det tilbage til Fur
kro til kaffe og ”farmor kringle”.
Turen hjem gik over Sundsøre/
Hvalpsund. Alle var trætte og mætte
af gode indtryk og god mad.
Næste arrangement: Irsk aften d.
25. september i Brændskov Forsamlingshus.

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 2. september 2015 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!
Med venlig hilsen
Tylstrup Skytteforening
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I 2012 var der en artikel i Vodskov
avis om at Tylstrup var blevet væk
– forstået på den måde at byskiltet
var groet til med græs. Nu har vi fundet byskiltet, men resten af byen ser
mere grøn ud end hvad godt er. Hvis
man tager en tur op af Luneborgvej,
så er det et kedeligt syn man møder.
Der er rigtig mange som burde kigge
på deres facade, og tænke – kan jeg
være dette bekendt??
Hvis man kommer som gæst til Tylstrup, så er det nok ikke lige her, man
får lyst til at slå sig ned. Ville du flytte
hertil, hvis førstehånds indtrykket er
ukrudt og forfald.
Forleden var der en der blev spurgt,
hvad det var for en spøgelses by, hun

Sulsted–Ajstrup Efterløns- og
Pensionistforening på tur til Fur!
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Tylstrup marked
Program:

Torsdag 27. august
Kl. 17.00 NYT NYT Gule ærter med tilbehør og 1 snaps
eller øl/vand i markedsteltet
Kun 65,-		
Kl. 18.00

Baren og pølsevognen åbner

Kl. 18.30

Markedsbanko i markedsteltet

Kl. 24.00

Baren lukker
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Kl. 14.00

Tylstrup heste- og kræmmermarked åbner

Kl. 14.00 – 19.00

Happy hours i markedsteltet
Fadøl 25,-

Kl. 19.00 – 02.00

Traffic spiller i markedsteltet

Kl. 17.00 – 19.00

Fredagsmenu i madteltet
Biksemad 50,-

August 2015

August 2015

Fredag 28. august

Kl. 23.00

Strip
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Kl. 02.00

Markedsteltet lukker

den 27.-28.-29.-30. August 2015

Tylstrup marked
Kl. 09.00

Hestemarked åbner med gratis rundstykker og kaffe i markedsteltet
Sponseret af Min købmand, Tylstrup

Kl. 09.00

Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet
Sponseret af Dagli’ Brugsen, Tylstrup

Kl. 11.00

Børneunderholdning med Peter Nørgaard,
kendt for sit bugtalershow i ”Danmark har talent”

Kl. 10.00

Markedsgudstjeneste
v/ præst Finn Kier-Hansen Tylstrup Frikirke

Kl. 11.30 – 13.30

Lørdagsmenu i markedsmadteltet
Bøf med løg, hvide kartofler og brun sovs 60,-

Kl. 11.00 – 13.00

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

Kl. 12.00

Udstilling af gamle motorcykler og biler fra Dansk DKW club

Kl. 11.30 – 13.30

Kl. 13.00

Havetraktortræk
Der køres i forskellige klasser
Tilmelding og regler ved henvendelse til Morten Pil, 29261985
Hovedsponsor: FARM SALG

Søndagsmenu i markedsmadteltet
Flæskesteg med kartofler og brun sovs 60,-

Kl. 13.00 – 18.00

Kandis spiller op i markedsteltet

Kl. 14.00

DCH laver hundeopvisning på traktortrækbanen
Kandis holder pause imens

Kl. 14.00

Kaffe og kage i Markedsmadteltet v/ Tylstrup Frikirke

Kl. 18.00

Udtrækning af hovedgevinster fra Tylstrup Borgerforenings tombola
Johnny fra Kandis trækker numrene
Herefter er markedet slut for 2015

rg
aa

Nø
r
Pete

Kaffe og kage i markedsmadteltet v/ Tylstrup Frikirke

Kl. 18.00

Fællesspisning og dans i markedsteltet
Menu: Kalvesteg, kartofler, bønner, bacon og brun sovs
Leveret af Tylstrup Kro.
Pris 135,- pr. kuvert.
Der er mulighed for at købe softice og kaffe til dessert.
Billetter købes i forsalg hos Dagli´ Brugsen og Min købmand frem til lukketid fredag.
Eventuelle usolgte billetter sælges i informationen på pladsen i løbet af lørdag.

