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illedet som jeg satte i Indblik
med henblik på at få opklaret
hvem personerne på billedet er,
har givet en del henvendelser fra byens borgere. Det viste sig, at billedet
er ca. 10 år ældre end jeg troede. Så
det er fra midt i 1950erne. Det er er
især Bente Jensen og Birthe Thomsen som har været behjælpelige. Der
er stadigvæk nogle spørgsmålstegn.
Men her er dem, der er identificeret.
Der er sat parentes efter nogle for at
forklare de nærmere tilhørsforhold.
Der er ”??” efter dem der ikke er sat
navn på. Billedet vil blive givet videre
til Egnsmindesamlingen i Sulsted.

1. række fra venstre
1. Hanne Nielsen (Harding Nielsen)
2. Aase Nissen (bager) 3. Inge Jacobsen (mejerist). 4. Jytte Nielsen (maleforretning) 5. ?? 6. Jette Svendsen
7. Birgit Wietche (mejeriet) 8. Anne
Mette Christensen (smeden) 9. Kirsten Svendsen (nu Lange) 10. Anne
Grethe Kålund.

2. række fra venstre
1. Finn Callisen (fiskehandler) 2. Kjeld

Eskildsen (Skatteopkræver) 3. Leif
Nielsen (Malerforretning) 4. Laurits
Dam (mælkemand) 5. Per Svendsen
6. Søren Pedersen (kroen) 7. Leo Pedersen (barber) 8. Jens Jørn Krogh
Jensen (murer) 9. Per Kristoffersen
(træsko/cigar/mm) 10. Bent Thomsen
(maler) 11. Karl Johan Thomsen (maler) 12. Palle Kjeldgaard (slagter) 13.
Niels Ove Nielsen. 14. Poul Jørgensen
(handelsmand/dyr) 15. John Christensen (tømrer i ”Møllen”).

3. række fra venstre
1. Bente Thomsen (nu Jensen) 2.
Lisbeth Thomsen 3. Lisbeth Nielsen
(Harding Nielsen) 4. Pernille Linbrock
(læge) 5. Birthe Bilgård 6. Aase Kyvs
gaard 7. Inge Kraglund (manufaktur)
8. Lisbeth Grønborg Larsen (pedel) 9.
Agnethe Batsberg 10. Kirsten Jacobsen (mejerist) 11. Inge Christensen
12. Birgit Andersen 13. Kirsten Pedersen (Skovmarkvejen) 14. Henny
Poulsen (bager) 15. Birthe Sørensen (vejmand) 16. Ruth Christensen
(“Gnisten”) 17. Hanne Christensen
(Hedensvej) 18. Vibeke Pedersen
(Lille Kærsgaard).

4. række fra venstre
1. Anny Andersen (fanen) 2. ?? 3.
Harding Nielsen 4. Aase Pedersen
(Tatol) 5. ?? 6. Birthe Andersen (”Bitten”) 7. Elinora ”Tut” Nielsen (”Broen”) 8. Birthe Nielsen (skrædder) 9.
Anne Grethe Andersen (”Rævbak”)
10. Else Sørensen (nu Lentz) 11. Johanne Sørensen. 12. Elly Christensen
(Nejst mark) 13. ?? 14. Lis Kragelund (Manufaktur) 15. Birthe Thomsen (Maler) 16. Rita Jensen (Gl. Vrå
mark) 17. Grethe Andersen 18 Esther Larsen 19. Lis Krogh (vognmand)
20. Birthe Kold. 21. Annelise Jørgensen (lærer) 22. Ellen Margrethe Kristiansen (Klaver).

5. række fra venstre
1. Aase Thomsen 2. Tove Larsen 3.
Jenny Andersen (Stenisengene) 4.
Aijo Sørensen (kogekone Sigrid) 5.
Bitte Sørensen (kogekone Sigrid) 6.
Elly Pedersen (Skovmarken) 7. Edith
Olsen (Tut) 8. ?? 9. ?? 10. ?? 11.
?? 12. ?? 13. ?? 14. Irma Christiansen (Gl. Vrå Mark) 15. Lis Hansen
(banemand) 16. Kirsten Batsberg 17.
Kirsten Fonager.
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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.
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jeg var i et års tid, men det var ikke
mig. Så kom jeg i lære som købmand
ude i Kinnerup mellem Vodskov og
Hjallerup. Det var hos en købmand,
som også handlede med foderstoffer og meget andet. En rigtig blandet
landhandel og et rigtig godt sted at
være. Så jeg er først og fremmest uddannet købmand. Det er vi jo egentlig
begge to. For Anny er uddannet hos
Købmand Klemmensen i Tylstrup (der
hvor Spar er nu). Handel har altid haft
min interesse, så jeg var ikke i tvivl
om, at det var den vej jeg gerne ville.
Mens jeg var i lære, arbejdede jeg lidt
ved siden af på en gård, for at tjene til
ballerne i weekenderne, og så købte
jeg også tit nogle kasser med rester,
som isenkræmmerne ikke havde kunnet sælge. Så kørte jeg rundt ude på
Kraghede og handlede og tjente også
en lille skilling ved det.

Så er det jo noget med at
du også har en musikkarriere
i bandet ”Curanelli”?

Kvartalets profil:
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eg er denne gang i god tid med
at lave interview til næste udgave
af Indblik, men når nu, jeg havde
fundet ”ofret”, og han havde givet tilsagn om at deltage (og jeg havde tid),
hvorfor så ikke nu? Der blæser en
”halv pelikan” uden for, så der er ikke
vejr til andet, end at sidde inden for
og sludre. Jeg skulle dog lige vente,
til butikken var lukket. Det er nemlig
en person, som stadigvæk er aktiv på
arbejdsmarkedet, jeg har fundet, så
hvis nu der lige er en kunde, som vil
handle, så kan han jo ikke bare lukke
biksen. Det er jo forståeligt nok, så
et par timer efter kl. 12:00, her en
lørdag eftermiddag i februar, sidder vi
nu i ”Møbel Bent” og Annys hyggelige stue og skruer tiden tilbage. Det
er nemlig Bent Larsen, jeg har sat
stævne.
Bent er selvfølgelig mest kendt for
sin møbelforretning her i byen, og vi
ved også, at han gør en del i gymnastik. At han også er ”gammel” rockog popmusiker, er der nok ikke så
mange af den yngre generation, der
ved. Jeg husker tydeligt, da han og

hans band ”Curanelli” spillede til bal,
både på Vegger Kro og her på Tylstrup
Kro, hvor man slog sine folder i de
yngre dage. Jo, der var lagt op til en
spændende snak, og det blev det.
Alt var ligesom det plejer at være,
når jeg er ude og interviewe mine udvalgte personer, men kun 1,5 uge senere springer bomben. Hvad den består af, kommer til sidst i artiklen her.

Fulde navn: Bent Kinnberg Larsen.
Stilling: Møbelhandler og ejer af Tylstrup Bolighus.
Alder: 66 år.
Civil stand: Gift med Anny, der er
født og opvokset her i Tylstrup.
Børn: 1 datter Lone, som er gift med
Anders, der stammer fra Milbakken.
De bor i Vodskov. Lone er socialrådgiver og arbejde i Aalborg Kommune.
Børnebørn: 2 drenge på 9 og 11 år.

Hvor er du født?
Jeg er født i 1947 i Ørum Vestermark
mellem Ørum og Kraghede. Mine forældre havde et lille landbrug på 19

tønder land. Vi var fire søskende, tre
drenge og en pige. Det er jo ikke fordi,
jeg er flyttet så langt væk hjemme fra.
Vi var en stor flok børn, derude i Ørum
Vestermark dengang, og sandgraven
var det store mødested. Vi var nok en
20 - 25 stykker, som mødtes dér hver
aften. Vi hørte egentlig til Hjallerup,
og det var da også der, vi i konfirmationsalderen begyndte at løbe efter
”tøserne,” men der var ingen baller
og fester i Hjallerup. Det var i Tylstrup
det foregik, så derfor begyndte vi at
cykle den vej. Det var jo næsten hele
Vendsyssels ungdom, som samledes
på Tylstrup kro til ballerne der, og det
var da også til bal på Tylstrup Kro, at
Anny og jeg mødtes. Det var også i
Tylstrup, der var gymnastik, hvilket
jeg gik meget op i allerede dengang.
Derfor fik jeg hurtigt et tilhørsforhold
til Tylstrup.

Hvad er din uddannelse?
Jeg startede med at arbejde ude på
landet. Først fik jeg plads, som karl
på ”Kildedal” i Klokkerholm og derefter på ”Lille Kraghedegaard”, hvor

Curanelli mens det stadigvæk var en kvintet. Bent står længst til højre med sin bas.

og det var hårdt. Nogle gange kom
man i seng kl. 04:00 og så op igen kl.
07:00 for at gå på arbejde.
Vi spillede samme i 11 år, med flere
udskiftninger i bandet, og til sidst var
vi en kvartet. Jeg stoppede i 1975, da
vi fik Lone. Den hverdag passede ikke
sammen med småbørn, så jeg havde
sagt, at når der kom børn, så stoppede jeg. De andre fortsatte som en
trio et stykke tid endnu, men så døde
det langsomt ud.
Selv spiller jeg overhovedet ikke
mere. Det basanlæg, jeg havde, var
et dyrt Fender anlæg, så det solgte
jeg. Jeg fik godt nok et elorgel i byttehandlen, men lysten var der ikke
mere, så det blev bare sat ned i et
koldt rum, hvilket det tog skade af og
nu er det også væk. ”Det blev solgt
i en brandert til en byfest”, grinede
han.
Navnet ”Curanelli” er italiensk og
betyder ”Italiensk kvalitet”. Det var
ikke fordi vi sang noget på italiensk,
men vores organist kom med forslaget, og vi syntes, at navnet lå godt på
tungen, så sådan blev det.

