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foruden en række frivillige hjælpere.
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Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
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ønsker det leveret fremover, er du
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Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.
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F or et stykke tid siden mødte jeg
 en af mine gamle skolekamme-
 rater fra Tylstrup Skole. Hun bor 

ikke i byen mere. Men hun fortalte,
at en af hendes ældre søstre var død 
tidligere i 2013. De havde fundet et 
billede i hendes gemmer, som er taget 
til en gymnastikopvisning på Tylstrup 
Kro engang i starten af 1960’erne. Da 
hun og hendes søskende ikke kendte 
nogle på billedet, spurgte hun, om jeg 
ville have det. Det kunne min nysger-
righed ikke stå for, så jeg takkede ja. 

Jeg er selv født i 1955, og burde 
kende fl ere af personerne på billedet, 
Især de yngste skulle jeg mene er på 
min alder, men jeg er helt blank. Der 
er måske en eller to som jeg tror, jeg 
ved, hvem er, men langt fra sikker. 

Så fi k jeg idéen, at det kunne være 
sjovt at sætte en undersøgelse i gang 
her blandt Indbliks læsere. 

Så hvis du genkeder nogle af dem 
som er på billedet, må du gerne skrive 
det ned, og enten maile det elektro-
nisk til mig på jensthn@nordfi ber.dk, 
eller lægge det i min postkasse her 
hjemme på Hedensvej 8 i Tylstrup. 

Hvis vi siger at forreste række er num-
mer 1 og så henholdsvis 2, 3, 4 og 5 
bagud, og at man tæller fra venstre, 
så skulle det være til at fi nde ud af. 

Jeg glæder mig til at høre fra jer!

 HVEM ER PERSONERNE? 
AF JENS THOMSEN NYGAARD

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ 
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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I denne udgave af Indblik havde
 jeg besluttet, at udfordre mine
 sprogkundskaber en del. Derfor 

måtte jeg fi nde et ”offer”, som kom 
fra udlandet. Den første, jeg kunne 
komme i tanker om, var Roger Depoil-
ly. Han kommer fra Frankrig, så ham 
måtte jeg ud og tale med. Men da 
hans danske er meget bedre end mit 
franske, besluttede vi, at vi nok hel-
lere måtte tage snakken på dansk... 
Nå spøg til side. Jeg har haft ham i 
tankerne længe. Han har jo på en 
måde, været med til at sætte Tylstrup 
på Danmarkskortet med sit arbejde 
som klunser i en menneskealder. En 
ildsjæl inden for sit område. Jeg smut-
tede derfor ud for at spørge ham, om 
han ville være med til en lille snak og 
fi k heldigvis et positivt svar. Der har jo 
været skrevet mange sider om ham 
i bladene omkring hans arbejde for 
Abbé Pierres Klunsere og støtten til 
projekter i den 3. verden. Det kom-
mer vi heller ikke uden om her, men 
jeg ville først og fremmest gerne fi nde 
ud af selve personen Roger Depoilly. 
Så en lørdag formiddag i december 
sad vi i køkkenet på ”Vesterholt” og 
diktafonen var tændt. Det blev et par 
rigtigt hyggelige og spændende timer. 

Fulde navn: Roger Depoilly.
Stilling: Abbé Pierre Klunser ved Ab-
 bé Pierres Klunsere. ”Det har der stå-
et i mit franske pas”.
Alder: 65 år.
Civil stand: Fraskilt. 
Børn: 4 drenge. Christoffer, som er 
kemiingeniør og Daniel, der er elek-

triker. Begge to bor for tiden her på 
Vesterholt. Så er der Jannick, og hvad 
laver han? Det er et godt spørgsmål 
(griner han). Jeg tror, at han er pro-
gramudvikler, han er i hvert fald ud-
dannet cand.polyt. Han bor på Ama-
ger. Til sidst er der Rémi, der læser 
jura på Aalborg Universitet. Han bor i 
Aalborg sammen med Carina. Der er 
endnu ingen børnebørn. 

Hvor er du født?
Jeg er født i 1948 et sted der hed-
der Rosendaël ved Dunkerque på 
den Franske nordvestkyst. Familien 
boede kun ca. en km fra den strand, 
hvortil de britiske og franske soldater 
blev presset tilbage af de tyske trop-
per i 1940. En by præget af meget 
store ødelæggelser. Det er der, jeg 
er født, men jeg betragter mit hjem 
som Rouen, i Normandiet. Det er der, 
jeg havde min opvækst. Jeg betragter 
mig som værende fra Normandiet. 
Rouen er nok mest kendt som hjem-
by for den legendariske Jeanne d’Arc, 
der blev brændt på bålet d. 30. maj 
1431 for at være en kætter. Vi boede 
kun ca. 3 km fra ”markedspladsen”, 
hvor hun blev brændt. Rouen blev 
hårdt ramt under 2. verdenskrig. En 
del af min familie blev dræbt. Jeg er 
bl.a. opkaldt efter en farbror, som i 
1944 sammen med hele sin familie, 
blev dræbt under et bombeangreb på 
byen. 

Jeg er født som den ældste i en 
børnefl ok på 4. Der var foruden mig 
tre mindre søstre, hvoraf den ene, 
den ældste, døde for halvandet år 

si den. Min mor var hjemmegående 
husmor og min far arbejdede som 
formand eller arbejdsleder, om man 
vil, ved vandforsyningen i Dunkerque, 
til han blev pensioneret som 60-årig. 
Herefter fl yttede vi ”tilbage” til Rouen. 

Min far var sømand under 1. ver-
denskrig, så han var noget op i årene, 
før han blev far og familiemenneske. 
Han var 53 år, da jeg blev født. Det 
kan jo godt lyde, som om det var et 
gammelt og trist hjem, vi havde, men 
vi børn nød det. For vi havde jo al-
tid far og mor hjemme. Det var ikke 
noget, vi tænkte så meget over den-
gang, men senere i livet har jeg altid 
tænkt tilbage på min barndom med 
glæde. Vi havde et pragtfuldt hjem. 

Fik du en uddannelse i Frankrig?
Ja, det gjorde jeg. Jeg har en meget 
bred uddannelse. Det er en kombina-
tion af økonomi og regnskab og jura. 
Desuden har jeg en sideuddannelse 
med kunsthistorie. Det var før com-
puterens tid, men jeg har da kunne 
bruge meget af det, jeg lærte den-
gang, her i Danmark. Jeg studerede 
i Rouen, og jeg blev færdig med min 
uddannelse, inden jeg fandt nye ud-
fordringer. 

Hvorfor blev du så 
klunser og kom til Danmark.
Var der noget i din opvækst,
der var skyld i det?
Nej, det var helt tilfældigt. Jeg kan 
sige, at jeg var venstreorienteret i 
mine unge dage, men vi var meget 
politisk nysgerrige dengang, og deltog

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
ROGER DEPOILLY
Kvartalets profi l:

Ja
nu

ar
 2

01
4

4



derfor i en del politiske møder på bå-
de højre- og venstrefl øjen. Jeg har 
f.eks. aldrig været medlem af noget 
politisk parti, for det var ikke det bæ-
rende i mit liv. Det var meget mere 
kultur, kunst, litteratur, musik og fi lm. 
Det gjaldt både for mig og min ældste 
søster. Vi så alle de nyeste fi lm og 
læste al ny litteratur, som kom frem.