Kl. 20, 22 og 24

Festligt indslag med Sussi & Leo

Kl. 02.00

Markedsteltet lukker

Salg af brugte maskiner
og sphagnum

www.farmsalg.dk

rols

Farm SALG APS

Pet

Hovedsponsor
havetraktortræk:

ss

Petrols spiller op til fest

Su

Kl. 19.00

i&

Leo

Bordbestilling hos Jeanette tlf. 26811480 frem til torsdag kl. 18

S

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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Kl. 14.00
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søndag 30. august

August 2015

Lørdag 29. august
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Guldkonfirmation

– en ny begivenhed og oplevelse i Tylstrup

20

Foto: Bjarne Thomsen

Forreste række siddende: Nuværende provst og sognepræst Ole Rysgaard Madsen. Pens. Pastor Ib Wolfhagen. Lærer Søren Laursen. Kirkesanger Arne Thomsen. Første række stående fra venstre: Ruth Mortensen (nu Nielsen). Kirsten Andersen (nu Langbak). Ruth Nielsen. Inger
Margrethe Jacobsen (nu Inger Grønhøj). Thorleif Frøkjær Jensen. Else Lange (nu Christiansen). Inger Lange. Jonna Zeuthen Bach. Hanne
Thorsmark Madsen (nu Thorsmark Andersen). Tommi Damsgaard Kristensen. Jens Toft Ravn Pedersen. Rita Jensen (nu Kjærup). Connie Lentz
Thomsen (nu Lentz). Anden række fra venstre: Kristian Thomsen. Leif Lingersgaard Larsen (lige bag Kirsten). Aage Larsen (m/briller). Grethe
Nielsen (nu Juul). Jens Erik Jensen. Bageste række fra venstre: Helmer Egon Andreasen. Kirsten Thomsen (nu Winther). Karen-Lene Olesen
(nu Sloth-Christensen). Johannes Munch Nielsen (let skjult bag Jens Erik). Søren Rex Christensen. Knud Møller Thomsen. Ruth Gården Larsen
(nu Gården Olesen). Poul Erik Guldbæk Jørgensen.

Et opslag i ordbogen over det danske
sprog fortæller, at ordet taler om en
sammenkomst eller fest i anledning
af 50-året for ens konfirmation. Det
er især kendt fra Sønderjylland. Det
var også inspiration herfra, der fik
Jens Erik Jensen til at begynde øvelsen med at få noget tilsvarende til
Nordjylland.
Lørdag den 25. april 2015 blev det
så kendt som en begivenhed i Tylstrup. Det var nemlig dagen hvor konfirmanderne fra 1965 havde kaldt til

samling for at mindes den store dag.
I 1965 blev 29 konfirmeret i Ajstrup Kirke og 2 blev overhørt i Bethania kirken. Af de 31 var vi 26 der
mødtes foran Ajstrup Kirke den 25.
april kl. 10.45.
Holdet skulle findes og de indledende øvelser involverede sognets
nuværende præst Ole Rysgaard Madsen. Her blev ideen til arrangementet
mødt med glæde og et dejligt tilsagn
om kirkens medvirken. Det løftede
begivenheden til mere end en sam-

menkomst blandt gamle skolekammerater. Vi var i den heldige situation
at årsdagen for konfirmationen i år
faldt på en lørdag, og vi konkluderede, at næppe nogen i denne gruppe
af godt tresårige stod i en situation,
hvor de selv skulle have konfirmation
i den weekend, så vi valgte årsdagen
til sammenkomsten.
Desværre er tre af holdet ikke
blandt os mere og to var forhindret.
Nogle har set hinanden i årene efter
skoletiden, andre har ikke haft kon-

omkring. Til stor glæde var der også
her et positivt tilsagn om at deltage.

Så oprandt dagen
Alle var tilsagt til at møde ved Ajstrup
Kirke kl. 10.45. Det gav os tid til at
hilse på hinanden og lige få svar på
spørgsmålet: ”Hvem er det nu lige
du er??”, inden vi skulle ind i kirken.
Det sidste viste sig at være en god
ide. Flere af gruppen havde forandret
sig!! Vi fik hilst, genkendt og snakket
inden vi tog plads i Ajstrup Kirke til
en smuk højtidelighed der begyndte
kl. 11.00. Snakken fortsatte dog i
kirken, og i modsætning til tiden for
konfirmationen var det noget mere
acceptabelt, at Ole Rysgaard Madsen
med et lille smil på læben, måtte dysse selskabet forud for kirkeklokkernes
bedeslag. Det efterlod selskabet klar
til tavst og eftertænksomt at lytte til
præstens ord til os. Vi fik oveni en flot
gennemgang af kirkens udsmykning
og dens historie. Noget som formentlig fængede mere nu, end det gjorde
ved konfirmationsforberedelserne i
1964/65. En særlig oplevelse var det
også, at Arne Thomsen havde stillet
sig til rådighed som kirkesanger på
dagen. Ganske mange på holdet havde haft en tid hos KFUM spejderne
sammen med Arne. Så også der var
gensynsglæde og minder der skulle
udveksles.