Så er det jo gymnastikken?
Det blev egentlig ikke noget hård overgang, da det stoppede med musikken, for jeg blev kontaktet fra gymnastikudvalget i Tylstrup Idrætsforening,
at de manglede en frisk mand der. Jeg
kom i bestyrelsen for gymnastikudvalget med det samme og blev senere
formand. En post, jeg havde i mange
år, og hvor vi var med til at starte gymnastikken op igen, her i Tylstrup. Det
havde stået lidt i stampe i nogen tid.
Når jeg siger VI, så er det fordi Anny
også var med i arbejdet.
Samtidig med det, så blev jeg også
kontaktet af VGU (Vendsyssels Gymnastik Union), at de også manglede
en til gymnastikudvalget og ja, så
kørte toget igen. Der var næsten lige
så meget arbejde, som der var med at
spille, men det var jo ikke om natten,
så det fungerede fint sammen med
barn og forretningen. Arbejdet gik meget ud på planlægning af stævner og
møder, og hvis der skulle hjælp til opstart af aktiviteter i forskellige foreninger. Vi startede bl.a. et juniorstævne
op i Vittrup, hvor vi sendte breve ud
til alle de foreninger, vi vidste, havde
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Ja, det startede med, at jeg begyndt
at gå til musikundervisning hos en
gammel organist i Klokkerholm. Jeg
ville så gerne lære at spille på guitar.
Men jeg tror kun, at jeg gjorde det i et
års tid. Jeg elskede musik, og vi var
en lille flok, som var grebet af musikken. Der var bl.a. et par stykker, som
spillede harmonika. De første penge,
jeg tjente på landet, blev brugt til en
guitar, men jeg blev lidt træt af det

musik, vi spillede hos ham musiklæreren. Jeg ville gerne lære at spille
guitar som Jørgen Ingemann gjorde
det, og det kunne vi ikke rigtig blive
enige om. Så var vi en 3 - 4 knægte,
der begyndte at spille sammen i et
gammelt skur, og da nabodrengen
købte et sæt trommer, og vi fik et par
piger med til at synge, kørte det derud
af. Det var nok ikke perfekt musik, vi
spillede, men det var starten på det
hele. Senere så fik vi også én med
på orgel, så nu havde vi både harmonika og orgel. Det var der ikke ret
mange, der havde dengang. Så der
begyndte, at komme flere og flere engagementer ind. På et tidspunkt var
der en som stoppede, og vi fik en ny
guitarist med i bandet. Han var mere
øvet i branchen og gjorde mere ud af
markedsføringen. Så kom det til at gå
rigtig stærkt. Nogle gang var vi af sted
4 dage om ugen, torsdag til søndag.
Vi havde som regel kontrakter et helt
år frem. Det skal lige siges, at det var
mig som spillede basguitaren i bandet.
Vi kom rundt i det meste af Nordjylland. fra Farsø i syd til Hjørring i nord
og ud til Hou i Østvendsyssel. Vi var
også en tur i ”Country Palles” studier
i Nibe, for at prøve at indspille en plade, men det kom der aldrig noget ud
af. Der var et par år, hvor vi tjente flere
penge på at spille, end vi gjorde på
vores arbejde. Vi havde alle et almindeligt arbejde ved siden af orkestret,
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Hvornår startede interessen
for gymnastikken?
Det startede som dreng, da der var
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gymnastik i Ørum forsamlingshus. Her
havde vi en gammel gymnastiklærer,
som hed Ove Christensen. Han var af
den gamle skole med hård disciplin,
men vi unge nød det, og det blev min
sport. Vi var et par stykker, der kunne
gå på hænder fra kakkelovnen og ned
til scenen. ”Det var der stor prestige
i dengang”, grinede han. Well jeg
har da også prøvet at spille fodbold
og håndbold, men det blev aldrig til
ret meget. Det var gymnastikken, der
havde brændt sig fast i mig.

Hvordan kom du så efter at
du ville være møbelhandler?
Ja, det er meget tilfældigt. Efter at
jeg var færdig med uddannelsen som
købmand, var jeg et halvårstid et
sted, hvor man skar glas ud til vinduer. Det var inden jeg skulle ind som
soldat. Efter soldatertiden, var der en
del arbejdsløshed. Det var i 1968,
og der var ikke mange jobs at finde,
men jeg søgte på alt det, der var. En
dag var der en møbelforretning i Danmarksgade i Aalborg, som søgte en
ny medhjælper. ”Gerne fra landet”
stod der i annoncen, så jeg tænkte,
at det måtte da lige være mig. Jeg
søgte stillingen og fik jobbet, med
start 1. august 1968. Jeg skulle være
en slags altmuligmand, der skulle gå
til hånde alle stedet i forretningen,
men allerede efter 3. dage blev jeg
sendt alene ud for at lægge et ”Axminstertæppe” ned. Jeg har tit tænkt
på, hvor uansvarligt det var, at sende
sådan en ung hvalp, der aldrig havde
prøvet det før, ud at lægge sådan et
fint tæppe ned, men det gik fint.
Allerede til december samme år,
var der en af medarbejderen, ham
der stod for møbelafdelingen, som
stoppede for at starte sin egen butik op. Så kom min chef og spurgte,
om jeg ville overtage det job i firmaet,
for det mente han godt, at jeg kunne
klare. Jeg havde godt nok tænkt mig,
at jeg ville ud som salgschauffør, men
tilbuddet her lød meget lokkende, så
jeg takkede ja, og så har jeg været
i møbelbranchen lige siden. Firmaet
bestod af 4 forretninger, 3 med møbler på den ene side af gaden, og 1
med tæpper lige overfor. Jeg overtog
så den ene forretning i 1973 og tæppeforretningen i 1975.

Hvorfor flyttede i
forretningen til Tylstrup?
Vi fik jo Lone i 1975, og da gik Anny
hjemme og passede hende i et par
år, men ville så gerne til at arbejde
igen. Så det begyndte, at knibe med
at få det til at hænge sammen, med
at have forretning i Aalborg og hente
børn i børnehaven i Tylstrup osv.
Vi havde tit snakket om, at det
kunne være sjovt at starte en butik
op i Tylstrup. Da så købmand Hoves
butik på Luneborgvej blev sat til salg i
1978, købte vi den for at starte en filial af vores møbelforretning op i byen.
Jeg har dog aldrig været god til at
sprede forretningerne ud over så stort
et område. Jeg vil helst have fingeren
på pulsen over det hele, så efter 1,5
år solgte vi forretningerne i Aalborg
og fortsatte så kun med forretningen
her i Tylstrup. Efter et stykke tid, lejede vi butikken overfor til tæpper og
gardiner og i 1988 lejede vi baghuset
og fik lov til at bygge et tag over en
lille gård. Så nu havde vi hele huset
bagud, inkl. den garage som der også
var der. I 1995 købte vi så nabohuset
og butikken af Mary Christoffersen,
da hun var blevet gammel og ikke
kunne mere. Vi byggede de to huse
sammen, og lavede det hele til butik
og udstilling. Et par år efter byggede
vi 100 m2 lager til, ovre bag ved Christoffersens hus, og det er sådan, det
ser ud i dag.

Har du mon lavet andet i dit liv?
Ja, jeg har haft en tjans som idrætskonsulent. Da jeg var midt i 40erne,
kom jeg til at gå og spekulere på, om
jeg ”kun” skulle være møbelhandler
hele mit liv. Så så jeg en annonce i
avisen, at de søgte en konsulent i DGI
(Danske gymnastik- og Idrætsforeninger). Det lød meget spændende, så
det søgte jeg og fik det, som et deltids
job. Det var egentlig meningen, at det
skulle have været et fuldtidsjob, og så
skulle vi have afhændet butikken her,
men den var ikke lige sådan, at få
solgt dengang. Det var også fint nok,
at have det som et bijob ved siden af
butikken her hjemme, så sådant blev
det.
En ting, som jeg fik startet op dengang sammen med en anden, og som
stadigvæk eksisterer den dag i dag, er

Bent og Anny er nu klar til at nyde deres otium.

ved afvikling af fodboldkampe i børneog ungdomsafdelingerne. Det er tit de
samme forældre, som kører spillerne
til kampene hver gang. Så vi fik lavet
turneringerne om, så de lå i et tættere område, og når så de var af sted,
så spillede de to kampe hver gang. Så
kunne der godt gå et par uger inden
næste kamp og dermed var der mindre kørsel. Det gav en meget positiv
reaktion. Dengang jeg startede, var
der 6 hold og da jeg sluttede, var der
106 hold. Det var et stort puslespil
af få alle de kampe og tidspunkter til
at gå op i en højere enhed. Vi kunne
godt sidde og holde møde en tirsdag
aften og tro, at nu, var det hele på
plads, men så kunne der, kl. 24:00
onsdag aften, komme en opringning
fra en klub, at ”nej, de kunne ikke
spille de dage alligevel osv.” Så kunne vi starte forfra igen. Vi arbejdede,
foruden fodbold, også med volleyball,
badminton og tennis. Jeg havde jobbet som idrætskonsulent i ca. 5 år.

Jeg tør næsten ikke spørge,
men har du over hovedet
nogen fritid?
Det er der ikke så meget af. Jeg har jo
altid haft en arbejdsuge på 55 - 60 timer og så gymnastikken ved siden af,
men vi har et sommerhus i Hou. Der
er vi meget glad for, at kunne tage op
og slappe af. For år tilbage, fra 1985
til 2005, altså i tyve år, tog vi hvert
år en charterferie sydpå, sidste uge i
oktober. Det var gerne til Gran Cana-

ria eller Tenerife, men vi har da også
været på steder i Middelhavsområdet. Det gik fint nok i de yngre dage.
Da nød man da meget, at ligge på
en strand med et krus øl ved siden af
sig, men siden skete der to ting, (grinede han). Nu kan jeg ikke tåle øllene
mere, og gider heller ikke ligge på en
strand, så det stoppede, og nu er det
sommerhuset, vi tyer til når der skal
slappes af. For en ti - tolv år siden
var vi en tur i Kina og det var en stor
oplevelse at gå på Den kinesiske mur.