At jeg så blev klunser var helt til-
fældigt. En af mine kammerater in-
viterede mig med til Esteville, hvor 
Abbé Pierre boede. Jeg tror, det var i 
efteråret 1966. Her mødte jeg de før-
ste klunsere, som startede klunserbe-
vægelsen. Vi var der i weekenderne, 
og jeg hjalp lidt til med at samle ind 
osv. Abbé Pierre boede på 1. salen 
i huset, og han spiste altid sammen 
med os. Det var på den måde, jeg 
mødte ham. Lidt efter lidt blev jeg så 
mere og mere involveret i arbejdet. 
I 1970 deltog jeg i en klunsersom-
merlejr i Frankrig, og kort efter blev 
jeg kontaktet af København angåen-
de en klunser-efterårslejr i Danmark. 
De manglede én til at sortere jern 
og metal. Jeg tænkte, at det da lød 
spændende, så jeg sagde ja tak og 
rejste til København. Tanken var så, 
at jeg ville opleve noget mere og tage 
videre op i Skandinavien og så være 
hjemme i Frankrig igen til jul. Jeg blev 
imidlertid syg i København. Jeg fi k en 
emaljesplint i fi ngeren, som gav mig 
en mild grad af blodforgiftning. Da det 
var overstået, fi k jeg at vide, at der 
lige var startet noget klunserarbejde 
oppe i Aalborg, og man havde brug 
for lidt hjælp. Da jeg så på landkortet, 
hvor Aalborg lå, og at det ikke var så 
langt væk fra Norge og Sverige, tænk-
te jeg, at det var fi nt, for så kunne jeg 
komme videre derfra. Jeg blev bare så 
glad for at være i Aalborg, at jeg blev 
der. Så det var grunden til, at jeg nu er 
her, hvor jeg er i dag. Det er tilfældigt. 
Det er vel noget med at være på det 
rigtige sted på det rigtige tidspunkt. 
Så det havde bestemt ikke noget med 
min barndom og opvækst at gøre, at 
jeg blev Abbé Pierre-klunser. 

Hvor startede det så, og 
hvordan fungerer institutionen?
”Eventyret” startede ude på Smede-
gårdsvej i Aalborg Øst. Det var ved at 
være op til jul, og jeg blev inviteret til 

at holde julen 1970 hos en dame i 
Hasseris, som inviterede klunserne til 
at komme og holde jul hos sig. Jeg 
syntes, det kunne være spændende 
at opleve en dansk jul, så derfor tog 
jeg imod invitationen og blev så i Dan-
mark julen over. Det blev så hen ad 
foråret 1971, vinteren var forbi, og 
ja, så blev jeg hængende. Jeg var lige 
hjemme omkring Frankrig senere det 
år og holdt julen 1971 hos min mor, 
men det var også sidste gang. Jeg var 
da blevet leder af Abbé Pierre-klun-
serne i Aalborg, og så ”kørte toget”. 

Det startede på ”Smedegården”, 
men den var gammel og forfalden og 
skulle rives ned, da der skulle bygges 
et plejehjem på grunden. Kommunen 
fl yttede os derfor til Nørresundby bag 
ved slagteriet, men det var ikke et ret 
godt sted. Man måtte f. eks. ikke bo 
på stedet, da det var et industrikvar-
ter, så vi var på udkig efter et mere 
permanent sted, hvor vi kunne slå 
os ned. I sommeren 1972 faldt vi så 
over gården ”Vesterholt” her ved Tyl-
strup, der var sat til salg. Prismæssigt 
var den helt i orden, og stedsmæssigt 
lå den perfekt. Gården blev købt, og 
det hele blev organiseret rent juridisk, 
så det blev en selvejende institution. 
Det blev ikke en lokalafdeling af Abbé 
Pierres klunsere med hovedkontor i 
Paris, men en selvstændig forening 
med egen bestyrelse. Vi betaler dog 
kontingent til Paris, men det er også 
den eneste binding. De blander sig 
ikke i vores arbejde. Vi er selvstæn-
dige, og der kommer ingen direktiver 
udefra. Vi er det eneste sted i Dan-
mark, hvor der er en afdeling af Abbé 
Pierres Klunsere. Det er meget vari-
eret, hvordan det fungerer i de andre 
lande. Alle kører de det på deres egen 
måde. Det kommer lidt an på styre-
formen i de respektive lande. Der er 
ikke mange steder, hvor det er så frit 
som her i Danmark. Danmark er det 
eneste land i Europa, der har en lov 
om foreningsfrihed. 

Vi har fuld frihed og kan bestemme, 
hvor og hvad vi donerer vores penge 
til. Bestyrelsen er sammensat af med-
lemskredsen. Dvs. man kan godt blive 
medlem, men der skal ikke betales 
kontingent. Vi er ca. 25 mennesker 
til generalforsamlingerne. Medlem-
merne består af folk, som deltager 

aktivt i vores arbejde. Vi har frivil-
lige, som hjælper med indsamlingen 
af effekter, folk der hjælper ved lop-
pemarkederne og folk, som står for 
vores hjemmeside osv. Abbé Pierres 
Klunsere fungerer som en selvejen-
de institution, hvor alle medlemmer 
i bestyrelsen er valgt på generalfor-
samlingen. Selv jeg er valgt. Vi er på 
valg hver andet år, så er man utilfreds 
med mig, kan man bare undlade at 
vælge mig næste gang. Jeg er her på 
samme vilkår, som alle de andre, der 
arbejder her.

I må jo få en kostelig løn for 
det store arbejde, I udfører? 
”Det kan du tro, vi gør”! griner han. 
Nej, man får kost, logi og lomme-
penge. Det er, hvad jeg har levet af i 
alle de år, indtil nu, hvor jeg får folke-
pension. Det bevirker at jeg ikke mere 
får lommepenge. Det er jo en livsstil, 
som man kan vænne sig til. Indkom-
sten har været så lav, at vi ikke rigtig 
har betalt noget i skat, så det er ikke 
for pengenes skyld, at jeg gør det her. 
Jeg gør det, fordi jeg kan lide at hjæl-
pe andre og se, at den hjælp, man 
giver, også hjælper og bliver værdsat. 
Det giver en dejlig tilfredsstillelse, at 
gøre noget for andre. 

Det er da klart, at jeg ville kunne 
have tjent meget mere ved at arbejde 
inden for den uddannelse, jeg har, 
men det er det her, der interesserer 
mig, det er det, jeg brænder for, og 
som jeg elsker at lave. Jeg vil sige det 
på den måde: ”jeg er ikke blevet rig 
på penge i dette arbejde, men jeg er 
blevet rig på oplevelser og livsglæde”. 
Man kan jo ikke tage sin bankbog 
med sig i graven alligevel”. Det er helt 
og holdent frivilligt arbejde, vi udfører. 
Vi har ingen sikkerhedsnet som f.eks. 
en A-kasse.