Som før nævnt er der tre som ikke
er hos mere. De blev mindet ved en
blomsternedlæggelse på Bent Johan
Hansens gravsted på Ajstrup Kirkegård.
Med stor hjælp fra lærer Bente
Frosch Jensen fik vi en rundvisning
på Tylstrup Skole. Den skole der blev
kraftigt udbygget i 60’erne. Den var
forandret, men alligevel var der gensynsglæde med sløjdlokalet, husgerning og en overraskelse over at se,
hvordan gymnastiksalen anvendes
i dag. Det klasselokale i kælderen,
som var vores under ombygningen
blev også besigtiget. Anvendelse til
det formål er næppe længere acceptabel, men spændende at se igen.

Ingen rigtig
Guldkonfirmation uden mad
Vi havde lejet os ind i det dejlige Sognets Hus og brugte her resten af eftermiddagen til genopfriskning af gamle
minder fra skoletiden, fortællinger om
det liv hver især har haft. Minderne
blev styrket af, at også lærer Søren
Laursen havde valgt at imødekomme
vores invitation. En spændende og
meget minderig eftermiddag og aften
blandt fortsat arbejdende og efterlønnere, der alle blev konfirmeret eller
overhørt 50 år tidligere. En særlig oplevelse var, at Wolfhagen også havde
været i arkivet, og der fundet den liste
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A f: Jens E rik Jensen , tidligere Hedensvej 3 , nu R ødby
og Kristian Thomsen, tidligere N ygade / J ens T hises V ej 9 , nu S kanderborg.

takt siden ungdomsårene i Tylstrup.
Opgaven med at finde alle fra konfirmationen og overhøringen begyndte
i det tidlige efterår 2014. Det gamle
konfirmationsbillede og den lille bekendtgørelse fra Folkebladet blev
fundet frem. Alle blev identificeret, og
opgaven med at samle dem kunne
begynde.
Det kræver først en snak med familie, venner og bekendte i og omkring
Tylstrup, søgen på internettet og en
del telefonopkald for lige at høre om
der er ramt rigtigt i ens søgen. Holdet skulle findes under 21 forskellige
postnumre fra Grønland i nord til Rødby i syd, Herning i vest og Hvidovre i
øst. Fem har fortsat tilknyttet 9382
Tylstrup til adressen. I december havde vi kontaktoplysninger på alle 28,
og kunne med stor fornøjelse sende
høringsbreve om interesse for at deltage i højtideligheden. I januar var der
svar fra alle. To meldte tilbage, at de
var forhindret og alle øvrige, at de allerede nu havde reserveret lørdag den
25. april til markeringen af guldkonfirmationen. Det var et tilsagn og ikke
mindst en opbakning som virkelig gav
god inspiration til at få arrangementet til at lykkes. En væsentlig aktør i
begivenheden i 1965 var naturligvis
præsten der konfirmerede os. Vi fandt
nu 84-årige Ib Wolfhagen i Christiansfeld. En invitation gik også den vej
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Dagen bød også på en
snak om, hvad var det for
en by vi voksede op i?

Vi vil gerne hjælpe

dit konfirmationshold, så kan vi godt
anbefale at du bruger lidt tid på et
sådant arrangement. Flere havde tidligere deltaget i skolesammenkomster. Flere af dem gav udtryk for, at
denne dag, hvor vi tog udgangspunkt
i konfirmationen, var blevet til noget
helt særligt.
Vi bidrager gerne med oplysninger
om muligheder m.m. Kontakt kan du
få via bladets redaktør.
Vi siger tak til alle der mødte op, alle
der på den eller anden måde bidrog
med at få afviklet alle aktiviteter på
dagen.

Sidder du nu med en tanke om, at
det kunne være spændende at samle

TYLSTRUP

BORGERFORENING
Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har
stået for legepladsen i anlægget.
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 Pia Østergaard, tlf. 22342085 / mail: pia.hoegh@gmail.com eller Lars Høgh
tlf. 24409971.
*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

For alle som vil have et bedre velvære
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Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
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. Der skal stadig købes
medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden.
På hjemmesiden under ”Motion” kan man læse nærmere.