Hvor længe bliver du ved
at sælge møbler?
Her havde jeg skrevet en snes linjer
der begyndte således:
”Her blev der en lang pause. Jamen, skal vi være helt ærlige, så er vi
da ved at være kommet til afslutningen. Butikken er til salg, og vi håber
da, at der inden alt for længe kommer en som vil købe forretningen”.
Halvanden uge efter at disse ord
var sagt, gik jeg ind i butikken, fordi
jeg havde lidt spørgsmål til artiklen,
da Bent sagde, at der nok lige skulle
en anden slutning på artiklen, end
den vi kom til i sidst uge. ”for vi har
nu solgt butikken, her fra og med
1. marts 2014”, sagde han med en
meget glad stemme.
Det skulle lige sætte sig, inden det
trængte ind. Hvor var det dog en dejlig
nyhed. Efter det arbejdsliv, som både
han og Anni har haft gennem alle de
år, så kan man kun sige, at det er me-

get fortjent for dem, at komme godt
af med forretningen og samtidig vide,
at forretningen vil blive drevet videre
her i Tylstrup. Her tror jeg også, at jeg
kan udtale mig på hele byens vegne,
at vi alle er glade for, at beholde forretningen her i Tylstrup. Den har helt
afgjort været et stort aktiv for byen.
Her skal der lyde en stor tak for alle
de flotte sponsorater, der igennem
årene er givet til bl.a. Tylstrup Marked
og alle de andre steder, hvor der er
støttet med gaver og penge.
Nu kan det jo så være sjovt at se
om Bent og Anny så kan finde ud af at
slappe af og nyde deres otium, eller
om der evt. kommer andre udfordringer op.
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juniorgymnaster. De blev samlet til en
fællestræning før jul, der sluttede af
med et diskotek, hvor 600 unge gik
til den. ”Der var der godt nok gang
i den”, grinede han. Efter jul, sådan
hen i februar, samlede vi dem igen,
for at se hvad de havde lavet siden
sidst, ude i klubberne. Igen med efterfølgende folkedans og diskotek. På
den måde fik vi samlet klubberne i
hele landsdelen. Det er desværre helt
døet ud igen, men var sjovt så længe,
det varede. Det var noget, der bredte
sig til hele Danmark, hvor der blev
startet landsdelsstævner for juniorer
op. Her kom vi rundt i hele landet
med gymnastikken. Der gik gerne en
hel weekend, fredag til søndag, hvor
vi f. eks tog til Røsnæs. Der blev også
indført kulturelle indslag i programmet. Det kunne være en bustur til seværdigheder i det område, vi nu var i.
Vi boede på skoler o.l. når stævnerne
stod på.
Når vi tog til de stævner, var vi ca.
50 gymnaster, bare her fra Tylstrup.
Jeg stod selv for gymnastikken for
drengene og Anny for pigerne. Vi
startede op med sommergymnastik i
1975 og der kom ca. 40 den første
dag. Det var da klart, at det gav blod
på tanden til at skaffe flere ind og til
sidst, efter er par år, var der over 300
medlemmer, der sidst i 70erne. Det
var sjovt, men det tog også meget tid,
for det var jo 4 aftener om ugen, der
gik til det. Der var et fantastisk kammeratskab og sammenhold blandt
deltagerne. Det var da ikke alle, der
var lige gode til gymnastik, men der
var ingen drillerier fra nogen. De var
alle kammerater. Det startede nede i
Skolens gymnastiksal, og flyttede så
ned i Tylstrup Hallen, da den stod færdig midt i 80erne.
Jeg begyndt at trappe ned med
gymnastikken sidst i 1980erne, men i
1990 blev jeg spurgt om jeg ville tage
et motions hold i Vadum. Jeg sagde
ja til et enkelt år, men det er nu blevet til 24 år. Jeg nyder det meget og
gennem åerne har der udviklet sig et
rigtig godt venskab med flere af dem
fra holdet i Vadum.
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P.S.
Tylstrup Bolighus er solgt til Brian
I. Jensen, som også har en tekstilforretning i Vestbjerg. Der er i
skrivende stund ikke faste planer
om fremtiden. Det hele er gået
lidt stærkt, men Brian lover at
Bolighuset vil vedblive at være i
Tylstrup, og fortsætte i samme
koncept som det Bent og Anny
har kørt med. Virksomheden vil
dog blive delt op, så Tylstrup Gulvhus på nord siden af Luneborgvej
i fremtiden nu ejes 100% af Karsten Andersen. Her vil i fremtiden
kun blive handlet med gulve og
tæpper. Gardinerne bliver flyttet
over i møbelafdelingen.

”Jeg en gård mig bygge vil …”
A f Personalet i Bø rnehaven ” D uslingen ”

I
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Efter besøget hos dyrene, så var
det tid til at se gårdens maskinpark.
Alle børnene var oppe at sidde i den
store og meget høje mejetærsker.
Nogle børn syntes dog at den gamle
røde Massey Ferguson traktor var
mest interessant.
Afslutningsvis legede alle børnene
rundt på en masse høballer. Derefter
stod den på is og saftevand, inden turen igen gik hjem til børnehaven.
Dagen efter blev brugt på at børnene lavede flotte tegninger af deres
individuelle oplevelser fra Bondegårdsbesøget.
Børnene har også været på Tylstrup
Skoles bibliotek, hvor vi på storskærm
så filmen ”Pletsoen Stine”. Gennem
filmen fik børnene viden om grisen og
dens liv.
Resten af projektet har børnene
brugt på at skabe deres helt personlige gris i papmache.

Det er blevet klistret med tapetklister og avispapir til den store guldmedalje. Børnene fik mulighed for at
vælge deres helt egen farve til grisen.
Det resulterede i en stor samling grise
både blå, røde, orange, lyserøde og
chokoladefarvede grise.
Projektet blev afsluttet fredag med
fernisering. Der var strøet hø på gulvet i børnehaven, hvori alle grisene
stod i deres helt egen svinesti.
Snoren til svinestien blevet klippet
over og den blev erklæret for åben.
Herefter var der Saftevand og vindruer
til alle børnehavens små landmænd
og landmandskvinder.
Dagen blev afsluttet med forældrekaffe og hygge, inden børnene glade
og mættet af indtryk gik hjem med
hver deres lille præmiegris.

Maj 2014

Maj 2014

løbet af ugerne 12 og 13 har børnene i Børnehaven ”Duslingen” arbejdet med indsatsområdet ”Kulturelle udtryksformer”.
Vi har arbejdet med temaet ”Bondegården og dens dyr”. Børnene skulle opleve bondegården og dyrene, og
derefter omdanne alle deres indtryk
til et udtryk for eksempel i form af en
tegning eller i et andet materiale.
Børnene startede den første dag
med efter eget valg at skulle tegne et
dyr fra bondegården.
Anden dagen tog hele børnehaven
på besøg på en bondegård. Vi var så
heldige at et forældrepar og bedsteforældrepar havde inviteret os på besøg.
Børnene lavede store øjne, mens vi
gik rundt og så dyrene. Der var køer,
som kunne brøle højt. Masser af grise
og en hønsegård, hvor man kom helt
tæt på dyrene.
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erhvervsforeningen
Erhvervsforeningens formand Søren Langes beretning fra generalforsamlingen 2014
(lettere redigeret af redaktionen )
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Open By Night
I 2013 tog vi en chance. Vi valgte at
afholde arrangementet en fredag aften, for vi havde en forventning om, at
det ville lokke endnu flere gæster til.
Det har vi fået en del konstruktiv kritik
på, og i år går vi derfor tilbage til en
torsdag aften – det er generelt svært,
for de erhverv og forretninger som deltager, at få medarbejdere til at stille
op en fredag aften – forståeligt nok.
I 2013 valgte vi også at satse på
radiospots i Radio Nord – men vores
vurdering er, at det heller ikke gav
mærkbart flere besøgende. Ikke fordi
vi er utilfreds med antallet af besøgende, der bliver faktisk støttet rigtig godt op om arrangementet, især
fra Tylstrup og opland, og det håber
vi fortsætter. Men der skal jo lidt nyt
til engang imellem, og Open By Night
2014 afholdes torsdag d. 26 juni i
stedet for i august. De 2 store arrangementer i vores by, nemlig Open By
Night og Tylstrup Marked ligger meget
tæt på hinanden, og i år forsøger vi
så om der er opbakning til, at sprede
det lidt ud.
Jeg vil igen takke især vores passive
medlemmer, der igen gik til hånde ved
Open By Night 2013, med hjælp til
afspærring af Luneborgvej, opsætning
og nedtagning af flag mv. – det er
dejligt og det er nødvendigt med den
opbakning.
Til Open By Night 2014, der som
sagt bliver torsdag d. 26. juni, vil som
sædvanligt Dan Jensen og undertegnede igen være tovholder på arrangementet, og medlemmer aktive som

passive er velkommen til allerede nu
at melde sig til ved Dan eller mig, hvis
I vil give et nap med.

Sommerudflugt
I 2013 gik turen til Lille Vildmose,
med Hans Bilgård og Jeanette som
tovholdere, arrangementet blev en
stor succes og der var udsolgt. Vi havde i 2013 valgt også at invitere medlemmer i Sulsted Erhvervsforening og
andre af vores lokale foreninger med,
og det gav pote. Det vil vi gøre igen i
år, men har valgt at medlemmer i Tylstrup Erhvervsforening skal have budet først om at komme med, herefter
kan andre melde sig til.
Sommerudflugten 2014 er ikke på
plads endnu, men vi melder ud så
snart vi har den på plads.