Hvordan fandt I så ud af, 
at det var lige projektet i 
Kenya, I ville støtte?
Det var også tilfældigt. Der var en fri-
villig, som kontaktede os i forbindelse 
med, at vi skulle støtte nogle kvinde-
grupper i Isiolo-området i Kenya. Det 
kom vi også i gang med, men pro-
jektet faldt sammen, da den frivillige 
stoppede og rejste hjem. Vi var så til 
et møde med nogle folk dernede, og 
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de udpegede en Kenyaner ved navn 
Mutea, som havde nogle idéer til et 
vandprojekt i området. Hvis vi havde 
lyst til at arbejde i deres område, kun-
ne vi støtte hans projekt. Det var et 
projekt, der gik ud på at bygge nogle 
store vandtanke til opsamling af vand 
fra bjergene og så lede det ud, ikke 
kun til vanding af markerne, men 
også til drikkevand til de mennesker 
og dyr, som lever der. 

Mutea er uddannet landbrugskon-
sulent og meget vidende om land-
brug i næsten hele verden. Han og 
hans kone var i Danmark på besøg 
i august 2012, hvor han var ude og 
holde foredrag på bl.a. Lundbæk 
Landbrugs skole, Brønderslev Gymna-
sium og Sulsted Skole. 

Der står nu 12 store vandtanke, 
som er blevet bygget gennem åre-
ne. Hver tank rummer ca. 225.000 
l vand. Man er nu gået i gang med 
tank nr. 13. Denne gang kræver det 
en mere indviklet rørkonstruktion, så 
det er et lidt større og dyrere projekt, 
men jeg tror, at vi kan fi nansiere pro-
jektet på ca. 2 år. Da tankene ligger 
oppe i bjergene, er det trykket fra 
vandet, som får det til at løbe ud i 
rørene. Der er ikke pumper på, så det 
koster ikke energi.

Der er 3 tanke, som ligger ret tæt 
sammen, mens der er nogle kilome-
ter imellem de andre. Der er så ført 
vandrør ud til familierne, som hver 
har en vandhane og to sprinklere. De 
indtægter, som man så får for det, 
bruges til at vedligeholde tankene og 
rørsystemet. Det er meget vigtigt, at 
der bliver lavet streng vedligeholdelse 
af systemet. Ellers koster det for me-
get vand. Hvis der f. eks er et brud 
på en ledning ud til en familie, bliver 
der straks lukket for en stophane, og 
lækagen bliver repareret inden for 2 

timer. Det lyder nok mærkeligt i vo-
res ører, men et stort problem, som 
de har dernede, især ved et par at 
tankene, er elefanter. De kan være 
meget hårde ved rørene, som ikke er 
gravet ned i jorden inde i skovene og 
de fredede områder. Ellers er de gra-
vet lidt ned, men ikke så langt ned 
som her i Danmark, for de har jo ikke 
frost. Når en elefant hører vandet 
suse i rørene, sparker den bare til rø-
ret, og så kommer vandet sprøjtende. 
Man har nu løst problemet ved at lave 
nogle vandkar, så dyrene kan drikke 
af, så nu ødelægger de ikke mere 
vandrørene. 

Der bliver holdt meget øje med tan-
kene og rørene. Det er dejligt at se, at 
tank nr. 1, som blev bygget for 25 år 
siden, fungerer lige så godt som tank 
nr. 12, der er helt ny. De passer godt 
på det hele dernede. 

Tankene er bygget i jernarmeret 
beton og pudset indvendigt med no-
get materiale, som er vandafvisende. 
En gang om året bliver tankene tømt 
for vand og gennemgået for evt. de-
fekter samt renset. Vandet i tankene, 
som selvfølgelig er lukket med dæk-
sel osv., kan en afrikaner godt drikke 
af uden først at koge det. Vi nord-
boere, med sarte maver, skal dog 
ikke gøre det. Som du kan se, er der 
mange ting, man skal tage hensyn til 
i Afrika, ting som man overhovedet 
ikke tænker på her i Danmark. Det er 
ikke bare elefanter, som kan ødelæg-
ge pvc-rørene, men også f. eks solen. 
Derfor skal rørene ligge i skyggen eller 
graves ned i jorden.

Der er ikke mere nogen, som sulter 
i området. De ikke bare producerer til 
eget forbrug, men nu sælger man også 
grøntsager til hovedstaden Nairobi, så 
det har hævet levestandarten rigtig 
meget for alle de involverede familier.

Hvor længe bliver du ved
at være klunser?
Så længe helbredet kan holde. Jeg 
har gået og skrantet lidt det sidste 
års tid pga. en kræftsygdom, som jeg 
heldigvis er kommet godt igennem, 
og jeg er så småt ved at være ovenpå 
igen. Jeg regner da med at holde ud i 
mange år endnu. Vi har da heller ikke 
snakket om, at der skulle fi ndes no-
gen afl øser for mig, når jeg engang 
holder op. ”Så jeg bliver jo nødt til at 
fortsætte”, griner han. 

Hvad får du ellers 
tiden til at gå med?
Jeg hygger mig meget med at fotogra-
fere og har tidligere malet på fotografi -
er. Det er lidt svært at forklare, men 
det er noget specielt fotopapir, man 
maler på. Det er en teknik, jeg lærte 
i Normandiet af en ældre mand, som 
var professionel fotograf. Men i dag er 
fotografi et digitaliseret, og det er jeg 
også gået over til nu.

Jeg udstiller mine billeder engang 
imellem, men det er ved at være læn-
ge siden, jeg gjorde det sidst. Ellers 
læser jeg en masse bøger og hører 
musik. Jeg har en meget bred smag 
inden for musik. F. eks lytter jeg en del 
til arabisk musik og til Rai musik fra 
Nordafrika/Algeriet. Derudover holder 
jeg en del foredrag om vores arbejde.

Drømmer du nogen sinde om, at 
fl ytte tilbage til Frankrig igen?
Jeg er dansk statsborger nu, og da 
min ældste søster, som jeg havde et 
meget tæt forhold til, døde i 2012, 
var det, som om bogen om Frankrig 
lukkede helt i. Jeg har nok forandret 
mig for meget efter alle de år i Dan-
mark. 

Mit franske sprog er blevet forand-
ret med tiden. Der er kommet så 
mange nye ord ind i sproget, som jeg 
ikke kender. Bare computersproget 
er helt uforståeligt for mig. Jeg har jo 
også mine børn her, så nej, jeg bliver 
i Danmark! 

Kan man få en bedre afslutning end 
sådan et løfte efter et par hyggelige 
timer i selskab med endnu et interes-
sant menneske?

Den ældste tank, som blev bygget i Kenya for 25 år siden. (Privat foto)
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B ørnehaven Duslingen skal i ja-
 nuar måned, uge 3 og 4, ar-
 bejde med temaet ”Sprog”.