Motionsudvalget

Foto: Bjarne Thomsen
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

August 2015

en
Foto: Bjarne Thoms

Mange havde været i arkiverne for at
finde minder fra tiden på Tylstrup og
Brændskov skoler og disse blev drøftet. Tylstrup er næppe verdens navle,
men det er jo det udgangspunkt, vi

alle har haft. En særlig tilgang til minderne om Tylstrup kom Jonna Bach
med. Et kig på tiden i 60’erne viser, at
vi kommer fra det, vi i dag vil kalde, en
rigtig iværksætter by. Byen havde bl.a.
fire købmænd, plus en på Brændskov
og en i Vildmosen, to bagere, to slagtere, fire kiosk- og træskohandlere,
en fiskehandler, en skomager, tre
autoværksteder, to cykelhandlere, to
lillebil vognmænd, 5 vognmænd, 3
murermestre, tre tømrermestre og tilsvarende antal malere.
Det kan vi og alle andre fra Tylstrup
faktisk godt være stolte af.

Foto: Bjarne Thoms
en

han havde med til sin del af konfirmationen i 1965. Listen indeholdt alle
navnene efterfulgt at den tekst han
læste over os på dagen.
Eftermiddagen og aftenen forløb i
højt humør og med megen snak. En
snak, hvor det blev også til en erfaring
af, at den gruppe af unge mennesker
der blev konfirmeret i 1965 efterfølgende har haft et meget forskelligt liv.
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På grænsen af det mulige
A f Arne H ansen

Af de mange problemer som Rumænien står i, er fattigdomsproblemet
stadigt det største. Det sætter begrænsninger for mange ting, og er
årsag til mange store problemer. Arbejdsløshed er en af de største udfordringer, det er en stor årsag til fattigdommen. I det område hvor Tylstrup
Frikirke er involveret, er der kun ca.
1 ud af hver 10 der har fast arbejde
(Mediafax.ro 9. dec. 2014). Dem der
har arbejde tjener kun meget lidt,
nemlig fra 1000-3500 kr. pr. måned.
Når man er arbejdsløs i Rumænien,
har man heller ikke adgang til sygesikring. Det siger sig selv, at det er en
yderlig belastning for de arbejdsløse.

Britta og undertegnede var i Rumænien 24 dage i maj/juni. I den periode
skulle vi besøge de ca. 60 familier,
der har 80 børn i Missionsforbundets Skoleprojekt (www.helpromania.
minisite.dk). Det er blevet lettere for
os at forstå, at så mange rumænere
søger mod Vesteuropa. De ekstremt
dårlige vilkår der hersker, der hvor fattigdommen er størst, er ikke nemme

Det er børnene der betaler
Den store arbejdsløshed er også årsag
til, at mange må tage arbejde i andre
dele af Rumænien. Det er aldrig godt

for familien, når man er væk fra hinanden i længere tid ad gangen. Det
resulterer ret ofte i skilsmisse, eller at
man simpelthen bare bliver væk. Ellie
bor alene, han er 15 år, hans mor og
bror er rejst, og faderen arbejder et
andet sted i landet. Når Ellie kommer
hjem fra skole, skal han passe hus,
have, lidt mark, et par kaniner, nogle
høns og en hest. Hans farmor kommer næsten hver aften med mad til
ham. Han sover alene i et hus. Det er
ikke spor hyggeligt, der er kun et par
ottomaner, ingen TV, ingen mobil og
ingen computer. Ellie er så heldig, at
drengen Alin bor nabo til ham. De to
drenge sover ofte sammen. Alins mor
er rejst, og hans far er alkoholiseret.
De to drenge er meget gode venner
og hjælper hinanden, men det er ikke
et godt liv for børn i den alder, eller for
børn i det hele taget.
Vi mødte også Larisas familie. Larisas mor er alene med 6 børn, faderen
arbejder i Italien. Vladut og Lucian har
en mor, der er i Italien, hun kommer
hjem en uge hvert år til jul. Ruben og
Lidia, hvis far lige er rejst til Constance (Rumænien), deres mor får en må-

nedlig pension, der slet ikke dækker
udgifterne til strøm og varme. Sådan
kunne jeg blive ved i lang tid. Børn og
unge i Rumænien lider store afsavn,
når familien ikke er samlet. I det sidste års tid er selvmordsraten steget
4 gange i Rumænien, særligt er det
mange børn og unge, der fravælger
at leve, men det er også voksne, der
simpelt hen giver op.
Vi klager ofte over alle østarbejderne, der kommer til Danmark, men
de ulemper vi har derved, er noget
mindre, end det der er deres virkelige
problemer.
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Gave fra Tylstrup
Vi besøgte flere fattige enker med
evig udsigt til stigende udgifter, og en
pension der slet ikke matcher deres
udgifter. Kvinder, der bliver bevægede, blot de kan låne en skål sukker.
Vi besøgte Adriana, som ikke havde
haft ild på sit komfur de sidste par
måneder. Hun havde ikke råd til at
købe en flaske gas. Hun fik en lille
pengegave. Lidt efter så vi hende på
vej til købmanden, for nu skulle hun
have varm mad igen. Vi var også med
til at dele nogle af de tæpper og det
tøj ud, som vi har indsamlet i Tylstrup
Genbrug og fragtet til Rumænien.
Vi gav alle de familier, vi besøgte,
en pengegave fra Tylstrup Genbrug.
Det har været rørende at se al den