Tylstrup Revy
Tylstrup Revyen genopstod i 2013,
og det med næsten udsolgt. ca. 400
personer havde fundet vej til arrangementet, så mon ikke der er baggrund
for at gøre det projekt til en fast be-

standdel i Tylstrups udbud af forskellige arrangementer.

Afrunding
Erhvervsforeningen vil fremover komme med et indlæg i Indblik, hvor vi
hver gang vil stille skarpt på en af vores virksomheder her i byen, for på
den måde at skabe mere indsigt i,
hvem vi er og derigennem promovere
Erhvervsforeningens medlemmer – så
glæd jer til næste udgave af Indblik.
Traditionen tro, vil jeg til slut igen

opfordre såvel foreningens medlemmer som øvrige borgere i Tylstrup til,
at støtte op om byen, herunder vores lokale erhverv, og på den måde
være med til at sikre, at vi også fremover har en by, der kan fremvise en
række håndværksvirksomheder, liberale erhverv, dagligvarebutikker og
specialbutikker mv. der samlet gør, at
Tylstrup er en attraktiv by, at bosætte
sig i.
Og til sidst en tak til bestyrelsen for
det gode samarbejde i det forløbne år.

Nyt fra erhvervsforeningen
P
A f Lone Sudergaard

lanen var at jeg ville portrættere medlemmer fra Tylstrups
erhversforening, men her i det
første indlæg vil jeg i stedet fortælle
kort om Tylstrup erhversforening.
Tylstrup Erhversforening er en skøn
blanding af lokale erhvervsdrivende,
som alle håber og tror på Tylstrup by i

fremtiden. Vi medvirker sammen eller
på egen hånd ved nærmest alle arrangementer i byen.
Vi er 40 – 50 medlemmer, men vi
siger gerne velkommen til flere.
Vi arbejder sammen med andre foreninger om at holde hjulene i gang i
Tylstrup, således at det er en skøn og

attraktiv by at bo i for alle.
Vi må holde sammen i Tylstrup -ALLE skal og må STØTTE hinanden
-- Vi har brug for hinanden!
Hvis butikkerne og erhvervet i Tylstrup forsvinder, så bliver byen mindre
attraktiv for tilflyttere.
Det var alt fra mig denne gang.

Julemødet
Julemødet på Gl. Vrå Slot blev igen en
hyggelig aften og et flot fremmøde på
35 personer. Lækkert julemad og en
glad stemning hos alle de fremmødte.

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

Samråd
Tylstrup Samråd har nu fået bevilget
penge til projektet ved søerne – de
er pt. oppe på ikke mindre end knap
1,2 mill til projektet – rigtig flot gået!
Det omfatter aktiviteter ved søerne,
herunder badebro, hytter, bålplads
mv. og igangsætningen er tæt på –
jeg skal selv i nær fremtid hjælpe med
at få de forskellige myndighedstilladelser på plads, og herefter skydes
projektet praktisk i gang. Det bliver
spændende at følge.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk

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:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort

250,00 kr.
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
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2013 fornemmer jeg, at vi I Tylstrup har vi haft nogenlunde status
quo på aktiviteter i de forskellige
erhverv og forretninger, det vil sige,
der er ikke mange der jubler, men det
skræller dog lige an.
Dog fik vi i december måned malurt
i bægeret, med offentliggørelsen af,
at et af erhvervsforeningens medlemmer, nemlig Luneborg Kro, var gået
konkurs. Luneborg Kro har været
en fast bestanddel i Store Vildmose
igennem mange år, så den nyhed
gjorde mig ked af det – vi har selv i erhvervsforeningen været vidne til den
gourmet de præsterede derude. Gode
kræfter arbejder på, at få kroen i gang
igen, og jeg håber på, at det lykkes
– de har netop lanceret et prospekt
hvor man får mulighed for at være
med til at hjælpe kroen i gang igen,
enten som aktionær eller ambassadør. Det viser bare igen, at vi lokalt er
nødt til at støtte op lokalt. ”Ingenting
kommer af ingenting”, var der engang
en der sagde, og sådan ér det. Hvis
vi i Tylstrup fx mister dagligvareforretninger, slagteren mfl. jamen så bliver
vores by med et pennestrøg mærkbart mindre attraktiv at bo i. Og det vil
i givet fald få en kontant afsmitning
på fx huspriser. Så en stor opfordring
herfra til, så vidt muligt, at støtte op
om de lokale erhverv og forretninger,
så vi fremover fortsat kan bryste os af,
at have et rigt erhvervsliv.
Foreningen har i 2013 fået tilgang
af 3 nye medlemmer, nemlig Gl. Vrå
Slot, Ajstrup Tømrer Dan Kristiansen
og Lones Dagpleje, velkommen til jer.

Og så til noget vi vel kan betegne
som smertens barn, nemlig projektet
med en multibane – her er pengene
og placeringen nu også på plads, og
der søges byggetilladelse hertil i nær
fremtid.
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Tylstrup samler ind til
Badminton på toppen!
A f Lisbeth Pilgaard

I

masse andre spillere. Ligeledes lærer
forældrene også, hvad der forventes
af dem, og hvordan man støtter sit
barn bedst under kampen.
Det er nogle rigtig sjove stævner
med masser af badminton, kage, saftevand og uddeling af præmier til alle.
Billederne er fra Brønderslev, der
afholdt begynderstævne den 9. fe-

bruar 2014. Frønse kom på besøg
og havde et håndklæde med til hvert
barn. Børnene har bl.a. også været i
Klarup og Gug til begynderstævne og
i efteråret var det Tylstrup badmintonklub selv, der stod for et stort flot arrangement.
En rigtig god ide, som har fået flot
opbakning.

A f Lisbeth Pilgaard, Distriktsleder

I

år lykkedes det igen Kræftens bekæmpelse at sætte rekord ved indsamlingen den 6. april. På landsplan blev det til hele 34,6 millioner
kroner. Pengene skal gå til forskning,
patientstøtte og oplysning. Det er faktisk sådan at hver 3. dansker får kræft
på et eller andet tidspunkt i livet og de
2 andre er pårørende.
Heldigvis kan 4 ud af 10 tilfælde
forebygges ved at ændre livsstil og
mere oplysning. Tidlig diagnose forbedrer muligheden for at overleve

kræft. Derfor har Kræftens bekæmpelse været med til at sikre, at danskerne bliver tilbudt screening for
bryst og tarmkræft.
Takket være en fast trup af indsamlere, der vil bruge et par timer på det
gode formål, blev der i Tylstrup indsamlet 12.260,50 kr. og ikke mindst
10 euro. Rigtig godt gået!
I år var der igen en del børn med
forældrene rundt på ruten. Børnene
går meget op i, om det er mønter eller sedler der ryger i bøtten. De får

en masse frisk luft og motion- især
dem der skal uden for byskiltet, og
ikke mindst lærer de noget om at
tage et socialt ansvar. Heldigvis er
der på trods af relativt få hustande
på landet, nogle meget gavmilde borgere- der er glade for at indsamlerne
når helt derud, så de kan støtte den
gode sag.

up☺

Tak for støtten Tylstr
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gennem hele vintersæsonen har
der været arrangeret begynderstævner rundt omkring i landsdelen, for de børn der er startet til badminton. Disse stævner lægger først og
fremmest vægt på, at børnene finder
ud af, hvad det vil sige at komme til et
badmintonstævne, spiller kampe og
har hyggeligt socialt samvær med en

Kræftens bekæmpelse
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ny træner i tylstrup badmintonklub
A f Andreas E geblad Arendt

Jeg hedder Andreas Egeblad Arendt
og skal være den nye
badmintontræner i
Tylstrup badmintonklub om fredagen til
næste sæson. Jeg
bor i Aalborg og læser til dagligt jura på 4. semester på
Aalborg Universitet. I forhold til det
badmintonmæssige er jeg til daglig
tilknyttet Badminton Danmark, da jeg
er kredstræner for Badminton Midtjylland i Grindsted samt instruktør hos
DGI Nordjylland. Jeg har været heldigt

og er meget taknemmelig over, at jeg
igennem mine 7 års trænergerning
har samarbejdet med nogle af landets dygtigste trænere, og har derigennem arbejdet med alt fra landsholdspillere til nybegyndere. Jeg har
taget min faglige uddannelse inden
for Badminton Danmark og færdiggør
Talenttræneruddannelsen den 10.
maj 2014. Jeg er en meget struktureret og organiseret træner, som går
meget op i helheden og fokuserer
meget på det tekniske, taktiske, det
fysiske og det mentale i forhold til det
badmintonmæssige. Jeg er dog også

af den overbevisning, at det er vigtigt
at fokusere på hver enkeltes personlige udvikling. Ligeledes er det vigtigt
at tænke det sociale aspekt ind, da
badminton giver venner for livet og
store personlige oplevelser.
Jeg vil bidrage med stort engagement og hjerte for klubben, da jeg er
en meget energisk fyr, som brænder
for badmintonsporten. Jeg glæder
mig på den baggrund utrolig meget til
at starte i august 2014, da Tylstrup
Badmintonklub har utrolig meget talent.

Strøm og vand.