Bør nene vil blive inddelt i grupper ef-
ter deres alder. I disse grupper vil der 
være fokus på gamle sanglege, rim og 
remser, vrøvle-sange, højt læsning, 
samt at kunne sætte ord på ”Hvem 
er jeg?”.

I løbet af disse 2 uger vil vi har 
mulighed for at benytte os af skolens 
musiklokale og bibliotek, samt Loka-
lerne i DUS og DUS 2.

Vi har lavet en aftale med skolens 
3. klasse og deres lærer. Det betyder 
at eleverne kommer på besøg i dansk 
timerne, og læser højt for børnehave-
børnene.

Højtlæsningen vil foregå ved at bør-
nehavebørnene deles i små grupper. 
Disse grupper placeres forskellige ste -
der på skolen og her vil hver gruppe 
få læst højt af en elev fra 3. klasse.

De store børn skal på besøg i Bør-
nehaveklasse, hvor vi skal følge en 
del af en skoledag.

Duslingens gruppe af kommende sko -
le børn, er allerede i gang med at 
bruge Dussen, som basis om formid-
dagen. Her er vi i gang med at lave 
forskellige gruppearbejder og har væ-
ret i gang siden efter sommerferien 
2013.

Vi har endvidere været inviteret til 
små forestillinger på skolen. Blandt 
andet har vi set ”Klods-Hans” og ”Dy-
renes karneval”.

Endvidere starter vi op den sidste 
torsdag i januar med at vores skole-
gruppe mødes i Dus sammen med 
skolegruppen fra ”Krudtuglen”

Alle kommende skolebørn mødes 
den sidste torsdag i måneden. Her 
skal børnene hilse på dem, som de 
skal gå i klasse sammen med. Vi 
starter op med at hilse på hinanden 
ved at fortælle de andre børn, hvem 
er jeg.

 Samarbejde på tværs
AF BRUNO JOHANSEN

A
a

B
b

C
c
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FASTELAVNSFEST
I TYLSTRUP HALLEN
Traditionen tro indbyder Tylstrup Borgerforening alle 
børn og voksne til tøndeslagning i anledning af fa-
stelavn 2014.

Det sker i Tylstrup hallen den 1. marts kl. 14.00 
- 17.00. Gå i gemmerne og fi nd udklædningstøjet 
frem, for så er der chance for at vinde en præmie. 

Bestyrelsen er allerede nu gået i gang med at puste 
balloner op, da der igen i år vil være ballonfest med 
gevinster til de heldige. Der vil også være kåring af 
kattekonger og dronninger.

Det er gratis at deltage. 

Kaffe, the og andre drikkevarer kan købes. Ligesom 
det også er muligt at købe fastelavnsboller samt 
andre lækkerier.

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Venlig hilsen bestyrelsen i Tylstrup Borgerforening

Hold øje med Vodskov avisen og plakater i byens butikker for nærmere info om tid og sted.

Har du lyst til at lave foreningsarbejde i Tylstrup, vil vi meget gerne se dig til generalforsam-
ling her i foråret. Det er altid skønt med friske kræfter og gode idéer.
Hvis du er ny i byen, er det en god måde at lære de lokale at kende på, og bringe nye tiltag 
til Tylstrup 

Vi mødes ca. en gang hver anden måned og evt. op til et arrangement.

Vil du høre nærmere om, hvad vi laver i Borgerforeningen kontakt da næstformand Lisbeth 
Pilgaard på tlf. 29 72 36 84

HUSK GENERALFORSAMLING
I TYLSTRUP BORGERFORENING

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

Januar 2014
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C arsten Tinggaard Nielsen er en
 stille og rolig type, og ligner
 på mange måder det han er: 

datanørd! Her skal det nu forstås i 
absolut positiv forstand. For Carsten 
var ikke mere end 12 år gammel, og 
gik i 5. klasse midt i 70’erne, da han 
lånte en bog om regnecentralen – og 
datidens hulkort m.m. Bogen vakte 
straks Carstens interesse, og fra da 
af var fremtiden udstukket. Den skulle 
på en eller anden måde handle om 
hvordan regnemaskiner fungerede. 
På det tidspunkt kunne han selvføl-
gelig ikke vide, hvordan det hele siden 
udviklede sig. Men Carsten gik mål-
rettet frem.

Drengedrømmen gik i opfyldelse
Carsten voksede op på Sjælland, og 
de allerfl este år på Ringstedkanten 
– hvor forældrene havde et lille fritids-
landbrug, som de passede, når ar-
bejdsdagen var forbi. Gode og trygge 
forhold for en frisk dreng. 

Carsten blev student fra Sorø Aka-
demi i 1982. Umiddelbart efter be-
gyndte han at studere datamatik. Og 
3½ år senere i 1985 kunne han så 
kalde sig akademiingeniør i datama-
tik. Han var nu ekspert i at kunne lave 
hulkort og dermed forenkle processen 
med at lave regnskaber. Carsten fi k, 
via virksomhedspraktik i den sidste 
del af uddannelsen, hurtigt et job. 
Midt i 80’erne begyndte så det man 
kunne kalde den moderne datatek-
nologi. De første egentlige pc’er fra 
IBM kom til Danmark. Nu begyndte 
en helt ny tid for dataingeniøren, han 
var bl.a. med til at udvikle nogle af 
de første virksomhedsprintere med 5 
bakker med hver 500 ark, og det var 
meget dengang.

Fra kontakt til kontrakt 
Privat lavede Carsten sit eget soft-
warefi rma i 1986 – og kom i kontakt 
med Expert i Brønderslev, som havde 
en konsulent/superbruger på købe/

lejekontrakter. Carstens opgave var, 
at være fejlfi nder på de nyudviklede 
dataprogrammer til Expert. Denne 
kontakt medførte så, at der siden 
blev indgået en bryllupskontrakt med 
superbrugeren og den egentlige år-
sag til, at Carsten bevægede sig mod 
Nordjylland. Og i 2013 kunne Birgitte 
og Carsten fejre sølvbryllup, og de har 
for øvrigt fået 4 dejlige børn: Hannah 
på 22 år, Rebecca på 20 år, Philip på 
17 år og så Benjamin på 8 år.

Ny uddannelse
I Nordjylland var det vanskeligt at 
fi nde arbejde, men Carsten tabte 
ikke modet og tog en ny uddannelse 
på universitetet i Aalborg, hvor han i 
1995 blev civilingeniør i Datateknik. 
Tilbage i 1987 fandt jeg ud af, fortæl-
ler Carsten, at det var let (for let) at få 
programmer til at fejle (”bryde ned”)
– faktisk meget lettere end selve det 
at skrive dem. Så siden den tid har 
jeg arbejdet mest med at teste diver-
se telefoni-produkter og dermed fi nde 
andres fejl. 

Det har så også givet anledning til 
at kunne få næsten frie hænder til at 
lave computer-styrede test af bl.a. te-
lefoner. 