taknemmelighed og høre alle de
pæne ord, vi i den forbindelse har ladt
øre til. Voksne mennesker, der simpelt hen græd af glæde. En far med
tårer i øjnene viste os sit køleskab,
der var helt tomt. Bedstemoderen,
der var alene med nogle børnebørn,
med en pension der ikke rækker
langt. Nu kom der mad på bordet de
næste dage.
Vi kan slet ikke afhjælpe alle Rumæniens problemer, men de mennesker vi har besøgt, har fået et lille
pust af glæde og håb, en fornemmelse, der gør morgendagen tåleligere at
leve. Det er godt at vide, at man ikke
er alene.

Stor TAK til Tylstrup Genbrug! Uden
den enorme støtte og velvillighed vi
oplever fra jeres side, ville mange
af projekterne være umulige at gennemføre. Vi fik 30.000 kr. med til velgørenhed, og vi havde ikke en krone
med hjem.
Tak til alle der giver ting og sager til
butikken, og til alle der handler der.
På den måde er vi fælles om at gøre
en forskel for mennesker, der lever på
grænsen af det mulige. Tak for det!
Yderligere information om arbejdet
i Rumænien kan fås på:
www.helpromania.minisite.dk
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Alene hjemme

at sætte sig ind i, hvis man ikke har
set fortvivlelsen i øjnene på en far,
der ikke har mulighed for at forsørge
sin familie, eller ikke har set tårerne
i øjnene på en mor, der ingen mad
har i huset. For mange er fortvivlelsen
blevet så stor, at man har forladt børnene, for at rejse til udlandet for der
at finde arbejde. Konsekvenserne at
dette valg er næsten ikke til at overskue, og hvis man ikke gør noget, så
har det andre konsekvenser. Vi besøgte familien Mihai, der har to børn i
skoleprojektet, faderen arbejdede på
Færøerne, og moderen var i Italien.
Familiens 7 børn var alene hjemme,
Estera på 14 år var ”mor” for dem.
Den yngste af børnene var 9 måneder gammel. Vi har nu fået en aftale
i stand om, at mor kommer hjem fra
Italien, så må vi se, om vi kan hjælpe
dem videre frem. Hos næsten alle
dem vi besøgte, var der en eller flere
fra familien, der arbejdede i udlandet.
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Hvad blev der egentligt af

Wolfhagen?

26

Der er nok ikke 50 % af Tylstrups befolkning, der aner, hvad jeg taler om
lige nu. Men Ib Wolfhagen var præst
i Ajstrup Kirke i årene 1959 - 1969.
Han og hans kone Inge, havde en
masse børn, hvoraf undertegnede gik
i skole med deres ældste søn, Christian. De flyttede samme år, som vi
blev konfirmeret, men har dog bevaret kontakten til Tylstrup via deres
venner her i byen.
Da jeg erfarede, at de i forbindelse
med en 50 år jubilæums komsammen for et konfirmandhold, var blevet
inviteret til byen, kunne jeg ikke dy
mig for også at kontakte dem, med
henblik på en lille snak her i Indblik.
Så her søndag den 26 april 2015, ca.
46 år siden vi sidst sås, sidder jeg her
og sludrer med et par yderst veloplagte 84-årige mennesker. Hvor blev
det hyggeligt......

Hvor mange børn
nåede I egentlig op på?
Det blev til 6 børn + en som vi ”købte”. Så i alt 7. Fra de to sidste børn
vi fik, var der et spring i alderen på 6
år op til Franz, som var den yngste af
de første 4. Det syntes vi var for stort,
så vi adopterede en, dengang 7-årig,
tysk dreng, som hedder Peter. Det gik
rigtig fint, og han er fuldt integreret i
den ”Wolfhagenske” familie, som består af følgende: Christian, som er gift
og bor i Nødebo, og har 2 børn. Hen-

rik og hans kone bor i Ledøje. De har
også 2 børn samt 2 børnebørn. Charlotte og hendes mand bor i Odense og
har 3 drenge. Franz og hans kone bor
i Ganløse og har 2 børn. Så kommer
Peter. Han og hans kone bor i Sønderborg og har en datter. Clara bor
med sin mand i Hedensted og har 3
børn. Til sidst er der så Ditlev. Han bor
i København S og er stadigvæk single.

Men I blev trætte af
at bo i Tylstrup?
Næ, det gjorde vi slet ikke, men præsteboligen blev simpelthen for lille
med 5 børn. Der var, udover soveværelset, tre små kamre, hvoraf det
ene lå så man skulle igennem soveværelset for at komme ind i det. Vi
manglede plads, så derfor foreslog vi,
at man købte ejendommen ”Vestbo”
oppe på Grundtvig Sørensens Vej, der
var blevet sat til salg, og så bruge den
som ny præstebolig. Den var ideel til
formålet, men det blev der ikke givet
tilladelse til fra øverste sted. Jeg var jo
”kun” kapellan så den luksus kunne
der ikke blive plads til.
Da der også skete rigtig mange
ulykker i det grimme sving, som var
lige uden for præsteboligen, besluttede vi os for, at nu var det tiden at
søge noget andet. Vi havde jo heller
ikke været andre stedet siden, vi kom
fra København, så det var også på
tide, at prøve noget nyt.

Hvor flyttede I så hen?
Jeg mødte en anden præst fra Sydslesvig, som fortalte mig, at man
manglede præster i to sogne i henholdsvis Flensborg og Harrislee lige
syd for grænsen.
I første omgang syntes vi ikke, det
var så god en idé. For vi snakkede
ikke så godt tysk og var nok heller ikke
så gode til det der med Dannebrog
og fædrelandet og alle de ting, som
rørte sig blandt det danske mindretal
dernede. Men han lovede os, at det
ikke var anderledes af være præst
dernede, end det var i Danmark (først
senere fandt vi ud af, at han aldrig
havde prøvet at være præst i Danmark). Vi søgte derfor jobbet i Harrislee og fik det. Det var et genopslag og
jeg var den eneste som søgte jobbet,
så konkurrencen var ikke så stor. Det
gik dog fint nok, og vi blev der i 27 år.
Vi fik en gammel kro at bo i, men
bevillingen fulgte desværre ikke med
(grinede Inge.) Det var egentlig et
dejligt hus med masser af plads. Problemet var bare, at da det blev købt
var det en ruin. Man renoverede det
derfor op, og så blev det til en meget
pyntet ruin. Til sidst blev man enige
om, at nu ville man ikke blive ved
med, at putte flere penge i huset, så
bygningen blev revet ned og der blev
bygget en helt ny præstebolig. Vi nåede dog at bo i ”ruinen” i 22 år. Vi
blev der så i 5 år mere.

Så I var glade for at
bo i Sydslesvig?
Ja, det var vi. Når man er præst et
sådant sted, bliver man involveret i
alt det danske, som foregår i området. Det være sig skolen, den danske
forening eller idrætsforeningen. Vi var
sågar til karneval det første år, vi var
der. Der blev afholdt årsmøder i den
danske forening og her kom en del
offentlige personer til byen, som vi
var forpligtede til at tage os af, så vi
havde nogle meget travle men gode
år i al den tid, vi boede der.

Jeg blev jo også ved at være feltpræst ved militæret efter at være flyttet til Slesvig. Jeg blev tilknyttet ”Det
Jyske Fodregiment” i Haderslev. Nu er
jeg uden for tjeneste, men er medlem
af ”Officer Udenfor Aktiv Tjeneste” og
”Brigadens Venner,” så vi har stadigvæk tilknytning til forsvaret.
Der var en NATO-forlægning i
Rends
borg, og her kom jeg til at
holde julegudstjenesten i 10 år. Det
var lidt sjovt, for man skrev sin juleprædiken i slutningen af oktober
måned, hvorefter den blev den sendt
rundt og oversat til tysk og engelsk.
Så blev den trykt i et lille blad, sammen med de salmer der skulle synges, og så afholdte jeg gudstjenesten
på dansk. På den måde kunne alle
følge med. Det var en stor oplevelse,
og Garnisons Kirken var stuvende fuld
hver gang, dvs. ca. 800 mennesker/
militærfolk hver gang. Bagefter inviterede alle danskerne på Æbleskiver og
Gløgg. Englænderne og tyskerne var
meget imponerede over vores traditioner ved juletid. Så inviterede de os
senere på året til Spring ball (forårsbal). Det var meget hyggeligt.

Så stoppede i også der?
Ja, for nu var vi jo blevet pensionister
og så ville vi godt nord for grænsen og
bo igen. Så var der en af vores gode
bekendte, som forslog os at flytte til
Christiansfeld. Han lovede, at han
nok skulle skaffe os en lejlighed der,
og sådan blev det. Vi fik en lejlighed

på 2. sal. Her boede vi i 3 år, hvorefter vi købte et dejligt hus næsten i
centrum af det gamle Christiansfeld.
Vi er faldet godt til i byen. Det er en
helt speciel by at bo i, og der er en
stemning, der er helt unik. Hvis man
f. eks går en tur en sommeraften, er
der en stemning, der gør at man næsten forventer at møde H.C, Andersen eller Søren Kierkegaard. Det er
en gammel by, med gamle gadelamper, lindetræer og gamle huse. Man
har restaureret en del på byen, fordi
man gerne vil have den optaget på
Verdens Kulturarv listen.
Det er virkelig en by der er værd at
besøge. Den er meget speciel.
Vi havde et sommerhus i Rørvig på
Sjælland, så vi altid havde et sted at
samle den store familie. Det hus har
vi stadigvæk, dog er det 3 af vores
børn, som nu har overtaget det. Her
samles hele familien en gang om året.

Men I har stadigvæk kontakt
til Tylstrup efter alle de år?
Ja, vi har holdt det gode venskab med
Lisbeth og Frede Dall, samt Bodil og
Poul Hauge ved lige og når vi snakker
om Ajstrup Kirke, så er det med ordene ”hjemme” i Ajstrup Kirke. Vi havde
en god tid i Tylstrup, og havde vi fået
”Vestbo” dengang, var vi nok blevet
hængende. Sådan skulle det dog ikke
gå, så nu nøjes vi med at komme på
besøg engang i mellem.

August 2015

August 2015

A f Jens Thomsen N ygaard

I 1994 blev der også bygget ny
kirke og i 1996, da det hele var på
plads og økonomien var i top, besluttede vi os for, at stoppe og gå på pension, så vi rejste derfra. Jeg syntes,
at jeg var blevet for træt til at finde
på flere idéer og tiltag. Der var blevet brugt mange kræfter på at samle
penge ind til den nye kirke. Byggeriet
var budgetteret til at koste 6 millioner
kroner, og der kom ingen offentlige
midler ind. Det hele blev finansieret
via private midler. Derfor skulle alle
håndværkere og leverandører holdes
i stram snor, og det var mit arbejde.
Så sørgede Inge for, at der var kaffe
og kage m.m. til dem. Det var en god
måde at holde et godt samarbejde og
kommunikation med håndværkerne
på. Desuden syntes de, at det var
meget spændende at være med til at
bygge en kirke. Det var ikke et projekt, de var med til hver dag.
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SØG STØTTE!

FLAGREGULATIV

Husk at man som foreninger og
institutioner i Tylstrup og omegn,
kan søge Borgerforeningen om
midler, til gavn for byens virke...
Vi ser frem til og høre fra jer.

Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flagstænger og flag til at danne flagallé gennem byen. Der er nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne for
opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

• Konfirmation i 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.

Kalender
august 2015
18.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Sognekoret starter sæsonen i Sognets Hus.

17.
kl. 9.00

19.
kl. 13.30

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

17.
kl. 19.00-21.00

19.
kl. 18.30 præcis

Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt til Hals Kirke. Tilmelding nødvendigt.

19.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

21.
kl. 17.30
		

Tylstrup Frikirke:
Fest for børne- og ungdomsledere.
Tilmelding Arne Hansen.

21.
kl. 19.00
		

Aktivitetscentret Gavlen:
Musikaften ved Finn Danielsen.
Ost og rødvin, pris kr. 100,-.

26.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

27.-28.-29.-30.
		

Tylstrup Marked

28.-29.-30.
		

Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Der bages vafler ved Tylstrup Marked.

30.
kl. 10.00

Tylstrup Frikirke:
Gudstjenese i Markedsteltet. Taler Finn Kier-Hansen.

Se programmet andet sted i bladet.

September 2015
1.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Aktivitetscentret Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffe.

18.
kl. 14.30

20.
kl. 10.30
		

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste/fællesskabssøndag.
Taler Finn Kier-Hansen.

23.
kl. 19.00
24.
kl. 19.00-21.00

29.
kl. 14.00 præcis
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag. Bustur til Musikkens Hus med
rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendig.

30.
kl. 17.00

1.
kl. 12.30-14.00

Aktivitetscentret Gavlen:
Influenza vacine.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

1.
kl. 19.30
		

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

4.-5.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

5.
kl. 13.30
6.
kl. 11.00-14.00
8.
		