Barndommens Gade del 2
Vi havde ingen skøjte- og svømmehaller!
A f E rik M ortensen

Vestergårds Dam
Vi havde en vidunderlig barndom i
Tylstrup, selv om vi ikke havde skøjtehaller i 50’erne. Men det hindrede os
ikke i at løbe på skøjter! Det foregik
for det meste på Vestergårds Dam!
Her samledes en del af byens børn
hver eftermiddag, når isen kunne
bære, og vi havde uforglemmelige oplevelser. I starten skruede vi skøjterne
på skistøvler, og hvis man ikke havde
skistøvler, brugte man gummistøvler.
Det gav vist nok status, da de første
børn begyndte at få ishockeyskøjter
og kunstskøjter.
Havde vi haft et vådt efterår, var
markerne sommetider oversvømmede, og når det så satte ind med
frost, havde vi perfekte skøjtebaner
forskellige steder i området. Jeg husker en vinter, hvor vi løb på skøjter
på oversvømmede arealer på vej mod
Milbak ved Skomagergården. Det var
en uforlignelig oplevelse, når de store
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Fantasien med i legen
Drengene mødtes for at spille ishockey. Det var en utænkelig aktivitet
for pigerne. Stavene lavede vi af grene, der havde den rigtige udformning.
Jeg fik en aflagt stok af min bedstefar,
som viste sig at være en noget nær
perfekt ishockeystav. Pukken var en
tennisbold, og målet var som regel et
par stykker træ eller træsko. Senere
i forløbet fik vi ”rigtige”, men hjemmelavede mål. Glæden og oplevelsen
var uovertruffen, og vi kunne bruge
adskillige timer på isen.
Engang fandt de store drenge på at
hamre en pæl gennem isen ned midt
i Vestergårds Dam. Så bandt de et

reb omkring pælen. Rebet blev igen
bundet til en kælk. Så placerede man
en eller anden dumdristig ungersvend
på kælken, og man skubbede på rebet. Kælken fik en kolossal fart, når
den kørte i en cirkel rundt om pælen
i 6-7 meters afstand. Jeg husker folk
blev smidt af, men jeg husker ikke, at
nogen kom til skade.
Når man kom hjem sidst på eftermiddagen og var godt forfrossen, var
det den bedste oplevelse, når mor
lavede kakao, og man fik mariekiks
med smør på.

Lindholm Å
Vi havde heller ikke svømmehaller,
da jeg var barn, men det hindrede os
ikke i at bade. Vi cyklede ud i nærheden af Stenisholt og lidt vest for
det sted, hvor Lindholm Å går under
vejen, snoede åen sig, og der havde
man spottet et perfekt badested med
ca. ½ meter vand og fin sandbund.

På en varm sommerdag var vi altid
en god flok børn, der morede os i åvandet i op til flere timer.
De store drenge eksperimenterede
med udspring. Engang kom en af
disse drenge helt galt af sted, da han
sprang på hovedet i vandet og ramte
bunden. Han fik et vred i nakken og
måtte døje i lang tid. Det blev til skræk
og advarsel for os andre, og vi lavede
interne regler, der gjorde det forbudt
at spring i på hovedet fra brinken.

Fysik i praksis
Engang skulle jeg træde af på naturens vegne. Det var utænkeligt at tisse
i det vand, vi badede i, så jeg gik afsides på marken, hvor den elektriske
tråd dannede et skel til nabomarken.
Pludselig slog det mig, at jeg engang
havde hørt, at man kunne få stød ved
at tisse på tråden. Jeg havde mine
tvivl, men nu var der anledning til at få
det be- eller afkræftet. Jeg glemmer
aldrig, da strålen ramte tråden. Bevisførelsen for, at vand er en god leder af
strøm, var uigendrivelig. Jeg fortalte
ikke nogen af de andre om min oplevelse og mit lille fysikforsøg. Det var
for pinligt. På et tidspunkt lidt senere
følte jeg trang til at gå afsides igen for
at tjekke, at de ædlere dele stadig var
intakte og så normale ud. Jeg havde
mine bange anelser, men det, jeg så,
gav ingen grund til bekymring.

Respekt for Vesterhavet
Det bedste var naturligvis, når vi selv
cyklede eller blev kørt til Blokhus en
lørdag eller søndag. Det var helt vildt
at få lov at smide sig i og blive kastet
rundt af havets brusende bølger.

Mor og far havde engang lejet et
lille sommerhus i Blokhus. Vi cyklede
derop og havde en herlig uge. Da vi
var ude at bade en dag, blev vi forskrækkede over at opdage, at der var
en kraftig understrøm. Far fik med
nød og næppe fat i hånden på mig og
min fætter, og jeg kan stadig huske,
hvordan han kæmpede med at holde
fast i os.
Far var chokeret over havets kræfter og den lumske understrøm, og
han mente, at vi havde været i en reel
fare for at blive revet med ud. Jeg har
aldrig glemt oplevelsen og har lige siden haft respekt for Vesterhavet. Forskrækkelsen har senere mindet mig

om, at vi her i livet kan blive udsat
for både lumske og farlige ”understrømme”, som vi gør klogt i at tage
os i agt for. Nogle gange kan disse understrømme være så stærke, at vi så
at sige mister både fodfæste og kontrol. Når det sker, er det nødvendigt at
have nogen eller noget at støtte sig til
og holde fast i, som er større end os
selv, præcis som vi havde far.
I søndagsskolen sang vi en sang,
der hed: ”Læg din hånd trygt i Jesu
hånd”. Når understrømme af og til
har tumlet mig rundt, har det gjort
hele forskellen at kunne lægge sin
hånd trygt i Jesu hånd.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk

Maj 2014

Maj 2014

Vestergårds Dam - anno 2014.

arealer med is gav muligheder for frit
løb og maksimal fart.
Vi legede fangeleg og havde helle i
begge ender. Det gjaldt om at komme
fra den ene ende til den anden uden
at blive fanget.
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Så er vi i gang igen!

håndbolden lever!

L

S

A f Lisbeth Pilgaard , TU I fodbold ungdom

børnene sig på de hold de aldersmæssigt hører til, og gik med trænerne på de grønne længer.
Der blev varmet lidt op, og herefter gik det i fuld firspring efter bolden.
Der blev jublet, grinet og svedt, som
det hører sig til. Nogle har prøvet det
masser af gange, for andre var det
hele nyt.
Efter kampen var det tid til pølser,
brød og saftevand i klubhuset. Der
blev spist til den store guldmedalje og
der var nok til forældre og de seniorer
der kom senere på dagen.

Der bliver trænet tirsdag og torsdag
fra kl. 17 og der er plads til mange
flere spillere, så kom endelig hvis du
har lyst.
Ved evt. spørgsmål kontakt Nikolaj
Huusom på tlf. 22382252, og hvis du
skulle have lyst til at holde cafeteriet
åbent under børnenes kampe kontakt
da Lisbeth Pilgaard tlf. 29723684.
Kampplanerne er kommet. Så kig
på tavlen i klubhuset, der kan du se
hvornår dit barn skal spille kamp eller
på DBUs hjemmeside under Tylstrup.

iden midt i firserne har håndbolden i Ajstrup, Sulsted og
Tylstrup fungeret i form af Alliancen ASTA, som blev dannet af
ildsjæle, som ikke kunne forestille sig
et lokalsamfund uden håndbold. Allerede dengang var man opmærksom
på vigtigheden af samarbejde og behovet for et vist befolkningsgrundlag
for at drive en håndboldklub. Som i
alle andre foreninger har medlemstallet være svingende, men der har
været spillet håndbold gennem alle
årene og altid med godt humør.
Sådan er det stadig og sådan vil det
også blive ved med at være! Men fra
næste sæson så findes håndbolden i
Ajstrup, Sulsted og Tylstrup i TUI. Det
skyldes, at det som håndboldklub kan
være svært at skulle samarbejde så
tæt med 3 andre foreninger om alle
detaljer. Det er vores håb i bestyrelsen, at det overordnede samarbejde
kan fortsætte på samme gode vis,
som det har gjort hidtil, og det er de
små ting, der fylder, som vi bliver let-

tet i rent administrativt. Der er ingen
intentioner om at skære ned på brugen af faciliteterne i Sulsted, selvom
vi bliver hjemmehørende i idrætsforeningen i Tylstrup.
Vi har haft en fin sæson i ASTA i
år – vi drømmer altid om flere hold
og bedre resultater, men spillere,
trænere og frivillige har moret sig
undervejs, og der er mange der har

ydet en stor indsats for at få det til at
fungere. Spillere, trænere, forældre
og andre frivillige har været med til at
gøre håndboldsæsonen 2013/2014 i
ASTA til en herlig sæson – og det er
med lidt vemod at vi må sige farvel til
ASTA, men vi er allerede begyndt at
glæde os til næste sæson med endnu
flere gode håndboldoplevelser.

U8 spillere til stævne i Grindstedhallen.

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

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

For leje kontaktes 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
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ørdag den 8. marts kl 11 indbød
TUI ungdoms fodboldafdeling til
standerhejsning. Et af de sikre
tegn på, at det er ved at blive forår!
Der mødte en masse dejlige børn
op i nypudsede fodboldstøvler og farvestrålende fodboldtøj. Endelig skulle
de i gang igen efter en lang vinter.
De yngste spillere var ca. 4 år og de
ældste var en flok seje teenage tøser,
som var klar til at give den fuld gas.
Nikolaj Huusom, der er formand for
afdelingen, bød velkommen og Dannebrog gik til tops. Herefter fordelte

A f Bestyrelsen i A STA v/A nne Merethe Christensen
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Nyt navn – samme kirke

Bethaniakirken forandrer navn til:

A f Søren Mortensen

P
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Ikke første gang
Det er nu 4. gang, der skiftes navn,
siden det første missionshus i 1894
blev bygget på den nuværende Tylstrupvej. Den daværende bygning
havde ingen egentlig navn, men blev
blot kaldt Missionshuset. I 1934, da
man byggede nyt Missionshus i Borgergade (nuværende Luneborgvej),
fik bygningen så navnet Bethania –
som stadig står på bygningen. For at
markere, at man var en kirke og del
af et kirkesamfund, besluttede man i
1970’erne, at navnet skulle forandres
til Bethaniakirken (altså det sted hvor
menigheden hører til og har hjemme).

Nu er så næste skridt taget med beslutningen om at kalde kirken Tylstrup
Frikirke. Så navnet gælder, kan man
sige, både bygning og menighed under ét.

Nutidigt
Navnet Bethaniakirken signalerer ikke
så meget i dag, som det gjorde i tidligere generationer. For hvad betyder
Bethania i grunden? Hvorfor hedder
den det? Kirke ved de fleste, hvad
er – så navnet er også en måde at
forstå, hvad der foregår inde i bygningen. Frikirke fortæller også, at man
ikke er en folkekirke. Selv om der på

mange måder samarbejdes med folkekirken i forskellige sammenhænge
bl.a. Evangelisk Alliance, Bibelselskabet og gennem De danske kirkedage.