Carsten og Gud
Carsten beretter, at han i sin opvækst 
ikke havde den store kontakt til kir-
ken, joh – han var da både døbt og 
konfi rmeret – og det var så det. Car-
sten fortæller dog, at han, medens 
han gik i 6. klasse var blevet tildelt 
rollen som præst, da man legede 
gudstjeneste i en kristendomstime. I 
fritiden var Carsten 12 år gammel ble-
vet FDF’er, og som han ivrigt forblev 
de næste 12-13 år, og som årene 
gik, fi k han forskellige lederroller. Det 
medførte bl.a., at han stod fanevagt 
i kirken ved konfi rmationer og andre 
festlige lejligheder. Kirken var en na-
turlig del af det at være FDF’er, og 
Carsten var også den der fungerede 

som ”lejrpræst”, når man havde de 
lokale sommerlejre. Carsten beretter 
også, at han i gymnasietiden nok var 
åndeligt søgende, her begyndte han 
nemlig at bede aftenbøn, uden at det 
dog førte frem til en egentlig tro.

Troen vokser og 
bliver personligt
Da Carsten blev kendt med Birgitte, 
blev det naturligt, at han fulgte med 
til gudstjeneste i Bethaniakirken i Tyl-
strup, hvor Birgitte havde sin gang. 
Her følte Carsten sig godt modtaget 
– første gang var for øvrigt til en fa-
stelavnsgudstjeneste i 1987 – og for-
tæller, at han trivedes godt med både 
form og indhold i gudstjenesterne. 
Han fornemmede en god atmosfære 
og havde lyst til at opleve mere.

Efterhånden føltes det naturligt at 
komme i Bethaniakirken. Birgitte og 
Carsten kom med i en fællesskabs-
gruppe, hvor man nogle stykker sam-
les i et privat hjem 1-2 gange pr. må-
ned, og drøfter bibelrelaterede emner. 

En aften handlede det om tilgivelse 
– og her fi k han en særlig stærk op-
levelse. Han oplevede nemlig, at han 
kunne tilgive sit gamle fi rma, som han 
havde følt sig uretfærdigt behandlet 
af. Dette udløste en forløsning i Car-
stens liv, og han følte, at Jesus var 

 DATAINGENIØREN
– HVOR TROEN VOKSEDE FREM MED ÅRENE
AF SØREN MORTENSEN
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med i den situation. Fra da af kunne 
Carsten igen ånde frit – og ordene i 
bibelverset fra Johannes evangeliet 
kap. 3 og v. 16 kunne han gøre til 
sine: For således elskede Gud ver-

den, at han gav sin enbårne søn, for 

at enhver, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have evigt liv. 

Og siden
Troen var nu blevet personlig for Car-
sten, og han følte en stor fred i sit in-
dre. Det medførte så også, at Carsten 
tog aktiv del i mange af Bethaniakir-
kens aktiviteter. Han har bl.a. været 
spejderleder gennem fl ere år, leder 
af børne- og ungdomsarbejdet, styrer 
den tekniske afdeling, mødeleder og 
lægprædikant (afl øser præsten). Tro-
en spiller også en stor rolle i familien, 
hvor den indgår som en naturlig del i 
det daglige liv.

Joh – troen blev personlig og le-
vende for Carsten – han fi nder ikke 
kun fejl på computerprogrammer, han 
fandt også vejen til Gud!

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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 

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: 10 turs kort 250,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.

Kortene kan nu kun købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.dk, og ikke længere hverken i Brugsen, Købmanden 
eller i Cafeteriet. Der skal stadig købes medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via 
hjemmesiden. På hjemmesiden under ”Motion” kan man læse nærmere.

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

Lørdag den 8. marts kl. 11.00 - 13.00.
TUI starter op med udendørs fodbold træning for alle ungdomsspillere,
der har lyst til at spille fodbold.

TUI håber i år på, at fl ere piger gerne vil spille fodbold, så vi kan op-
fylde ønsket om et rent pigehold.

Så fi nd det gode humør frem og kom ned og spil sammen med os.

Nikolaj Huusom byder velkommen og giver information om sæsonen.
Bagefter er der fodboldtræning og leg. Til sidst sluttes der af med 
pølser og saftevand. Kom frisk til en dejlig dag hos TUI.

STANDER-
HEJSNING
I TYLSTRUP

Januar 2014
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T ylstrup Badminton afholdt tra-
 ditionen tro juleafslutning for
 ungdomsafdelingen fredag d. 

20. december 2013 med deltagelse 
af alle 3 træningshold samlet. Vi star-
tede op kl. 15.00 med, at inddele af 
unge på forskellige landshold. Det 
blev til 6 lande Kina, Brasilien, Dan-
mark, Australien, USA og Sydafrika 
som kæmpede om førstepladsen. 
Førstepladsen gik i år til USA.

Det blev til en fornøjelig eftermid-
dag, hvor der blev dystet i andre 
sportsgrene end badminton. Tak til 
forældrene for god opbakning lige fra 
starten, hvor der var kaffe og hjem-

mebagt kage at hygge med inden vi 
sluttede af i hallens cafeterie. Halbe-
styrer Maria Nielsen havde sørget for 
borddækningen, så vi kunne slutte 
af med fællesspisning for tæt på 90 
personer.

Vi har i denne sæson fået nye klub-
dragter og på billedet ses de fl este 
ungdomsspillere i forbindelse med 
præsentationen af klubdragten sam-
men med klubbens sponsorer Tyl-
strup Bolighus og Hans Bilgaards Eftf. 
v/Rudi Hierzmann.

Badmintonsæsonen slutter med 
Tylstrup Mesterskaberne fredag d. 
25. april 2014. Ved denne begiven-

hed afl everes tilmelding til klubtur til 
Rønbjerg Feriecenter, som er opstart 
på sæson 2014/2015. Spiller du ikke 
allerede, kan du stadig nå at træne 
med. 

Har du lyst til, at prøve badminton-
spillet, er du meget velkommen til at 
kigge ind i hallen. 

Kig forbi hjemmesiden: www.tuif.dk 

og klik på badminton. Her kan du se 
hvilke dage og tider, der trænes på.

SIDSTE NYT FRA TUI BADMINTON

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden støt-
ter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået 
for legepladsen i anlægget.

Derudover har vi udlejning af fl ag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

Flagstænger med fl ag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde 150 kr. 250 kr.

For leje kontaktes Hanne og 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

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
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Trænergruppen fra venstre mod højre:
Rasmus Thingholm, Tobias Lund, Anders 
Balle-Petersen, Anders Pilgaard, Nicolai 
Berendt. Forrest: Maiken Thomsen og
Camilla Balle-Petersen.

Juleafslutningens 
vinderhold - USA.

Januar 2014
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 BARNDOMMENS GADE 
AF ERIK MORTENSEN

DEL 1

I min barndom hed Luneborgvej Bor -
 gergade. Vi boede i nr. 15. Der
 var to slagterforretninger i Borger-

gade. Dengang var der mindst 12 for-
skellige butikker i Tylstrup, der var to 
af. Altså 24 butikker plus en række, 
der kun var 1 af. 