		

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
Aktivitetscentret Gavlen:
”Mande hørm”.
Aktivitetscentret Gavlen:
Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Oktober 2015

Aktivitetscentret Gavlen:
Foredrag. ”Livsnyderen” ved Randi Pedersen.

3.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen
Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Irsk aften i Brændskov forsamlingshus.
(Se annonce i Vodskov avis)

2.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Rasmus Storm. Entré.

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

25.
		
		

1.
kl. 19.00-21.00

2.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Festgudstjeneste for kirkesanger Arne Thomsens
40 års jubilæum og høstgudstjenestte.
Efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendigt.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Tylstrup Skytteforening:
Gratis skydeaften.
Se annonce andet sted i dette nummer af Indblik.

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

20.
kl. 10.00
		
		

1.
kl. 19.00-22.00

2.
kl. 19.00
		

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

2.-3.
kl. 10.00-16.00
3.
kl. 13.30
4.
kl. 11.00-14.00

6.
kl. 19.00-22.00
7.
kl. 19.30
		

Aktivitetscentret Gavlen:
”Mande hørm”.

Aktivitetscentret Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffe.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med Bente Kure:
Halfdan Rasmussen.

11.
kl. 19.00-23.00

Tylstrup Frikirke:
Fresh Café i Hammelhuset.

9.
kl. 19.00-23.00

Tylstrup Frikirke:
Fresh Café i Hammelhuset.

Ajstrup Sogn:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

16.
kl. 13.30

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

16.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

22.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Våbeneftersyn. Der er ingen skydning.

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

6.-7.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

Aktivitetscentret Gavlen:
Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

14.
kl. 13.30

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

16.
kl. 13.30

Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Banko på Gavlen.

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:

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

25.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Familiegudstjeneste. KFUM spejderne medviker.
		Kirkefrokost.
27.
kl. 14.00
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Helle
Rosenkvist. Esbjergevangeliet. Gratis kaffebord.

28.
kl. 17.30
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Menighedsmøde i Sognets Hus.
Der startes med andagt i kirken og spisning i Sognets
Hus, hvorefter de årlige Menighedsmøde afholdes.
Tilmelding til spisning nødvendig.

29.
kl. 19.00-21.00

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
Næste udgave af INDBLIK omdeles i
november 2015 i løbet af uge 46.
Kontakt derfor Jens senest:

den 9. oktober 2015
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio november 2015 til
ultimo februar 2016.

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

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:
Sørens Mortensen
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

November 2015
1.
kl. 14.00
3.
kl. 19.00-22.00
4.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Mindegudstjeneste for årets døde.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

www.tylstrup-by.dk

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Tlf. 61 18 21 62

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

13.
kl. 10.00

22.
kl. 9.00

5.
kl. 19.00-21.00

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

8.
kl. 19.00-21.00

13.
		
		

21.
kl. 19.00-22.00

Aktivitetscentret Gavlen:
Højskoledage. Se nærmere i folder.

ANNONCE I INDBLIK

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Banko på Gavlen.

20.
kl. 19.00

November 2015

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

10.
kl. 19.00-21.00

12.
kl. 13.30

19.-20.-21.
		

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Mogens Blume-Schmidt:
Winston Churchill - et mangeartet geni.

6.
Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
		Åletur.
6.
kl. 14.30
		

Oktober 2015

August 2015

August 2015

1.
kl. 14.30
		

28

September 2015

KONTAKT Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Priser

29

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,-

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

Kærvang Materialer
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup
Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

Tryksager, reklameartikler,
skilte, web og print ...

Salg af granit, sand, grus, flis, perlesten,
samt træpiller og hundefoder.

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tel. 98 70 49 00
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

... mød os på
Skovmarken

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

Orangeriet’s
gårdbutik

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

Salg af udsøgte vine, delikatesser, brugskunst,
blomster, lækre sæber og cremer.

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

August 2015
30

August 2015

Bestilling af blomster på mobil 29461162
Åben tirsdag til fredag 10-17

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

Jeanette Bækgaard
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 08
mail 0760082@minkobmand.dk
Gratis varetur hver tirsdag

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

TUI Håndbold
Lise Larsen
61 75 39 03
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
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
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/ Leo Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
efterløns- og
PENSIONISTFORENING
Formand:
Hanne Kringel
98 26 19 78
kirstine.elisabeth@live.com
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:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Vikarierende Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

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
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@mail.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

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
Bo Christensen
29 73 66 65
botylstrup@gmail.com

AN-TV/Stofa
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
29 72 36 84
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
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
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
22 47 01 36
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
formand@tylstrupvand.dk
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
Aalborg kommune
99 31 31 31
Aalborg politi
114
Aalborg sygehus
99 32 11 11
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