Hvorfor fik kirken
navnet Bethania?
Ja – hvor stammer navnet Bethania
egentlig fra. Du må nok tilbage til din
bibelhistorie for at finde navnet. Bibelen har på mange måder inspireret til,
at man bruger navnene fra personer
og byer – og det den dag i dag. Hvem
kender ikke en Peter, Johannes, Markus, Noah eller en Maria, Lea, Anna
eller Rebekka. Og der er mange,
mange flere navne vi kunne vælge.
Missionshuse og kirker fik efter
gammel tradition også navne f.eks.

Markuskirken i Aalborg. Ikke mindst
missionshuse havde navne: Silo,
Bethel, Betlehem, Saron, Bethesda,
Karmel, Bethania osv. Alle navne der
relaterer til steder og byer i Bibelen
– og som kan genfindes i det nuværende Israel.
Bethania – betyder daddelhus eller
figenhus – var en lille by 2-3 km fra
Jerusalem på vejen til Jeriko. I Bethania boede søstrene Marta og Maria
og deres bror Lazarus. Nogle Jesus
ofte besøgte. Men i Bethania skete
der også et stort under, da Jesus opvakte Lazarus fra de døde. Beretningen kan du læse i Johannesevangeliet kap.11. Så det var et kendt sted.
Så kendt, at man opkaldte en kirke i
Tylstrup efter den!!

Tylstrup Frikirke
Så nu er du lidt opdateret på, hvorfor Bethaniakirken i Tylstrup har skiftet navn til Tylstrup Frikirke. Men det
er stadig de samme mennesker, du
møder der som før navneskiftet, de
samme aktiviteter, og den samme kirke!! – og Hammelhuset er også en del
af Tylstrup Frikirke, selv om bygningen
har fået sit eget navn. Her foregår der
ofte spændende aktiviteter.
Men uanset navn – så skal du være
lige velkommen!! – Tylstrup frikirke er
en kirke for alle, og den kræver ingen
medlemskab, for at du kan komme
og deltage.

Traditionen med navne

– hvorfor har bygninger egentlig navne?
Navngivningen af gårde i Danmark begyndte i perioden
efter middelalderen. Den gang fik en del gårde navn efter de lokaliteter, som gårdene blev anlagt på eller ved,
fordi man ved at navngive gårdene efter deres beliggenhed, kunne finde vej til dem. - Navngivningen havde
som hovedregel et praktisk formål, nemlig at adskille
en lokalitet fra en anden. I forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet blev det besluttet, at
alle gårde skulle have et navn og ikke blot blive kaldt
Jens Hansens gård.
Det var først senere, at navngivningen også begyndte
at inkludere større villaer i fine kvarterer. Det var især
i perioden fra sidst i 1800-tallet og frem til midten af
1900-tallet. Ligesom med gårdnavnene havde navngivningen ofte en praktisk funktion. Den gang brugte
man ikke husnumre, og især på lange veje gav man

villaerne stednavne, så de var til at finde og adskille
fra hinanden.
Senere bredte navngivningen sig, og huse i mindre
fine kvarterer begyndte også at få navne.
I dag er der ikke mange, der navngiver deres villa eller parcelhus - traditionen bliver stort set kun brugt ved
sommerhuse og kolonihaver.
Med hensyn til villaernes navne, så toppede navngivningen af husene omkring 1923-24. Årsagen til at
antallet af nye navne efter den tid mindskedes skyldtes, at folkeregistrene blev indført på den tid - og da
var det nødvendigt at indføre vejnavne og vejnumre for
de større veje. Og så var husnavnene ikke længere så
nødvendige - nu indgik de ikke længere som en naturlig
del af adressen.
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å Bethaniakirkens årsmøde i
marts 2013 blev det enstemmigt vedtaget, at forandre kirkens navn til Tylstrup Frikirke – altså
præcis det man er, nemlig en frikirke
i Tylstrup!
På årsmødet i marts 2014 blev
nye vedtægter godkendt – og nu med
kirkens nye navn skrevet ind i vedtægterne.
Så når du fremover møder navnet
Tylstrup Frikirke, er det altså ikke en
ny kirke eller et nyt kirkesamfund du
støder på, men en kirke som har bestået i Tylstrup i 125 år – og holdt til i
sin nuværende bygning siden 1934!!

19

Tylstrup danner rammerne
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Institutionerne i Tylstrup har i fællesskab arrangeret en
workshop for at finde nye måder for inklusion i Tylstrup.

og Masser af

I

G

nklusion er et område, der er blevet
en væsentlig del af den moderne
institution og folkeskole. Tylstrup
har gode forudsætninger for at skabe
fællesskaber i de forskellige institutioner og overgangene herimellem. Der
er tradition for godt og nært samarbejde i Tylstrup, hvor der er en sammenhængskraft mellem dagplejerne,
børnehaverne og folkeskolen. For at
pleje og forbedre det gode samarbejde i Tylstrup bød Dagplejen i Tylstrup,
Krudtuglen, Landsbyordningen og Tylstrup Skole d. 5 marts velkommen til
tema-aften. Her blev der i fællesskab
sat fokus på inklusion i Tylstrup. Over
60 fra dagplejerne, børnehaverne,
skolen samt forældre til børnene i de
forskellige institutioner mødte op til arrangementet.
Indledningsvist bød skoleleder Lise
Brønnum velkommen til arrangementet og var glad for det store fremmøde.
Inklusion er nemlig et vigtig element
i alle institutionerne, hvilket er en af
grundende til, at alle blev samlet til at
diskutere, hvorledes der kunne skabes
fællesskaber for børnene i Tylstrup.
- Inklusion er uundgåeligt i enhver
folkeskole. Samtidigt har vi en unik
situation i Tylstrup, hvor mange institutioner har en tilknytning til skolen
på den ene eller anden måde. Af den
grund har vi gode forudsætninger for
at skabe fællesskaber hos de forskellige institutioner men samtidig have
fokus på overgangene ved instituti-

onsskift. Der er tradition for godt og
nært samarbejde i Tylstrup, og det vil
vi meget gerne udbygge med arrangementet. Vi har alle brug for hinanden i
byen – derved skabes den gode sammenhængskraft mellem dagplejer,
børnehaver og folkeskolen i Tylstrup,
sagde Lise Brønnum.
Og netop fokus på begrebet inklusion
blev omdrejningspunktet for arrangementet, der foregik på Tylstrup Skole.
Jens Andersen, psykolog og ansat hos
UCN, var inviteret til arrangementet for
at holde et oplæg omkring inklusion.
En af hans pointer var, at de voksnes
rolle – både forældrene og personalet
– er altafgørende for, at børnene skaber fællesskaber. Det ikke kun personalets eller forældrenes ansvar, men
alle voksne.
- Der er tre nøglepunkter inden for inklusion: Fællesskab, trivsel og læring.
Og det er de voksnes opgave at sørge
for, at der bliver skabt gode rammer for
de tre punkter. Hvordan møder man
så børnene? Vi skal hele tiden huske
at udfordre dem, så de hele tiden bliver udsat for nye ting. De voksne er
nemlig den usynlige klassekammerat,
og det er derfor utrolig vigtigt, at de
voksne skaber sociale fællesskaber,
som børnene kan være i, sagde Jens
Andersen.
Oplægget fra Jens Andersen var en
blanding af hans personlige og faglige
erfaringer og blev modtaget med store
klapsalver, der samtidigt ledte op til
diskussion for deltagerne. Forsamlingen blev efterfølgende delt op i otte
grupper. Her gik de næste 45 minutter
med at diskutere, hvilke initiativer de
voksne kan lave for at børnene skaber
fællesskaber.

På baggrund af ideerne fra aftenen
har styrergruppen bag arrangementet
lavet en folder, der indeholder ideer
til, hvordan de voksne kan skabe fællesskaber for børnene. Følgende er et
udpluk af ideerne:

A f Maria Nielsen

ymnastikafdelingen i Tylstrup
er så heldig at have Danmarks
Bedste Senior Instruktør. Petra
Skovholm er en af de mest livsglade
personer jeg kender, og jeg er glad for,
at jeg de sidste 2 år har fået lov til at
arbejde sammen med hende i jobbet
som holdleder for gymnastik afdelingens ”Gym & fun hold”.
”Gym & Fun” er et hold for kvinder
og mænd i den bedste alder (50+).
Dette er et hold, hvor der er plads til
alle, også selv om du har lidt små skavanker. I denne sæson har holdet be-

livsglæde

stået af 15 (+/-) glade og friske kvinder, som hver onsdag har mødtes til en
times træning under ledelse af Petra.
Jeg har set med fra sidelinjen, og har
en enkelt gang haft fornøjelsen af at
være i selskab med dem. De kommer
for at få rørt sig, og det må man sige
de gør. Jeg har endnu ikke oplevet en
træning, hvor ikke der har været plads
til et godt grin. Desværre kunne de
ikke deltage i lokalopvisningen i år, da
Petra var i Tyskland for fejre fødselsdag
for hendes mor, men vi håber på at se
dem på gulvet næste år.

Derfor fik jeg den store ære af at
dele 5 års nåle og 10 års pokaler ud
til holdet ved deres sidste træning. Det
bragte store smil frem og som overskriften beretter om, er dette et hold
for gymnaster der knytter nye venskaber og sprudler af livsglæde. Med dette vil jeg slutte mit lille stykke med en
hilsen fra ”Gym&Fun” holdet...... Hold
dig ikke tilbage, om du er mand eller
kvinde, der er plads til mange flere på
holdet. Så ta´ naboen i hånden, så
ses vi til en ny sæson.