Den ene slagterforretning var en 
stor, fl ot og moderne forretning, som 
slagter Kjeldgaard drev. Der kom jeg 
af og til, fordi jeg legede med slagter 
Kjeldgaards dreng, Palle, som havde 
sit eget værelse, og som var velforsy-
net med legetøj og altid holdt spæn-
dende drengefødselsdage i starten af 
januar. 

I dagene op mod jul placerede 
slag ter Kjeldgaard engang to slagtede 
grise med sløjfer, hagesmæk og nis-
sehuer omkring en huggeblok, hvor 
man havde dækket et fi nt bord. Det 
var vi børn meget optaget af, og vi 
syntes, det var fl ot, at vi havde for-
retninger i Tylstrup med juleudstilling 
ligesom i Aalborg. Vi var spændte, da 
julen nærmere sig det efterfølgende 
år, men succesen blev aldrig genta-
get. 

Den anden slagterforretning var lidt 
mere undselig og beskeden. Den blev 
drevet af slagter Klitgård og lå modsat 
Hammelmosevej. Ved siden af slag-

terforretningen drev Klitgård også et 
lille landbrug med både køer og grise. 
Vi handlede ikke så tit hos slagter 
Klitgård, men af en eller anden grund 
var det altid der, jeg blev sendt hen at 
hente ”for halvtreds øre leverpostej”. 
Slagter Klitgård var en rar gammel 
mand, som måtte døje den skavank, 
at han rystede voldsomt på hænder-
ne. Som dreng stod jeg mange gange 
og så, hvordan den skarpe kniv bevæ-
gede sig ukontrolleret op og ned og 
fra side til side, fordi Klitgårds hænder 
rystede. Jeg stod med tilbageholdt 
åndedræt og frygtede, at han af van-
vare skulle komme til at ramme den 
hånd, der holdt leverpostejen. Når vi 
senere smurte vores mellemmadder 
ved spisebordet, sagde vi mundkåde, 
at vi skulle have rystepostej på. Vore 
forældre irettesatte os og snakkede 
om, at Klitgård ofte kom direkte fra 
sin lille stald ind i butikken og vist 
ikke altid nåede at vaske hænder 
først. Hygiejne eller ej. Leverpostejen 
smagte fortræffeligt. Det var unød-
vendigt at påklistre varedeklaration, 
for den var garanteret økologisk og 
uden tilsætningsstoffer. Jeg har lige 
siden spist leverpostejmadder med 
stor fornøjelse så tit, jeg har kunnet 
komme til det. 

Slagter Klitgård drev som sagt et min-
dre landbrug ved siden af slagterfor-
retningen. Hans marker lå nord for 
Borgergade, hvor Brugsen og husene 
på Klitgårdsvej ligger i dag, og gaden 
har naturligvis fået sit navn efter slag-
ter Klitgård. 

En del af marken var lagt ud i græs, 
der skulle laves i hø. Først skulle 
græsset slås, så skulle det tørres, 
og bagefter skulle det stakkes. Det 
var altid en festdag, når høet skulle 
køres hjem. Så troppede vi unger op 
og fi k lov at sidde i læsset på køretu-
ren hjem. Den stive arbejdsvogn med 
hølæsset skrumlede af sted på den 
ujævne markvej, der gik øst – vest, 
cirka der hvor Klitgårdsvej går i dag, 
og mundede ud i Ultvedvej, 

Engang var vi en fl ok børn, der hop-
pede kåde rundt i hølæsset, mens 
slagter Klitgård sad forrest i læsset 
og havde fat i tømmerne. Uden at 
bemærke det kom jeg for langt ud i 
siden og faldt pludselig ned af læsset 
og landede omtumlet på marken. Jeg 
gav mig naturligvis til at græde alene 
på grund af forskrækkelsen, og jeg 
råbte på mor og far. Senere konsta-
terede lægen, at armen var brækket, 
og jeg måtte have gips på. 
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Det interessante er, at jeg kun kan 
huske, at høet blev bjærget, fordi jeg 
brækkede armen.

Langt senere har jeg også kunnet 
drage en nyttig lære af episoden. 
Vi er altid kun et enkelt hop fra at 
have det sjovt og dejligt til at ramle 
ind i elendighed og ulykke. Kingo ram-
te plet, da han skrev: 
Sorrig og glæde de vandre til hobe,

Lykke, ulykke de gange på rad,

Medgang og modgang

hinanden tilråbe,

Solskin og skyer de følges og ad.

Jorderigs guld

Er prægtig som muld,

Himlen er ene af salighed fuld.

Det kan være en vemodig erfaring 
at drage, når latter pludselig vendes 
til gråd, men det er et menneskeligt 
grundvilkår, som rammer os alle. 
Men det er ligeså sandt, at det meste 
af den elendighed, vi oplever, kom-
mer vi over igen. Jeg har aldrig haft 
men af ulykken, og i dag aner jeg 
ikke, om det var højre eller venstre 
arm, jeg brækkede. 

Jeg har ladet mig fortælle, at en 
knogle, der har været brækket og 
er vokset sammen igen, bliver fl ere 
gange stærkere, der hvor bruddet var, 
ligesom en knogle efter sigende kun 
meget sjældent skulle brække det 
samme sted fl ere gange.

Det er interessant, at ulykker, mod-
gang og nederlag kan gøre os stærke.

Og skulle vores situation forekom-
me håbløs og uoverskuelig, så er det 
kristne håb indiskutabelt.

I sin salme lader Kingo os nemlig 
vide, at lidelse og sorg kun har sin tid.
På forunderlig vis vil der komme glæ-
de ud af angsten, sundhed ud af 
svagheden og liv ud af forgængelig-
heden, for Kingo slutter første vers 
med linjen: 
Himlen er ene af salighed fuld.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ 
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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 ET RIGE VENDT PÅ
 HOVEDET…
AF PHILIP FODGAARD – PRÆST I BETHANIAKIRKEN, TYLSTRUP

HOS GUD VENDES VORES
VERDEN PÅ HOVEDET
I vores samfund, så er vi er vant til: 
• At få løn efter fortjeneste. 
• At nogle får mere end andre. At vi ikke alle er lige, at 

nogle er mere værd end andre. 
• At når vi hjælper mennesker, så forventer vi hjælp til-

bage. 
• At der er visse krav til vores liv, hvordan vi ser ud, hvor 

mange penge vi tjener, hvilket tøj vi går i, hvor meget vi 
lugter og lugter af. 

• At man kun er sammen med dem, som man har lyst til 
at invitere. 