1) Der skal ikke snakkes negativt
om andres børn eller forældre i
børnenes påhør.
2) Der skal struktureres besøg
mellem dagpleje til børnehave
til skole, som det ses i Vadum
3) Forældrekaffe i forbindelse med
børnefødselsdage.
4) Inviterer børnehaver, dagplejer,
plejehjem og byens folk med til
skolens fødselsdag (uge 43).
5) Øget samarbejde mellem forældre på tværs af institutionerne.

Samlet set indeholder folderen 25 ideer til, hvordan der kan skabes fællesskaber hos børnene af de voksne. Ideerne er både målrettet til dagplejerne,
børnehaverne, skolen og forældrene.
Rammerne er sat for øget samarbejde
og nye fællesskaber i Tylstrup, hvor inklusion ikke længere ses som en hindring, men derimod en mulighed for
institutionerne. Fremover er det målet,
at ideerne skal være med til at skabe
fornyede muligheder for overgangene
imellem Tylstrups institutioner.
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for nye fællesskaber

Gymnaster, Venskaber
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Tylstrup frikirke 125 år – del 2

Brudstykker af
Tylstrup Frikirkes historie
A f Steffen Pedersen

I
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benævnes de ved folketællingerne.
Og mange af den slags var der ikke at
finde på egnen.

Mogens Abraham Sommer
Men da prædikanten og agitatoren
Mogens Abraham Sommer kom til
Tylstrup omkr. 1870 med sit flammende budskab om det personlige
gudsforhold og reservation over for
den etablerede folkekirke, fandt han
snart en meningsfælle i Carl Brændskov.
M.A. Sommer havde svendebrev
som skrædder, men fik senere en læreruddannelse. Under et møde, hvor
pastor Vilh. Birkedal talte om Golgata,
fik Sommer et åndeligt gennembrud,
og yderligere fandt han inspiration fra
Søren Kierkegaard og dennes skrifter
midt i århundredet. Her fik Sommer
sit syn på folkekirken, og hos ham
forstærkedes denne holdning, så den
antog karakter af en uklog, overdre-

ven og unuanceret kamp mod folkekirken og dens præster. Hans taler var
flammende og ofte rettet mod det,
han kaldte formkristendom i modsætning til en personlig stillingtagen
og gudstro. Det måtte forståeligt nok
give svære dønninger både lokalt og i
videre kredse.
M.A. Sommer havde på daværende tidspunkt fået dannet menigheder
flere steder i det sydlige Jylland og i
København. Sådan blev det ikke i Tylstrup. Men i en kort periode holdt han
møder på Brændskov med mange tilhørere – efter sigende var det i Carl
Brændskovs lade.

Somerianerne
Men lige så ildfuld og oprørsk M.A.
Sommer var som taler og agitator,
lige så rastløs var han som person.
Altid på farten fra sted til sted, og
da han forlod Tylstrupegnen, efterlod
han sig en lille skare af tilhængere,

Den norske adelsdame
Cathrine Juell
Man kan godt tro, at den korte vækkelsesperiode omkring 1870 forblev
helt uden betydning, men da den
norske rigmandsdatter Cathrine Juell
15-16 år senere kom til Tylstrupegnen, fandtes der stadig mindelser om
Sommers flammende taler.
Cathrine Juell havde haft en barndom i en velhavende købmandsfamilie i Oslo og en ungdom med overflod
af livets goder. Men under et Amerikaophold mødte hun den vækkelse,
som D.L. Moody var redskab til, og
hun mærkede et behov for noget, der
var mere værd, end det selvcentrerede liv hun hidtil havde levet. Herefter viede hun sit liv og sin rigdom til
at fortælle om, hvad hun selv havde
oplevet og til at gøre godt for andre,
hvor hun kom frem. I Tylstrup holdt
hun husmøder og talte inderligt om
frelsens nødvendighed, men det var
mest hendes evne til personlig kontakt og samtaler, og hendes sociale

engagement, der kendetegnede hendes virke og aftvang almindelig respekt.

Jensen Maar
– fiskehandleren fra Thy
Først da lægprædikanten Jens Jensen Maar kort tid efter kom, blev der
virkelig vækkelse. Han var tidligere fiskehandler i Thisted, men efter at han
ufrivilligt blev udelukket fra Indre Mission på grund af sit frie dåbssyn, var
han begyndt sin prædikegerning ved
husmøder rundt i Thyland, Hanherred
og Vendsyssel.
Da han første gang stod af toget
på den daværende Tylstrup station,
spurgte han, om der fandtes troende mennesker på egnen, og fik det
svar: ”Det er vi vel alle sammen, men
der er nogle få tossede mennesker,
der ligger i spektakel med præsten.”
Disse mennesker – formodentlig også
Carl Brændskov - opsøgte Jensen
Maar og det blev til en række møder,
hvor mange oplevede et nyt, personligt gudsforhold.

Husmøder
En udmærket beskrivelse af et sådant
møde og hele atmosfæren i vækkelsen findes nedskrevet af Johanne
Madsen, Hedegård, Tylstrup, der fortæller om et sådant husmøde i hendes ungdom. Her i uddrag:
”Det var midt i 1800-firserne at
Jensen Maar første gang kom til vor
egn - - Jeg fandt mig en beskeden
plads ved køkkendøren for at sikre mig
en let udgang. Efter et par sange og

Cathrine Juul.

bøn om Guds nærhed med den Helligånds kraft rejste Jensen Maar sig.
Hans skikkelse nåede fra gulv til loft.
Han læste sin tekst: Ild er jeg kommen at kaste på jorden. Han indgød
mig respekt, så snart han begyndte
at tale. Det var som om, der var ild i
hvert ord, og det begyndte at fænge.
Når han under sin tale gjorde et ophold og rettede sit blik på tilhørerne,
da følte man dommen gå over sig.
Det var vist ingen lang tale, han holdt,
men Guds kraft var med. Da mødet
var sluttet henvendte han sig personligt til en og anden. Jeg skyndte mig
ud gennem køkkendøren, fordi jeg var
bange for denne store mand, der ville
kræve regnskab af os om vort gudsforhold. Men jeg gik hjem slagen i min
samvittighed. Dette møde kunne jeg
ikke glemme. Jeg måtte indrømme,
at denne mand ejede noget, som jeg
manglede, men som jeg burde eje - -”
Resultatet af denne vækkelsesperiode blev den spæde begyndelse til
Missionsforbundets menighed – Tylstrup Frikirke. Men mere om det i
næste nummer af Indblik.
Hvis man ønsker at finde en uvildig
beskrivelse af de møder, som thyboen
Jens Jensen Maar holdt rundt i Vendsyssel og Hanherred, så beskriver
forfatteren Thomas Olesen Løkken
det udmærket i bogen ”Guds Venner”
(Steen Basselbalchs forlag 1930).
Heri er hovedpersonerne, Jomfru
Johnsen og Jens Ulv, let genkendelige som henholdsvis Cathrine Juul og
Jens Jensen Maar.

Jens Jensen Maar.
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sidste nummer af Indblik om Tylstrup Frikirkes 125-års jubilæum
sluttede vi med at nævne Carl
Brændskov. Egentlig hed han Carl
Chr. Jensen. Præcis hvor han boede,
kan jeg ikke sige med sikkerhed.
I nogle folketællinger benævnes
det som et hus og andre steder som
et boelsted og et enkelt sted som en
gård.
Men det var med sikkerhed på matrikel nr. 17, der med undernumre
omfatter den tidligere Brændskov
skole og en del huse og gårde deromkring.
Mange oplysninger tyder på, at
både han og hans søn, Julius Carlsen,
var agtede personer på egnen, selv
om de holdt sig til kvækernes reservation eller måske rettere kritiske holdning overfor den etablerede
folkekirke, som de betragtede som
stivnet i former og ritualer og præstedominans. ”En fri kristen” – sådan

der i det lange løb havde svært ved at
forme et stabilt fællesskab. Men helt
uden virkning havde hans besøg ikke
været. En del af ”Sommerianerne”
undlod at gå til alters og lade deres
børn døbe i folkekirken. Det gjaldt f.
eks. Inger Marie og Jens Chr. Jensen
Vestergård fra Brændskovgård. J.C.
Vestergård var en af sognets agtede
og betroede mænd. Han var med til
at stifte Sulsted Ajstrup Sparekasse
og sad i dens ledelse gennem mange
år, ligesom han sad i sognerådet og
adskillige andre bestyrelser i en lang
årrække.
Ægteparret Vestergård havde på
dette tidspunkt tre sønner, Jens,
Kristian og Søren, der alle var døbt
i Ajstrup kirke, men nu var de blevet
grebet af den vækkelse, som M.A.
Sommer bragte med sig, og da de fik
datteren Johanne, d. 22.april 1872
og sønnen Lars d.15.maj 1875 blev
de indført i Ajstrup kirkebog uden dåb.
Efterhånden blegnede Sommers påvirkning dog, og i kirkebogen er tilføjet, at de begge er døbt i kirken d. 20.
okt. 1880.
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Bruger du din tid,

som du vil?

A f Maria Nielsen

F

A f Philip F odgaard, pr æ st i Tylstrup F rikirke

M

selv. Lære at tage tingene lidt mere
afslappet, men i længden ville jeg
blive frustreret og irriteret. Så jeg har
ikke lyst til at blive som dem, men jeg
har lyst til at lære, at være mere nærværende i mit liv og vise min kalender,
at jeg bestemmer over den, og at den
ikke bestemmer over mig.
At jeg vælger hvilke ting min tid skal
bruges på. Et liv hvor vi kan trives i
den hverdag, som vi har, og ikke altid skal længes efter weekenden og
ferierne.
Når vores livsløb en dag er færdigt,
så er det store spørgsmål ikke, hvor
mange fødselsdage du har fejret, eller
hvor mange penge der står på bank-

bogen, men hvad der har fyldt i det liv,
som du har levet?
Har du husket din familie, har du
husket dine gode venner, har du levet
det liv, som din skaber designede dig
til at leve? Eller har du i magelighedens og selvrealiserings navn prøvet
at skrabe så meget til dig, som du
kunne.
Lad det vigtige fylde din tid og dit
liv. Fyld det med familien og de gode
venner.
Fyld det med dig, og lad Gud hjælpe dig til at leve det liv, som han har
skabt lige nøjagtig dig til at leve.

ør i tiden var 3. halvleg (i cafeteriet) en vigtig del af at dyrke
en idræt i ens lokalsamfund.
Men som tiderne er skiftet er 3. halvleg desværre skudt næsten helt ud
af programmet. Der er ikke længere
”tid” til at nyde en øl eller en sodavand med sine klubkammerater efter
træning og kamp.
Dette er dog ikke tilfældet for disse
5 herrer, som hver tirsdag aften spiller
motionist badminton i hallen. Det er

fællesskabet!
den bedste tid for en Halleder, at få
besøg af disse friske gutter. De mødes
efter kamp i cafeteriet, hvor de taler
om alt mellem himmel og jord og driller hinanden med resultatet af ”dagens match”. Men vigtigst af alt, de
hygger sig og griner højlydt. Det hænder til tider at der kommer en lille frisk
bemærkning til mig, men de ved at der
kommer en tilbage i samme sekund
Jeg kan helt uden at tøve sige, at
det er de rareste gæster at ha´ besøg

af i cafeteriet. Det giver altid anledning til et smil på læben og et positivt
”boost”, selv i en kold og trist efterårs
tid.
Tidens unge mennesker kunne lære
en del af disse friske gutter. Få sammenholdet tilbage i klubberne, og nyd
hinandens selskab.

Dyrk den idræt du
elsker... men glem
ej fællesskabet
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ange danskere har ofte et
anstrengt forhold til tid. Vi føler ikke, at vi har nok af den.
Derfor kan det være meget befriende
at møde nogle andre kulturer, som
kan lære os noget nyt og inspirere os
i vores måde at gøre tingene på.
Nogle kulturer og personligheds typer er fantastiske til at være i nuet
og nyde det, som de har gang i lige
nu. Man tager god tid til at snakke og
bliver ikke stressede eller udbrændte,
fordi der ikke er nogle ”faste” aftaler,
som man halser efter. Det vi ikke når
i dag, det når vi i morgen.
Jeg kan lære meget af andre kulturer og personlighedstyper end mig

GLEM EJ
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Så kommer

Til Tylstrup!
A f Jan P eters, L andsbyordningen T ylstrup

I
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Nordiske Mytologis tegn. Vi har haft
forskellige værksteder i perioden. Der
har været mulighed for at lave Raku
- Perler, lave Vikinge - Dragter og lave
Vikinge - Skjolde. Vi har også haft LæseCafe og vist filmen Walhalla.
I uge 14 var vi på Lindholm Høje
med både DUS 1 & 2. Vi var delt op
i 4 hold og var rundt på 4 forskellige
Work – Shops.
En Work - shop med fortælling om
Nordisk Mytologi som børnene viste
fantastisk viden inden for. Der var
mange der kunne byde ind, når der
blev stillet spørgsmål fra Museums –
damen.
En anden Work – shop var på Fortidsmindet, hvor børnene gik rundt i
hold og skulle tegne nogle af de runesten der er på Lindholm Høje.

For at få fornemmelsen af, hvordan
maden blev tilberedt på vikingetiden,
var der en Work – shop hvor børnene
blev delt op i to hold. Det ene hold
lavede fladbrød over bål. Det andet
hold brugte ventetiden på gamle lege
fra vikingetiden. Når brødene var færdige, byttede de to hold plads.
Den sidste Work – shop var selvstudie. Vi gik rundt i Museets kælder
og studerede udstillingen. Der blev
fantasien udfordret på, hvordan det
var at være viking. Og så blev det ikke
ringere af, at der var vikingefund fra
Tylstrup. Det var et rigtigt godt besøg,
som sagtens kan gentages.
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skrivende stund, er vi i fuld gang
med forberedelserne til Ragnarok.
Der bliver produceret Skjolde, perler og dragter til på fredag, hvor Dussen flytter i anlægget og vi alle går
Bersærk. Thors geder bliver slagtet til
frokost, og vi håber alle knoglerne bliver lagt i skindet bagefter, så gederne
ikke bliver halte. Når vi er mætte og
tilpasse af mad og mjød rydder vi anlægget for Aser og Jætter. Tylstrups
vikinger vælter byen.
I uge 13 øvede hele Tylstrup Skole
i, hvordan hverdagen kunne se ud
efter skolereformen. I uge 14 og 15
har Landsbyordningen så påvist eksempler på, hvad fritidspædagogikken kan gøre i læringsfeltet.
Som et af vores indsatsområder
har vi haft to uger, der har stået i den
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Kalender
maj 2014
14.
kl. 18.30

Skole:
Skolebestyrelsesvalg og Skolereform.

15.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

16.
kl. 16.00

Tylstrup Frikirke:
Konfirmationsgudstjeneste.

18.
kl. 19.00

19.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

22.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste v/Philip Fodgaard.

25.
		
		
		

Centerrådet for Solgården:
Sommerudflugt til Tversted. Bus, mad mm pris 200 kr.
Tilmelding senest den 19. juni kl 12.00.
Tilmelding på tlf. 99 82 70 65

20.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsmøde i Sognets Hus.

26.
kl. 18.00 - 21.00

21.
kl. 13.30

Centerrådet for Solgården:
Banko

21.
kl. 19.00 - 22.00
25.
kl. 09.45
kl. 10.30

juni 2014
3.
kl. 14.00
		
		

27.
		

Open By Night.
Skole:
Sommerferie frem til 10-08-14.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Frikirke:
Spisning
Fejre vi Gudstjeneste v/ Phillip Fodgaard.

Tylstrup Frikirke:
Café i Hammelhuset.
Hygge, håndarbejde og hot cofee.
Formålet er at samles og have et godt fællesskab.

3.
kl. 19.00 - 22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

6.- 7.
kl. 10.00 - 16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

juli 2014
1.
kl. 19.00 - 22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

3.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Sogneudflugt til Nationalpark Thy.
Tilmelding nødvendigt

4.-5.
kl. 10.00 - 16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

4.
kl. 19.00 - 21.00
		
		
16.
kl. 19.00 - 22.00

Tylstrup Frikirke:
Café i Hammelhuset.
Hygge, håndarbejde og hot cofee.
Formålet er at samles og have et godt fællesskab.

Tylstrup Frikirke:
Pinsegudstjeneste v/Philip Fodgaard.

9.
kl. 11.00

Ajstrup Sogn:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

august 2014

Tylstrup Borgerforening:
Arbejdsdag i anlægget.

1.-2.
kl. 10.00 - 16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Ajstrup Sogn:
Menighedsmøde i Sognets Hus.

5.
kl. 19.00 - 22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Maj 2014

8.
kl. 10.30
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18.
kl. 19.00 - 22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

20.-26.
Tystrup Frikirke:
		
Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg.

13.
kl. 18.30

Arbejdsdag
i anlægget...
Tylstrup Borgerforening laver igen i år, en arbejdsdag i anlægget.

Det bliver lørdag den 14/6 2014.
Borgerforeningen vil tænde op i grillen og er værter med pølser og hygge.
Vi håber at se et stort fremmøde af Tylstrup borgere - klar med skovl og rive.
Vel mødt Borgerforeningen

Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt til Vedsted Kirke. Tilmelding nødvendigt.

FLAGREGULATIV

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

Gymnastikafdelingen er ansvarlig

• Konfirmation i Ajstrup Kirke

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

www.tylstrup-by.dk
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:
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Ajstrup Sogn:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

17.
kl. 19.00

BORGERFORENING

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

8.
kl. 10.00

14.
		

TYLSTRUP

juni 2014

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
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• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

DIN ANNONCE

på side 30-31?

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,-

• 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

1 halv side – pr. nummer ��������������������������kr. 600,1 hel side – pr. nummer ������������������������� kr. 1000,-

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk

Næste udgave af INDBLIK omdeles i
august 2014 i løbet af uge 33.
Kontakt derfor Jens senest:

den 10. juli 2014
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio august 2014 til
ultimo november 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:
Sørens Mortensen
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41





STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS
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v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

www.s-lange.dk

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Slotsgade 31 – 9000 Aalborg

Biltlf. 30 96 04 82










Vestbjerg afdeling
Bakkelyvej 2A

9380 Vestbjerg

Tel. 9870 4900 Dir. 9870 4902
www.noerresundbybank.dk





ApS

T
ylstrupMureren
aut. kloakmester




Vi kører for dig!








... mød os på
Skovmarken







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










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




Murermester

Søren Sørensen



Brønderslev afdeling
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev



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






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

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

Leo Navntoft: 3028 9826

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
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t: 9826 1933
nettbuss.dk



Dan Kristiansen

v/ Ib E. Nielsen
Enighedsvej 39, Kraghede
9382 Tylstrup
www.tylstrupmureren.dk
Tlf. 96 46 70 09
Mobil 20 43 17 97
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98 26 14 18
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Telefon-

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

Ajstruphus
Udlejning
v/ Leo Navntoft
98 26 00 03
30 28 98 26

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Thomas Nielsen

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

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

BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk
Dagplejere
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

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

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

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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78

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

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

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

tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfiber.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
28 74 34 35
louisenielsen80@hotmail.com

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

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

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

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

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

rolsen1974@gmail.com

Aalborg politi
114

AN-TV/Stofa
88 30 30 30

Aalborg sygehus
99 32 11 11

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

Alarmcentralen
112

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

Falck
70 10 20 30
Hallen
98 26 21 99
61 26 03 49
Lægevagten
70 15 03 00
Lægehuset i Sulsted
98 26 12 66
TUI Klubhuset
98 26 23 45