I Guds rige, så vendes tingene på hovedet: 
• I Guds rige handler det ikke om at få løn som fortjent, 

alle får den samme kærlighed.
• I Guds rige er vi alle lige, og der er ikke nogen mennesker 

som er mere værd end andre. 
• I Guds rige, så hjælper man for at hjælpe, ikke for at få 

hjælp tilbage.
• I Guds rige, så handler det ikke om, hvad man lugter af, 

men om at alle mennesker er skabt til Guds kærlighed. 
• I Guds rige handler det ikke om beløbet på lønchecken, 

men kærlighedens hænder som rækkes ud. 
• I Guds rige er vi alle inviteret til at møde en kærlig Gud, 

som ønsker fællesskab med alle mennesker, en Gud 
som ikke vil tvinge nogen, det er op til os selv om vi vil 
tro og tage imod.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ 
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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D en 3. november fyldte TUI Jum-
 boland med 70 børn og voks-
 ne til en dag med masser af 

hygge, grin og samvær.
Med en fantastisk støtte og et spon-

sorat fra Tylstrup Borgerforening kun-
ne TUI invitere alle deres fodboldspil-
lere i Jumboland til en afslutning med 
fart i. Det blev en dag, hvor børnene 
og deres forældre kunne hygge og 
lege på børnenes vilkår. Der blev krav-
let, løbet, hoppet og sågar også spillet 
lidt fodbold. Vi vil gerne takke foræl-
drene for deres store opbakning med 
kagebageri og kørsel af børnene. Det 
var også en dag, hvor børnene fi k de-
res velfortjente DBU sæson medaljer.
Vi vil gerne takke alle der medvirkede 
til planlægningen, så denne dag blev 
en god dag for alle.

 TUI UNGDOM
 HOLDT SÆSONAFSLUTNING I JUMBOLAND
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 BETHANIAKIRKENS OPRINDELSE 
AF STEFFEN PEDERSEN

V ed ethvert jubilæum er det
 både naturligt og almindeligt 
 at vende blikket tilbage. Det 

kan være spændende og lærerigt at 
se på, hvordan det hele begyndte og 
hvad baggrunden var. Så der er ikke 
så lidt sandhed i det slogan og det 
gode råd som trafi kstyrelsen formu-
lerede for en del år siden: ”Man har 
ikke set sig for, før man har set sig 
tilbage”. Det betyder ikke, at vi skal 
kopiere eller gentage det, der skete 
for mange år siden, men blot lære af 
de bedste erfaringer og undgå at gen-
tage de fejl, som blev begået.

Når menigheden i Bethaniakirken i 
Tylstrup nu også vil benytte året 2014 
til at markere 125 året for menighe-
dens stiftelse, så kan det være inte-
ressant at se på, hvordan det begynd-
te for de mange år siden, og derefter 
følge udviklingen gennem de 125 år.

Rødderne
Nu er det jo ikke nødvendigt at be-
gynde ved hverken Gorm den Gamle, 
Harald Blåtand eller Ansgar, som 
ifølge historiebøgerne formidlede kri-
stendommer til Danmark.

Heller ikke Reformationen i Dan-
mark i 1536 og årene derefter skal vi 
dvæle ved. Men derimod nævne Pi-
etismen og Hernhutterne, der kom til 
Danmark sydfra i 1700-tallet, og som 
især blev støttet af Chr. VI - endda så 
meget, at det blev en slags ”spænde-
trøje” for kirkelivet i Danmark.

Den pietistiske inspiration blev først 
og fremmest formidlet fra Brødreme-
nigheden, der i 1773 fi k bemyndigel-
se til at opbygge byen Christiansfeld i 
Haderslev amt.

Retfærdigvis må det siges, at hver-
ken Pietismen eller Hernhutterne slog 
nogen egentlig rod i den danske be-

folkning. Men det resulterede allige-
vel i dannelsen af adskillige ”Gudelige 
forsamlinger” i mange egne. Og så er 
det nok også på sin plads at erindre 
navne som Hans Egede og salme-
digteren H.A. Brorson fra perioden i 
1700-tallet.

Rationalismen 
Derimod var det Rationalismen, der 
efterhånden kom til at præge mange 
præsters forkyndelse og virke. 

Et eksempel herpå er en bog på 
over 500 sider, udkommet i 1795,og 
som jeg ad snirklede veje er blevet i 
besiddelse af. Den har titlen ”Anvis-

ning på et velindrettet Jordbrug for 

Gårdmænd og Husmænd på Landet, 

som har fået deres Jorder udskiftede 

af Fællesskabet”. Bogen er i øv-
rigt også et eksempel på tiden efter 
stavnsbåndets løsning i 1788 med 
udskiftningen, udfl ytningen og hele 
samfundsændringen for 80 % af be-
folkningen, der den gang udgjordes 
af landbefolkningen. Det mest over-
raskende er dog forfatteren, som er 
ingen mindre end Hans Jørgen Chri-
stian Høgh, sognepræst for Gjentofte 
menighed i Sjælland.

Ny fokus på det åndelige
Man kan godt forstå, at der opstod 
et spontant behov for igen at foku-
sere på den åndelige side af men-
neskelivet - et vækkelsesbehov, en 
opvågning , som fynboen Mads Han-
sen kalder det , og som mest kom til 
udtryk i de gudelige forsamlinger og 
lægmandskredse, der eksisterede i 
mange landsdele og som i høj grad fi k 
næring i 1800-tallet gennem navne 
som N.F.S. Grundtvig, Christian Kold, 
Søren Kierkegaard, Vilhelm Birkedal, 
Vilhelm Beck og mange andre der var 
med til at forme kirkelivet i 1800-tal-
lets slutning

Disse behov fi k nye muligheder, da 
grundloven i 1849 knæsatte reli gi-

Lidt om: 
BETHANIAKIRKEN 125 ÅR – DEL 1
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ons   friheden i vort land og det udmøn-
tede sig i forskellige kirkelige frak-
tioner som f.eks.: grundtvigianerne, 
Indre Mission, Tidehverv, Luthersk 
Mission, der alle fortsat havde deres 
tilknytning til og base i Folkekirken. 

De første frikirker
Og dertil kom frikirkerne, der allerførst 
blev repræsenteret af baptisterne, 
som kom til Danmark i 1839, og som 
i de første ti år måtte opleve tvangs-
dåb af deres børn.

Efter dem kom i de følgende år fl ere 
frikirker til Danmark: Metodisterne i 
1858, Frelsens Hær i 1887, Pinsebe-
vægelsen i 1912 og Apostolsk Kirke i 
1924 for blot at nævne nogle, der alle 
kom fra ”modersamfund” i udlandet.
For de fl este gjaldt, at de nok anså sa-
kramenterne som væsentlige i guds-
tjenesten og kirkens liv, men mente 

at dåben først skulle ske efter en per-
sonlig tro og stillingtagen – en såkaldt 
voksendåb. Det synspunkt, måtte 
na turligvis give anledning til ikke blot 
kritik, men også alvorlige advarsler fra 
Folkekirkens side.

Missionsforbundet stiftes
I samme tidsperiode - helt præcis i 
1888 dannedes det kirkesamfund, 
der bærer navnet Det danske Mis-
sionsforbund, eller i daglig tale blot 
Missionsforbundet og som Betha-
niakirken i Tylstrup sammen med ca. 
30 andre menigheder i Danmark er 
tilknyttet.

Ved stiftelsen i Aalborg d 3. juni 
1888 var der egentlig ikke tænkt 
som et kirkesamfund, men mere en 
sammenslutning af frie kredse rundt 
i landet, der kunne have glæde af et 
fælles missionsarbejde både hjemme 
og ude i verden.

Grundtanken var en enighed om 
troen på den treenige Gud og Jesus 
som verdens frelser, men i øvrigt 
stille medlemmerne frit med hensyn 
til, hvad der kunne være af forskel-
ligt syn på dåbens tidspunkt og form. 
Enhed om det væsentlige og friheden 
i sakramentspørgsmål og gudstjene-
steform var bærende elementer i den 
nye sammenslutning, og den hold-
ning tiltalte mange.

Frimissionen
Også på Tylstrupegnen var der en vis 
åbenhed for disse ”frihedstanker”. Og 

skal vi fi nde den helt spæde begyn-
delse til det, der i dag hedder Mis-
sionsforbundets menighed i Tylstrup, 
og som i gamle dage blev kaldt Fri-
missionen, må vi begynde ude på 
Brændskov.

Dér boede midt i 1800-tallet en 
mand ved navn Carl Chr. Jensen. Han 
blev født d 28. aug. 1834. I daglig 
tale kaldtes han Carl Brændskov. 
I folketællingslisten for Ajstrup sogn 
1880 benævnes han i kolonnen 
”Trosretning ” som ”en fri kristen” i 
modsætning til stort set alle andre, 
der i samme kolonne har betegnelsen 
”lutheraner/folkekirken”. Det samme 
gjaldt hans søn, Jens Julius Carlsen f. 
5. dec.1870.

Carl Brændskov tilhørte nemlig det 
verdensomspændende trossamfund, 
der hedder ”Kvækerne” eller ”Ven-
nernes samfund”. Det er en trosret-
ning, der udover Bibelen lever efter 
høje moralske principper. De er mod-
standere af militær, vold og krig og 
arbejder for fred i verden. Dette har 
i øvrigt på verdensplan indbragt dem 
Nobels fredspris i 1947. Dertil kom-
mer, at de er reserverede overfor den 
etablerede kirke, som de anser for at 
være stivnet i former, ritualer og præ-
stedominans. 

Hvad der blev af denne Carl Brænd-
skov, skal vi høre mere om i næste 
nummer af Indblik.
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 DIN ANNONCE
 PÅ SIDE 22-23?

 KONTAKT
JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
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,- 

FEBRUAR 2014
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. 
  Provst Antders Bonde:
  Når livet ler, er det sjældent kun for sjov.

 13.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.30 - 21.00

 15.-16. Tylstrup Badminton:
  Afholder U11 og U13 stævne i Tylstrup Hallen.

 17.-23. Skolen:
  Vinterferie.  

 17.-23. Tylstrup Badminton:
  Vinterferie.

 18. Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 19.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00 

 20. Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00 Generalforsamling. 

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. 
  Agnete Birger Madsen:
  ”Kvinderne i Matador”. Gratis kaffebord.

 27.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00

 28.  Tylstrup Skole:
  Afholder Fastelavnsfest.

Kalender

APRIL 2014
 1.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00 

 3.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00

 4.-5.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

 8.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Påskekoncert i Ajstrup Kirke med
  Anne Lise Quorning og Jesper Brun-Jensen.

MARTS 2014
 1. Tylstrup Borgerforening:
 kl. 14.00 - 17.00 Fastelavnsfest i Tylstrup Hallen.

 4.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00 

 6.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00

 7.-8.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

 8.  TUI: 
 kl. 11.00 - 13.00 Standerhejsning i Tylstrup.

 9.  Sogneindsamling til fordel for:
  Folkekirkens Nødhjælp.

  

MARTS 2014
 11. Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.
  Hans Wendelboe: ”Kys det nu det (det satans liv)”.
  Om Steffen Brandt og TV2.

 13.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00

 19.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00 

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Carl Erik Lundgaard: Humor og lyst
  – historier og musik fra et intenst levet liv.

 20.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00

 23.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende frokost.
  Tilmelding nødvendigt.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Tidligere direktør i Ældre- og handicapforvaltningen
  Niels Tikjøb Olesen. ”Fra pæstegård til direktør i
  ældreforvaltningen” Gratis kaffebord.

 26. Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 27. Skolebestyrelsesmøde.
 kl. 18.30

 27.  Skydning i Tylstrup Skytteforening. 
 kl. 19.00 - 21.00
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FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række fl agstænger 
og fl ag til at danne fl agallé gennem byen. Der er nogle faste 
dage hvert år, hvor fl agene kommer op. Regningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter føl-
gende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfi rmation i 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 fl agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den fl otte fl agallé 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

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:

SØRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfi ber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Næste udgave af INDBLIK omdeles i 
maj 2014 i løbet af uge 20. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 10. april 2014

... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2014 til
ultimo august 2014.

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

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

APRIL 2014
 9.  Ajstrup Sogn:
  Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

 10.  Skydning i Tylstrup Skytteforening: 
 kl. 19.00 - 21.00 Sidste skydning inden sommerferien.

 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
  Afslutning for Juniorkonfi rmanderne.

 14.-21. Skolen:
  Påskeferie.

 16.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00

 17.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke
  – med musikalske indslag.
  Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus.

 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 21.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

 23. Skolebestyrelsesmøde.
 kl. 18.30

 25.  Tylstrup Badminton:
  Afholder Tylstrup Mesterskaberne i Tylstrup Hallen.

 30.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

MAJ 2014
 2.-3.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

 4.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 og 11.00 Konfi rmation i Ajstrup Kirke.

 6.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00 - 22.00

 16. Skolen:
  Store bededagsfri.

 19. Skolebestyrelsesmøde.
 kl. 18.30

Kalender

HUSK ATHUSK AT
DU OGSÅ DU OGSÅ 
KAN LÆSE KAN LÆSE 
INDBLIK PINDBLIK PÅÅ
 WWW.TYLSTRUP-BY.DK WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R  -  D E  S T Ø T T E R  O S

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

Vi kører for dig!
t: 9826 1933
nettbuss.dk

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

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

BRØNDERSLEV AFDELING

Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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

www.bilgaarden-hostrup.dk

BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

www.s-lange.dk SLOTSGADE 31 – 9000 AALBORG

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

v/ Finn Jensen

Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

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

Murermester
SØREN SØRENSENJa
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

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

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

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og 

mindre arrangementer. 
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

Luneborgvej 57-59-60

9382 Tylstrup

98 26 14 18

Dan Kristiansen
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre

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

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Thomas Nielsen
98 26 29 66 / 20 40 68 84
vesterbakken@nielsen.mail.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
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/ Leo Navntoft
98 26 00 03
30 28 98 26

BETHANIAKIRKEN
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.bethaniakirken.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 ungdoms-
arbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Ældretræf
Anny Petersen
98 26 01 39
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
98261196 – 21672644
Tylstrup Gospelkor
Leif Mortensen
98 26 23 84
karin-leif@email.dk
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

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

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

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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78
tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfi ber.dk

TYLSTRUP UNGDOMS-
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfi ber.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
rolsen1974@gmail.com

AN-TV/STOFA
88 30 30 30

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
Formand:
Bettina Mørk
25 54 31 12
frk.moerk@hotmail.com
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94

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

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

AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11

ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL 
JENS (JENSTHN@NORDFIBER.DK) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN


