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Det lykkedes!
Tylstrup har fået sin multibane.
Kvartalets profil
Jørn Bækgaard
Cirkus ”Duslingen”
kom til Tylstrup

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer,
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.
redaktører
HANNE HEDEGAARD
hha@nordfiber.dk
Tlf. 20 74 02 65

Barndommens Gade – Del 4
Bedstefars Skylon...

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

Kræmer 1 og Kræmmer 2
på Tylstrup Marked

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

Tylstrup Frikirke 125 år
Del 4
Badminton
nyt fra Tylstrup Badminton

kalender + tlf. tavle
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

På vandring
fra Jerusalem til Emmaus
Tylstrup Frikirke
fejrede 125 år

annoncesalg
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Rekorder i Dusseren
6 nye rekorder
En dag ad gangen
tanker efter tur til Rumænien
Tylstrup Marked 2014
Tak til alle

grafisk produktion
DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00
deadlines

Orangeriet’s gårdbutik er åbent
Ny butik
Kalender
Arrangementer fra maj til august

INDBLIK
udgavenr.

1/2015

9/1 – 15

uge 7

Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører

2/2015

10/4 – 15

uge 20

3/2015

10/7 – 15

uge 33

4/2015

9/10 – 15

uge 46

Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles
primo

DET LYKKEDES!

E

fter flere års hårdt arbejde, er
det nu endelige lykkedes for
Tylstrup at få etableret en MUL
TIBANE.
Med fantastisk opbakning fra spon
sorer, frivilliges arbejdskraft og et helt
fantastisk samarbejde mellem for
skellige foreninger står Multibanen nu
klar.
Det har været en lang proces. Men
rigtig mange var indstillet på, at vi
skulle have en Multibane i Tylstrup,
så der har virkeligt været brugt mange
kræfter på at få projektet gennemført.
Multibanen står nu som et eksempel
på, at når vi står sammen i Tylstrup,
så kan der virkelig skabes resultater.
Der er så mange, der har bidraget
til resultatet, men når ingen bliver
nævnt, så er ingen glemt.
Dog er der en gruppe, der skal
nævnes: Nemlig børn og unge der
lavede en formidabel indsats i forbin
delse med fliselægningen. Det var en

oplevelse, som gjorde et dybt indtryk
på os voksne, og det understreger, at
de unge i Tylstrup virkelig har fortjent
en Multibane. Så det har været hele
sliddet værd.

Håber at alle Tylstrup borgere vil
være med til at passe på vores nye
Multibane. Den står nu som et sym
bol på sammenhold og håb for frem
tiden i Tylstrup.
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Kvartalets profil:

JØRN BÆKGAARD
November 2014

A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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T

il kvartalets profil har jeg denne
gang fundet et så kaldt ”om
vandrende leksikon”. Jeg har
startet Citronen og er kørt en tur ud
til Brændskov. Jeg har faktisk flere
gange været der ude for at spørge
vedkommende, om han ville være
med til en lille snak til Indblik, men
trods pensionisttitlen har hverken han
eller hans kone Inger været til at finde
hjemme. Jeg måtte derfor til Brønder
slev for at finde ham, da han dér har
en tjans i en genbrugsbutik.
Jo, han er en travl mand, Jørn
Bækgaard, for det jo ham jeg har sat
i stævne, men heldigvis havde han
både tid og lyst til at sidde og snakke
med mig i et par timer.
Igen blev det en hyggelig og spæn
dende lørdag eftermiddag, hvor vi
kom langt omkring i lokalområdet og
i Vildmosen.
Fulde navn: Jørn Bækgaard.
Stilling: Pensioneret landmand.
Alder: 79 år.
Civil stand: Gift med Inger, som også
er fra Tylstrup.

Børn: 1 datter, Lene, som er gift med
Kjeld Poulsen. De bor også i Tylstrup.
Børnebørn: 2 stk. samt 1 oldebarn.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født lige her inde ved siden af,
i lærerboligen til Brændskov Skole.
Min far var førstelærer på skolen. Jeg
har 3 ældre søskende og er næsten
vokset op som enebarn, da der er 10,
11 og 13 år imellem mig og mine æl
dre søskende. De var næsten fløjet af
reden, da jeg kom til verden, for man
kom jo hurtigt ud i lære dengang.
Mine to brødre kom ind til postvæs
net, og min søster kom i huset. Hun
er i dag 92 år. Min ældste bror er død
nu.
Jeg kom i skole ca. et halv år før,
jeg egentlig skulle, fordi jeg kom med
min far til timerne. Der var en lærer
mere på Brændskov skole. Det var
Frøken Karla Jensen, som vi havde
de første tre år i skolen. Vi gik den
gang 2 år i første klasse, og 2 år i an
den klasse og så 3 år i tredje klasse.
Altså 7 år i alt. Der var godt 40 ele
ver i skolen. De kom fra Brændskov,

Stenisengene, Barbarask, Vildmosen
og omegnene der ude. Der var man
ge børn i familierne på de forskellige
gårde dengang.
Min far startede i 1916 som lærer
på Nørre Halne Mose Skole. I 1924
blev embedet i Brændskov Skole le
digt og da det var større, søgte og fik
han det.
Min far var landmandssøn, og han
kunne ikke leve uden at have jord un
der neglene, derfor havde han købt
ejendommen her på Brændskov Vej
14. Jeg tror at det hed ”Lille Ræv
bak”. Den var på 40 tdl., da han var
færdig med at købe jord til.
Lektielæsning havde jeg næste al
drig tid til, for så snart vi havde fri fra
skolen, skulle vi derover og arbejde.
Lektielæsningen og undervisningen
foregik ofte, mens vi arbejdede. Hvis
vi f.eks. lå og lugede roer, blev vi hørt i
bibelhistorie, salmevers og danmarks
historie osv. Far fortalte, og så skulle
jeg bagefter genfortælle det. Det var
da en noget anderledes måde at lære
på, men set i bakspejlet tror jeg ikke,
at det var så dårligt endda, f. eks var

militæret var i Haderslev. Det hele var
slået samme under navnet Slesvigske
Fodregiment.

Fik du nogensinde
en uddannelse?
Nej, det har jeg aldrig haft tid til, og
jeg har heller aldrig været ude at tjene
på andre landbrug. Fra 1947 til 54
arbejdede jeg for min far på gården
her i Brændskov. Dens ca. 50 tdl. blev
drevet med heste. Så var det at Fos
sevangen blev budt til salg. Den bød
min far på, og fik den. Så flyttede vi
derud med 14 jerseykrydsninger, som
det var ”moden” af have på Brænd
skov. Der blev grinet noget af os over,
at sådan en skolelærer overtog så
stor en gård, for det mente de da godt
nok aldrig ville komme til at gå, men
vi flyttede nu derud alligevel.
I 1960 mødte jeg Inger til bal på
Tylstrup Kro. Hun var fra Tylstrup og
arbejdede på plejehjemmet. Vi blev
gift i 1963, og så flyttede mor og
far op på 1. salen på Fossevangen,
og vi fik så stueetagen. Det gik rigtig
fint med den ordning. Min mor døde
i 1969, men min far blev ved at stå
som ejer af gården indtil 1975, hvor
jeg købte den af ham. Det var noget
vi havde snakket om i flere år, uden
at det var blevet til noget, men da jeg
blev 40 år i 1975 skulle der ske no
get, fordi der var en regel om, at hvis
man havde etableret sig, inden man
var blevet 40 år, kunne man få nogle
billige etableringslån. Far var jo også
blevet 83 år på det tidspunkt, så det

var da på tide at trække sig tilbage,
men han blev ved at bo oven på til
sin død et par år senere. Han blev
ved med at malke, indtil vi byggede
den nye stald med plads til 100 køer i
1974. Den blev bygget før jeg overtog
gården. Det var også som i et led i
generationsskiftet. Det var nemmere
at få lånene hjem, hvis vi byggede, før
jeg overtog roret. Min far var stoppet
med at undervise på skolen i 1958,
da han gik på pension.
Vi begyndte med det samme at
skifte køerne ud til SDM racen. (Sort
brogede).
Det blev til 43 år på Fossevangen
og det har aldrig været på tale, at jeg
skulle lave andet end at være land
mand.

Så solgte I den?
Ja, vi solgte gården til vores datter
og svigersøn. De havde da købt hu
set her, med den bagtanke, at når
de overtog Fossevangen, så skulle vi
have huset her. Efter to år, her i huset,
byttede vi rundt og jeg kom jo så hjem
igen på en måde, for huset ligger dér
hvor legepladsen til skolen var, den
gang jeg var barn.
De udvidede gården en del, ved at
opkøbe nogle omkringliggende ejen
domme, således at den kom op på
omkring 200 ha. Lene startede også
op med at arrangere Bondegårds
ferier. Hele den ene fløj blev lavet om
til ferielejligheder. Efter 10 år beslut
tede de sig for at sælge gården, da
de gerne ville prøve noget nyt. Den

Har du været soldat?
Ja det har jeg da. I august 1955
måtte jeg ind og springe soldat i 16
måneder. Først var jeg i Odense og
gennemgik rekruttiden der. Derefter
kom jeg til Tyskland i 6 måneder, til
Itzehoe ved Den Danske brigade. Jeg
tror, at jeg var på det næstsidste hold,
der kom derned. Brigaden der blev
dannet efter anden verdenskrig stop
pede. Der var også soldater fra Eng
land, og vi var 300 mand dernede.
Det var en dejlig tid, og så var kosten
meget bedre der. Den sidste tid ved

Et klassebillede fra Brændskov Skole. Jørn står yderst til højre i bagerste række, og hans far
står i bagerste række til venstre.
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jeg altid den første, som kunne huske
replikkerne uden ad, når vi øvede til
Tylstruprevyen. Det kan godt være en
teknik jeg fik lært dengang. (herom
senere)
Der var mange som troede, at jeg
blev forfordelt af min far i skolen, men
således var det bestemt ikke. Engang
hørte han mig i et salmevers, som jeg
ikke havde fået læst på, hvilket han
godt vidste, så der fik jeg en ordentlig
overhaling i klassen. Bagefter, da vi
var alene, sagde han undskyld, men
det var fordi, at det ikke skulle se ud
som han forfordelte mig, fordi jeg var
hans søn. Jeg kan kun huske at min
far brugte ”tampen” to gange til et par
knægte, der havde været fræk over
for en ny lærerinde. De fik hver tre
”rap”, og siden blev ”tampen” ikke
brugt mere.
Det var ikke ret meget fritid, vi
havde dengang, men når vi havde,
så badede vi om sommeren nede i
åen (Lindholm Å). Nogle at de store
drenge havde gravet et stort hul i bun
den af åen og dæmmet åen op med
nogle kraftige brædder, så vi fik 1,5
m dybt vand, at svømme i. Jeg kunne
dog ikke svømme, og en dag var der
en af de store drenge, som smed mig
ud i vandet, så jeg var ved at drukne.
Siden den dag har jeg altid haft vand
skræk.
Om vinteren var der altid oversvøm
met her fra Lindholm å og ud til Ryå,
og så stod vi på skøjter når der var
frost vejr. Vi kunne skøjte hele vejen
derud. Det var før Lindholm Å blev
reguleret og rettet ud. Da kunne åen
ikke tage ret meget vand, så derfor
blev den altid oversvømmet om vin
teren.

5

blev solgt til Klovborg, som ejer en
del gårde her i omegnen. Lene er i
dag køkkenleder og Kjeld er repræ
sentant.

November 2014

Hvad med fritiden?
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Jeg har da mange fritidsinteresser.
Bl.a. så elsker jeg at synge. Det star
tede allerede, mens min far havde
gården. Han var meget glad for at
synge selv, men en dag var der en,
som spurgte, om jeg ikke ville med i et
sangkor i Brønderslev. Det var et kor,
som hed ”Frejdig”. Det var i 1987,
og det har jeg sunget i lige siden. De
sidste 16-17 år her jeg også været
formand for det. På et tidspunkt be
gyndte jeg at lave nogle sketcher til
fester. Det var for at lave lidt sjov med
den som nu havde fødselsdag eller,
hvad der nu blev fejret. Lidt efter lidt
begyndte det at gribe om sig, og en
dag blev jeg kontaktet af en af folkene
bag Tylstrup Revyen, som havde set
mig til en 50 år fødselsdag, hvor jeg
kom ind, klædt ud som en ”tumpe”,
for at holde sjov med fødselaren. Hun
fik mig overtalt til at træde ind i skue
spillerstaben til revyen, og der var jeg
med i 17-18 år, til jeg syntes, at jeg
var blevet for gammel til det.
Revyen var jo også lukket ned i
nogle år og startede op igen sidste
år, Der blev jeg godt nok kontaktet for
at høre, om jeg ville være med igen,
men det takkede jeg nej til. Der skal
nye friske kræfter til.
Jeg tager stadigvæk lidt ud og la
ver sjov til private fester, men ikke ret
meget mere.
Jeg hjælper også lidt til med mar
kedet. Det er mig, som sørger for at
brandslukningsremedierne er fordelt
på pladsen.
Hver onsdag hjælper jeg til i Mis
sion Afrikas genbrugsbutik i Brønder
slev.

Der er noget med at du er engageret i Vildmoseporten ikk?
Ja, det er rigtigt. I 2002 kom der pla
ner om, at man ville til at renovere
Gård 18 ude i Vildmosen og så søgte
man frivillige, som ville hjælpe med
arbejdet. Det lød så spændende, at
jeg meldte mig til det. Der mødte over
50 op til første møde. Det er dog gået
meget ned, men jeg har været derude

siden. Da de fandt ud af, at jeg havde
en del viden om mosen og godt kunne
lide at fortælle om det, blev jeg guide
derude. Der kommer rigtig mange
busser hvert år med gæster som ger
ne vil høre noget om Store Vildmose,
og her har vi en 3 timers tur, hvor vi
kører rundt i bussen, og jeg fortæller
om mosen, og de ting der er derude.
Vi starter ude ved mindestenen for de
omkomne engelske flyvere, der blev
skudt ned i starten af anden verdens
krig (ved rundkørslen til Aabybro red.).
Så kører vi ud forbi Pindstrup Mose
brug og ud ad Ringvejen. Når man er
kommet ca. 500 m ud af den, ligger
der en kæmpe stor sten på venstre
hånd. Den er 22 m i omkreds og 3,5
m høj. Det er den eneste sten, der er
i mosen. Lidt længere ude, hvor Ring
vej går over i Damvejen, har vi den
fredede højmose. Her er vi ude og gå
på den og måle dybden af tørvelaget.
Der er 3,5 m tørv derude. Her bliver
der også lige fortalt lidt historie. Der
efter kører vi ud igennem Centralgår
den og ud forbi nogle at de store kar
toffelgårde derude. Vi slutter så af ved
Vildmoseporten igen. Vi fortæller jo
så hele historien, lige fra vildmosens
opdyrkelse og hvordan, og hvorfor, de
19 staldgårde blev bygget.
Vi er 4 guider, som skiftes til at tage
turene rundt i mosen. Vi har ture hver
torsdag aften i juli og august måned.
Det var Jens Olsen ude fra Natur
skolen og Marianne Christensen fra
Gård 13, der tog initiativet til, at Gård
18, som havde stået tom i 25 år,
skulle renoveres og laves til et mu
seum om mosen. Den var meget for
falden, og alt var slået i stykker, men
vi begyndte at renovere bygningerne,
og nu står de, som de så ud dengang,
de blev bygget. Gårdene blev bygget
som karantænestalde for at udrydde
tuberkulose og kalvekastning blandt
kvæget. I 1947 blev de færdige med
det, og så forpagtede man dem ud.
Der blev lavet stuehus i halvdelen.
Det er faktisk de originale gardiner
fra nabogården, ”Gård 19”, som sid
der i stuehuset på Vildmoseporten.
Det var Harald og Karen Andersen fra
Stenisengene som havde gemt dem,
fra dengang de forpagtede ”Gård 19”.
Gardinerne blev fundet, da man ryd
dede op efter deres død. Da fandt

man en kasse hvorpå der stod ”Gar
diner fra Gård 19” og de var lige så
gode som nye.

Hvornår er det åbent ude
på Vildmoseporten?
Den gamle lade er åben hver dag fra
10:00 - 20:00. Her er der en udstil
ling med en masse billeder, og der er
en film, man kan starte. Stuehuset
kan man ikke komme ind i, uden der
er en guide med.
Lørdag i efterårsferien er der en
kartoffelfestival, hvor der bliver stillet
et stor telt op, hvor der kan bespises
over 400 mennesker, og der bliver
hvert år udnævnt en kartoffel ambas
sadør. Om aftenen kan man så melde
sig til spisning og fest på Luneborg
Kro. (Kartoffelfestivalen for i år er dog
overstået, når dette læses).

Fortæl lidt om mosen?
Mosen lå som et stor fladt område, da
man i 1910 begyndte at opdyrke den.
Der var ingen træer, kun et tykt lag af
tørvemose. Den hørte ind under Bir
kelse Hovedgård. Der var meget stor
arbejdsløshed på den tid og folk var
meget fattige, og nogle var begyndt
at emigrere til Amerika. Så var der
nogle folk inden for staten, som fik
den idé, at hvis man købte halvdelen
af mosen og begyndte at afvande, for
at opdyrke den, ville det give en mas
se beskæftigelse, samt der ville blive
jord til landmændene. I 1918 købe
Staten så 3000 ha af mosen. Da den
var meget våd, skulle man først af
med vandet, så der blev gravet 400
km grøfter med håndkraft og lavet
60 km veje. Da man så havde fået
grundvandet sænket, kom der nogle
store fræsere op fra Tyskland. Nogle
kæmpe store maskiner på jernhjul.
De fræsede så det hele op. Der var jo
en masse lyng, lavt krat osv. Derefter
begyndte man så at tænke over, hvad
man evt. kunne dyrke i jorden.
Her er det så, at Fossevangen kom
ind i billedet. For den hørte dengang
ind under Tylstrup Forsøgsstation og
det var dér, man begyndte at lave
forsøg med, hvad man kunne dyrke
i den megen tørvejord ude i mosen.
Først fandt man ud af, at der skulle
15 cm sand ud over hele marken, så
man gravede et stort hul, lige nord fra

Fossevangen, og anlagde et tipvogns
spor. Vognene blev fyldt med hånd
kraft, hvorefter man brugte stude til
at trække dem op af graven. Men det
hjalp ikke spor. Så gav man markerne
mergel, og det var bedre, så derfor
blev de store mergelgrave ude i Ste
nisengene gravet.
Jørn havde talt sig varm nu, men
desværre måtte jeg, af pladsmangel,
stoppe her. Vil man vide mere om
Mosen og dens historie, kan man besøge Vildmoseporten eller også prøve
at kikke i bøgerne om Lokalhistorie,
skrevet at Egon Christensen, Verner
Hansen og Mogens Gregersen. De
findes i mange hjem, her i Tylstrup og
Ajstrup, ellers kan de læses på Egnsmindesamlingen i Sulsted.

Har du ellers andre jern i Ilden?
Ja, det må man da sige. Klovborg,
som købte Fossevangen, har 5 andre
ejendomme her omkring. De mang
lede en til at holde græsset nede
omkring alle de gårde, så jeg har fået
tjansen, at køre rundt på en stor selv

kørende plæneklipper og slå græsset
omkring alle gårdene. Det går der en
dag om ugen med.

Har der været tid til
udenlandsrejser?
Ja, vi har været med i en rejseklub.
Det startede med en 4 dages bustur
til Harzen. Det var midt i 70erne. Vi
var 4 par, som tog på en lille tur hvert
år. Lidt efter lidt, blev det til en uge
hver gang, og senere begyndt vi også
at flyve på ferie. Det var gerne De Ka
nariske Øer og Mallorca, der var rejse
målene dengang. Rejseklubben blev
ophævet for en 3-4 år siden, da hel
bredet begyndte at knirke hos nogle
af deltagerne. Nu rejser vi gerne rundt
med Landbrugets Seniorklub. Det er
som regel bare 1 dags ture, og nogen
gange 2 eller 3 dages ture. I år er det
en 2 dages tur til Sønderjylland.
Vi er jo begge to friske endnu og
kører begge bil, men det vil da være
skønt nok, at finde noget mindre og
tættere på byen at bo i, når den tid
kommer, hvor vi ikke kan det mere.

Derfor har vi har nu sat huset til salg.
Vi synes, at det er ved at være blevet
for stort, det er på 200 m2, og så må
vi se hvor længe der går, inden det
bliver solgt. Vi har ikke travlt.
Som jeg startede med at sige, så var
det et omvandrende leksikon, jeg den
ne gang havde valgt at skrive om. Jørn
har en utrolig stor viden om mange
ting og det var utroligt spændende, at
sidde og snakke med ham. Man turde
næsten ikke trække vejret af frygt for,
at skulle gå glip af nogle ord. Jeg kan
kun anbefale ham at sætte sig til sin
pc, og få det hele skrevet ned, så det
ikke går tabt for eftertiden.

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

For alle som vil have et bedre velvære

Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/6
Mandag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.30
Tirsdag			 16.00 - 21.00
Onsdag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 21.00
Torsdag			 16.00 - 21.00
Fredag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.00

Åbningstider i sommerperioden:
Fra d. 1/7 til d. 31/8
Mandag
8.00 - 10.00
Tirsdag			 16.00 - 20.00
Onsdag
8.00 - 10.00 / 16.00 - 20.00
Torsdag			 16.00 - 20.00

Priser:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort
1 mdr. kort

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

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

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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Cirkus ”Duslingen”
KOM TIL TYLSTRUP

A F BØRN OG VOKSN E I BØ R N EHAVEN ” D U SLIN G E N” , T Y L S T R U P
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et var med stor spænding, at
børn og voksne i børnehaven
gik i gang med at gøre klar til
cirkus ”Duslingen” sæson 2014.
Børnene var inddelt i små grupper
efter alder, og de havde en uge til at
øve på deres nummer til forestillingen.
Cirkusforestillingen er en del af
børnehavens indsatsområde ”Sociale
kompetencer”. Formålet med indsats
området var at styrke fællesskabet
og oplevelse af skabe noget samme
i børnehaven ”Duslingen”. Desuden
øves børnene i det at turde. Blandt
andet kræver det mod af en 3 årig at
stille sig ind på en scene foran 100
tilskuere. Børnene får mulighed for at
bruge deres kroppe på forskellige må
der og i forskellige sammenhænge,
samt at bruge forskellige kropsudtryk.
Gennem hele forløbet blev der lagt
vægt på at det individuelt at turde no
get, var langt vigtigere end fokus på
børnenes færdigheder. Det var ligele
des et vigtigt fokuspunkt at oplevelsen
af fællesskab og glæde altid skulle
overskygge præstationen.
De yngste drenge lavede et sjovt
klovnenummer, hvor de skulle lave

forskellige klovnerier og sjov med bal
loner. De yngste piger og pigerne fra
mellemgruppen lavede et flot danse
nummer, hvor de var klædt ud som
”Hello Kitty” og dansede til musikken
fra serien ”Hello Kitty”. Drengene i
mellemgruppen lavede et spændende
dramanummer med farlige pirater til
Sebastians musik fra ”Skatteøen”.
De ældste børn lavede et optisk il
lusionsnummer, hvor de skulle sam
arbejde om at lave et dansenummer,
som skulle snyde øjet. Herefter lavede
de et sejt nummer med fuld fart over
feltet, med fagter til sangen ”Volvo
B18”.
Børnene skulle lave 3 forestillin
ger under dette års turne i Tylstrup.
Den første var for byens dagplejere og
deres dagplejebørn. Denne forestil
ling gav mulighed for at dagplejerne
kunne se hvad artisterne havde øvet,
samt sige hej til dem. Cirkusartisterne
havde også travlt med at sige hej til
deres dagplejere og mindre søskende.
Samme dag var det tid til forestillingen
for børn og voksne i Dus og Dus 2.
Denne forestilling var med til at ska
be fællesskab mellem alle børnene i

landsbyordningen. Børnehavebørnene
satte en stor ære i at optræde for de
”store” børn og ældre søskende. Sko
lebørnene fulgte optrædenen med
stor iver og respekt.
Dagen efter var det endelig blevet
tid til den store premiere for forældre,
bedsteforældre og søskende m.fl. Til
denne aften var der mødt over 100
tilskuer op, så det var meget tæt på
udsolgt. Premieren bød på spænding,
fart, gys og magi og masser af positive
oplevelser for såvel artisterne og pub
likum. Efter forestillingen stod den på
fællesspisning for alle. Der var mas
ser af pizzasnegle, saftevand og social
hygge for alle.
Cirkus ”Duslingen” er blevet en til
bagevendende tradition, som styrker
fællesskabet i Børnehaven og Lands
byordningen. Det er noget som alle
ser meget frem til hvert år, hvilket kan
ses på den meget store opbakning vi
havde til alle tre forestillinger.
Allerede på nuværende tidspunkt
kan cirkusdirektøren, bekræfte at cir
kus ”Duslingen” er blevet booket til at
give et nummer til den næste skole
fest på Tylstrup skole.

November 2014
9

BARNDOMMENS GADE DEL 4
Bedstefars Skylon...
A F E RIK M OR TE N SEN

D

a jeg var teenager i Tylstrup, var
et af de helt store hit en racer
cykel. Kaj Werner og Palle Lykke
havde i slutningen af halvtredserne og
i begyndelsen af tresserne gjort deres
til at øge interessen. Par nr. 7 var le
gendariske og på alles læber, når de
vandt det ene 6-dages løb efter det
andet. Jeg fik aldrig selv en racercykel
og havde nok svært ved at glæde mig
over, at flere af mine kammerater fik
en. Jeg skulle blive 40, inden jeg no
gensinde fik en ny cykel. Til gengæld
kan jeg huske fornemmelsen af lykke
følelse, da far købte en brugt Dürkopp
til mig hos smeden på Kraghede, hvor
far gik post. Min far sagde, at cyklen
var ”et godt stykke kram”, og da den
kom hjem, blev den pudset efter alle
kunstens regler og kæden og alle an
dre steder blev smurt. Den gik som
en drøm, og jeg havde den i flere år.
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Med vinden i håret
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Jeg blev heller aldrig den lykkelige ejer
af en knallert, som det skete for flere
af mine kammerater. Man fik den høj
este status, hvis man kunne brillere
med en Puch Maxi. Vi syntes, den var
utrolig smuk.
Min bedstefar erhvervede sig en
Skylon omkring 1961, da han blev
pensionist. Han kørte lange og spæn
dende ture rundt i Vendsyssel, og så
ting og steder, han ellers aldrig ville
have fået at se.
Hvis man skal sammenligne en
Skylon med en Puch Maxi, ja så lig
nede den ene en lidt kluntet jysk hest,
mens den anden lignede en elegant
fuldblods.
Jeg glemmer aldrig, da jeg en dag,
inden jeg blev 16, fik lov at få en tur
på Bedstefars Skylon. Jeg kørte op til
Gl. Vrå. Fornemmelsen var euforisk.
Ingen tænkte på styrthjelm. Vinden
blæste i håret. Jeg følte mig som jor
dens lykkeligste teenager, selv om det
ikke var en fuldblods Puch, og selv om
knallerten tilhørte min bedstefar.
Da jeg blev 16, var beskeden klar.
”Du kan bare sige til, hvis du har

brug for at låne en knallert”! Knallert
køreturene ud til Brændskov og videre
ud gennem mosen var en behagelig
afveksling til cykelturene til Sønder
gades Skole i Brønderslev.
En Skylon gav ikke samme status
som en Puch, men jeg tror, jeg følte
den samme glæde, for bedstefars
knallert kunne i virkeligheden det
samme som en Puch. Den kunne
transportere mig fra A til B på en
spændende og fornøjelig måde. Gas
håndtagets umiddelbare indflydelse
på lyden fra udstødningsrøret gav den
samme vidunderlige fornemmelse.
Jeg husker aldrig, jeg fik nej, når
jeg spurgte, om jeg kunne låne knal
lerten, og der var altid benzin på.

Gode minder
I den forgangne sommer besøgte jeg
min fætter. Efter et godt måltid og lidt
snak om løst og fast sagde han, at
han havde noget, han ville vise mig
ude i værkstedet. Da vi kom derud,
løftede han højtideligt et tæppe! Og
der stod Bedstefars Skylon i al sin
glans, nyrestaureret og skinnede
flot. Det var lige før, jeg fik en klump
i halsen. Der var gået over halvtreds

år siden jeg sidst havde set den. Jeg
drejede lidt på gashåndtaget og mær
kede på sædet. Minderne vældede
frem. Jeg kunne let genkalde fornem
melsen i kroppen, når jeg satte mig
op, startede og kørte ud af gården,
mens jeg vinkede til bedstefar.

Hvad min bedstefar lærte mig
Mine bedsteforældre betød utroligt
meget for mig. Jeg tilbragte utallige
timer i deres små stuer. Jeg var op
slugt af deres historier og beretninger
fra et langt og begivenhedsrigt liv. Da
jeg senere fik mit eget hjem, var jeg
ikke i tvivl om, at jeg ville have hund.
Bedstefars historier om de hunde,
han havde haft, havde efterladt et
uudsletteligt indtryk. Bedstefar gav
mig uforglemmelige oplevelser på fi
sketure op til Mergelgravene i Stenis
engene, hvor vi fangede gedder med
fiskestænger, bedstefar selv havde
lavet.
Bedstefars historier satte også
standarden for rigtigt og forkert på
en række områder. Han advarede
indgående om alkoholens og tobak
kens forbandelser. Hans mange for
tællinger og hans egne oplevelser

fra et hjem, der blev kaldt ”det bette
krower”, gjorde så stærkt et indtryk,
at jeg tilskriver min bedstefar største
delen af æren for, at jeg i princippet
aldrig selv har rørt tobak og alkohol.

Troen forandrede alt
Det, der imidlertid gjorde det stærke
ste indtryk på mig, var kristentroens
betydning i den lille families liv. De

Gedden.

blev ”omvendt”, da de var nygifte, og
det ændrede alt i deres liv. Bedste
far døde, da han var 93. Troen bar
til det sidste. I hele sit liv gik han al
drig på kompromis. For Bedstefar og
Bedstemor var kristentroen afgørende
i samtlige døgnets 24 timer. Troen gav
deres liv mening og håb, og troen sat
te dagsordenen for alle beslutninger
og regelsæt i deres liv. Til gengæld var

vi andre vidner til, at deres liv blev rigt
velsignet.
Deres livsgrundlag, overbevisning
og erfaring gjorde så stærkt et indtryk,
at stafetten blev givet videre, og det
er jeg dem dybt taknemlige for. Det
har haft afgørende positiv betydning i
mit eget liv og for min egen livsopfat
telse.

Fiskeskestang af bambus som bedstefar
lavede dem.

Stenisengene.

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

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

For leje kontaktes 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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KRÆMMER 1 OG KRÆMMER 2!!
A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

At man skal være fleksibel, når man
er rapporter for Indblik, fandt under
tegnede ud af, da jeg valgte at lave et
portræt af en af vores lokale kræm
mere til årets udgave af Tylstrup Mar
ked. De to svogre Kurt Berger og Frank
Olesen har i flere år haft en stand på
markedet, og derfor syntes jeg, at de
fortjente af komme en tur i Indblik
for at berette om deres ”hobby”. Det
er et par aktive herrer at holde styr
på, og da der var så mange kunder
i ”butikken” hele tiden under mar
kedet, måtte jeg arrangere et møde
efter markedet, for at få en snak med
dem. Så her 14 dage efter sidder vi
og snakker om det at være kræmmer
på Tylstrup Marked. Det blev ikke så
lidt underholdende alligevel.
De kalder sig ”Kræmmer 1 og
Kræmmer 2”, men kan aldrig blive
enige om hvem, der er hvem.
Kurt mente nu, at det var Frank
som bestemte mest og omvendt.
Sådan kom hele snakken til at køre

under hele interviewet, så nu vil jeg
prøve at få det skrevet sammen til no
get læseligt. Det kan blive lidt svært,
for hele interviewet foregik i en højt
grinende atmosfære. Men jeg prøver.

Lidt fakta om deres stand
Undertegnede har kikket i mine arkiver på computeren, for at se hvornår
de startede, da jeg har de fleste fakta
om Tylstrup Marked, siden jeg kom
med i bestyrelsen, og det var i 1997.
Og her kan jeg se, at Frank startede
op sammen med Palle Blok i 1998.
Og Kurt kom først med i 2005.

Hvordan fik I ideen til at
I skulle være kræmmere
på Tylstrup Marked?
Kurt: ”Det var for at have en dårlig
undskyldning for at drikke øl”. Her
brød latteren ud, og så var tonen lagt,
til interviewets videre forløb.
Frank: Jeg er den som har været
med længst. Kurt er min tredje mak

ker. Det begyndte med, at vi gik rundt
med vores børn, der dengang var
små, og brugte en formue i Tivoliets
forskellige boder og forlystelser, for så
at gå ned i kræmmerboderne og så
alt det ragelse der blev solgt der. Så
kom idéen om, at vi da også kunne
sælge en masse skrammel og tjene
en skilling til børnenes forbrug. De
første år blev alle pengene, vi solgte
for, givet til børnenes forbrug, Så der
var kronede dage for Tivoliet. Og det
var egentlig fint nok, for selvom bør
nene løb rundt og hyggede sig med alt
gøglet, så havde de jo et tilholdssted
under hele markedet i vores bod. Når
de havde brugt pengene, kom de over
og fik 100 kr. mere til sjov og skæg.

Og nu kan I ikke leve uden
det årlige Tylstrup Marked?
Her blev der for engang skyld et stille
minut. Well vi har sagt i mange år, at
nu er det sidst gang, og nu gider vi
ikke mere. Men det er lidt svært, for vi

har faktisk kunder som kommer lang
vejs fra hvert år og handler med os.
Som de plejer at sige ”Jer kan vi altid
snyde”, og så griner de, og vi får lavet
en handel igen, og de går grinende ud
af teltet, med et eller andet ”skram
mel” i hånden.
I år var Kurt så stolt over, at vi
havde kunder helt fra Polen af. Så jeg
var helt ked af at fortælle ham, at det
altså bare var nogle af Tivoliets folk
han lige havde handlet med, grinede
Frank.
Vi havde fået en del telefoner ind,
og her kom der en herre og kikkede
på dem et stykke tid og spurgt så, om
de også virkede i Irak. Og det var jo
heldigt for ham, at det var i det land,
de virkede allerbedst, og så gik han
grinende ud af teltet med sine nyind
købte telefoner.

helt, hvad det er, vi har. Igen brød lat
teren ud.
Vi kommer aldrig rundt og ser re
sten af markedet, fordi vi har så travlt
med ”butikken”. Vi har gjort det én
gang, og da gik det galt. Det var det
år, der var traktortræk. Her satte vi
Kurts svoger til at passe butikken,
mens vi gik ned og så traktortræk. Og
det gik galt. Vi havde fået en meget
fin B&O pladespiller ind, og den havde
vi sat til at skulle koste 400 kr., og så
var vores marked reddet økonomisk.
Vi havde haft mange interesserede
købere, men vi holdt fast i prisen.
Men tror du så ikke, at han solgte
den for 20 kr. mens vi så traktortræk.
Vi havde lige glemt at sige til ham,
at den var mere eller mindre solgt.
Så derfor går vi aldrig fra vores butik
mere, grinede de.

Hvor får I jeres varer fra?

Kan I nævne en
speciel sjov oplevelse i
har haft ved et marked?
Vi havde en i år. En nabo kræmmer
(også fra Tylstrup) have en gammel
golftaske, som de ikke kunne få solgt,
så de kom over til os med den. Vi
havde tre meget gamle golfkøller fra
1940 eller deromkring. De blev stuk
ket ned i tasken. Og sammen med
en gammel ”dansemåtte” til en play
station, hvor der var afmærket nogle
”fodtrin” på, satte vi den til salg
Vi havde lige stillet den ud, da der
kom en mand og viste interesse for
den. Jeg (Frank) sagde til ham, at så
dan en kunne han da ikke leve uden,
så for 40 kr. så var den hans, og så
var der sådan en måtte med, der for
talte hvordan man skulle stå for at
skyde langt. Man skulle bare lige hu
ske at sætte stikket i, og ramte man
greenen spillede den musik. ”Det var
godt nok smart, grinede han, og stak
mig 40 kr. og gik glad med hele ba
duljen. Og jeg gik over til naboen med
20 kr. og sagde, ”så var den golftaske
væk”.

Hvordan sælger I jeres sager?
Vi har fundet ud af, at der vigtigt at
folk kommer ind og får lov til at gå
og rode i sagerne. Og så skal vi frem
i skoene, og give folk en god sludder
for en sladder. Man ser tit kræmmere
sidde og spille på deres iPad eller

Giver det så overskud??
Nej det er ved at blive for dyrt nu.
Vi har efterhånden været nødt til at
hyre en revisor og en advokat for at
holde styr på forretningen, grinede de
i munden på hinanden. Revisoren er
ikke færdig med at tælle omsætnin
gen op, og Advokaten er noget util
freds med, at der er rod med vore
boner. Der mangler 4,50 kr. i kassen,
og vi kan ikke finde ud af, om det er
lørdag eller søndag det gik galt.
Nej det er bestemt ikke for penge
ne, at vi gør det, det er mere for un
derholdningens skyld. Det er utroligt
sjovt og skægt at handle. Og så er det
sjovt at se, at vores kunder også sy
nes, at det er sjovt at handle med os.
Vi kan vist godt sige, at Kurt og Frank
har bestået, når det drejer sig om at
holde Tylstrup Markeds motto ved
lige, om at være et ”lille hyggeligt
marked”. Og lad os håbe, at selv om
at de rasler lidt med sablen om, at
det nok er sidste gang, at de stiller
op til markedet osv., at det bliver ved
truslerne. For Tylstrup Marked vil ikke
være det samme uden dem. De for
står om nogen at skabe en fest om
kring deres stand.

LÆS OGSÅ
INDBLIK PÅ
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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Alle mulige steder fra. Det er ikke al
tid vi har nogle varer, når vi har sendt
pengene ind for standen. I år havde vi
fået et par trailerfulde glas og andet
service fra Kurts svogers bedstemor.
Så fik vi også en hel trailerfuld skov
maskiner og buskryddere og kæde
save m.m. Andre kommer, og smider
noget de ikke bruger mere af i vores
garager. Torsdag aften før markedet
starter, kører vi ned og rejser teltet,
og smider vores varer ind. Fredag be
gynder vi så at pakke ud, for at se
hvad vi har. Det aner vi intet om, når vi
begynder. Så bliver det hele lagt frem
hulter til bulter. Så kan folk komme
ind og rode i det hele. Det er på den
måde vi handler. Og helt ærligt vi har
totalt udsolgt, når markedet er slut
søndag aften kl. 18:00. Det er selv
følgelig også, fordi vi plejer at sælge,
det sidste vi har til andre kræmmer
for en slik. Sidste år gav vi det sidste
væk til andre kræmmere. Så der er
tomt telt, når vi kører hjem.
Vi har hvert år også en del blom
ster, som vi køber hos gartneriet i
Vestbjerg. De er førsteklasses, og
meget populære. Det er også, de
samme kunder som kommer hvert år
og køber dem. Vi sælger en trailerfuld
hvert år.
Der var en del tyverier for flere af
kræmmerne i år, men om vi fik stjålet
noget, ved vi ikke, for vi ved jo ikke

sidde og strikke, uden at kikke op når
der kommer mulige kunder og kik
ker på deres ting. Det dur bare ikke.
Og så spiller priserne også ind. Folk
kommet på et marked for at gøre en
god handel. Så dur det ikke, at man
har faste priser. Man skal handle og
”prutte” om priserne. Kunderne er
altid glade, når de har fået slået af
prisen på det, de har købt.
Vi sælger dog ikke alt vi får ind. Vi
havde i år et billede som to kunder
uafhængig af hinanden sagde, at det
var fra Gl. Vrå Slot. Så det satte vi til
side og kørte så ud dagen efter mar
kedet til Gl. Vrå, for vi syntes, at det
hørte hjemme der.
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TYLSTRUP FRIKIRKE 125 ÅR – DEL 4

Brudstykker af

TYLSTRUP FRIKIRKES HISTORIE r
A F SØRE N MOR T EN S EN

I

de foregående numre af Indblik har
du fået uddrag af Tylstrup frikirkes
første 100 år, og her i 4. og sidste
del, skal vi så se på de sidste 25 års
udvikling, men vi vil dog begynde lidt
før, nemlig i 1973.
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Stor udvidelse
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Tylstrup frikirke havde en stor vækst
gennem 60’erne og 70’erne som
betød, at man fandt det nødvendigt
med en stor udvidelse. Hele kirken
blev totalt renoveret. Der blev bygget
ny menighedssal som kunne kobles
til kirkesalen via foldedøre. Så slap
man for at skulle flytte bænke hver
gang der var fest, og totalt blev der
plads til over 200. Et nyt moderne
køkken kom til, kirkesalen blev ny
renoveret samt ny hall og toiletter.
Overbygningen blev ombygget med
børne-, ungdoms- og spejderlokaler
samt et mindre køkken. Så det var
en stolt menighed, der i foråret 1973
kunne fremvise en næsten ny kirke,
det var kun de gamle mure der stod
igen! Bethaniakirken, som den hed
dengang, var klar til nye udfordringer.
Siden er kirken igen over flere gange
blevet forandret. Først nye toiletter, så

Lovsangskoret i Tylstrup Frikirke.

et større køkken, menighedssalen ny
renoveret og foldedørene fjernet, og
senest er der kommet nyt børnerum
til, hvor forældre med børn kan følge
med i gudstjenesten via store glas
partier, samtidig med at børnene kan
tegne, lege eller se dvd.

Socialt engagement
Gennem mange år har der i kirken
været den opfattelse, at det at være
kirke ikke kun var at gå til gudstjene
ste hver søndag, men at man skulle
tage ansvar og være en del af byens
liv som gode samfundsborgere.
Det har resulteret i, at medlemmer
har været sognefogeder, siddet i sog
neråd og skolebestyrelse. Mange har
også gennem årene været en del af
forskellige bestyrelser i Tylstrup som
fjernvarme, vandværk, havekreds,
idræt osv. Desuden har mange af kir
kens medlemmer og deres børn aktivt
taget del i de forskellige foreninger.
Så det at tilhøre en frikirke betyder
ikke, at man derved isolerer sig fra alt
andet.
Det sociale engagement har også
vist sig ved, at der var gode kræfter
fra Tylstrup Frikirke, som sammen

De sidste 25 å

med andre gode borgere i byen stod
bag og tog initiativ til indsamling, så
alderdomshjemmet Solgården kunne
bygges og indvies i december 1955.
I 1990 var der en gruppe af kirkens
medlemmer der besluttede sig for at
åbne en genbrugsforretning. ”Træffe
ren” blev den kaldt, og formålet var
at støtte forskellige ulandsprojekter i
henholdsvis Ghana, Thailand, Rumæ
nien og Grønland. Navnet ”Træfferen”
antyder også, at man kunne kom
me indenom og få en kop kaffe og
en snak, altså en form for et socialt
værested. Siden har butikken skiftet
adresse flere gange samt fået nyt
navn: Tylstrup Genbrug, men formålet
er stadig det samme. Genbrugsbutik
ken beskæftiger omkring 20 frivillige.

Frivillige i Tylstrup Genbrug.

Rumænien
Nogle medlemmer havde sidst i
90’erne fået kontakt til enkelte krist
ne i det østlige Rumænien, og havde
fået konstateret, at der efter murens
fald i 1989 ikke havde fundet spor
forandring sted i det østlige Rumæ
nien. Her levede mange familier i
små landsbyer et simpelt og enkelt
liv, nogle vil nok sige langt under fat
tigdomsgrænsen. At kunne leve og
bo under særdeles usle forhold, var
svært at forstå, når man kom fra et af
verdens lykkeligste og rigeste lande.
Tylstrup Frikirke fattede nød for disse
landsbyer, og der blev sat indsamlin
ger i gang, som resulterede i, at flere
trailere blev sendt af sted med nød
hjælp i form af tøj, madvarer, hygiej

Gudstjeneste i Tylstrup Frikirke.

Mange aktiviteter
Gennem årene har Tylstrup Frikirke
haft mange forskellige former for ak
tiviteter. Vi nævner nogle af de mest
interessante gennem de sidste 25 år.

Nærradioen ”Radio Fri”
blev i nogle år drevet
sammen med andre
frikirker i Brønderslev.
Der har i de sidste 25
år været afholdt en
stor adventsfest i Tylstruphallen, hvor
kirkens musikalske kræfter har været
det bærende element. Kirken er en
gageret i Tylstrup Marked med bl.a.
en kagebod, men også hvert andet år
med en markedsgudstjeneste. Den
blev for øvrigt et år transmitteret i
Danmarks Radio.
Under det årlige ”Open by Night” er
der modeopvisning i Tylstrup Genbrug,
spejderaktiviteter og åbent hus i Ham
melhuset. Kirken har jævnligt afholdt
Alphakurser, et fællesskab over 10
aftener, hvor man mødes til spisning
med efterfølgende undervisning og
drøftelse af forskellige kirkerelevante
emner. Dette er de sidste par år afløst
af et lignende koncept kaldet: Mad,
meninger og tro. Bibelmaraton er et
andet koncept, hvor man over 26 af
tener (man mødes hver 14. dag) får
gennemgået hele Bibelen. I perioden
mellem mødeaftenerne læser man så
selv et afsnit af bibelen, og efter et år,
har man så læst den igennem.
Desuden har man gennem en år
række haft et gospelkor: Tylstrup
Gospel med en 30-40 medlemmer.
Koret har jævnligt deltaget i forskel
lige koncerter rundt om i kirker, men
også været på kortur til Holland og

Tyskland. Desuden har koret sunget
til gudstjenester i kirken.
Derudover er der ulve- og spejder
møder hver uge samt teenage- og
ungdomsaktiviteter.

Hammelhuset
I 2012 kom Hammelhuset til. Det
var den gamle Nordeabank, som
blev købt. Navnet har huset fået af
den simple grund, at det ligger på
Hammelmosevej. Huset ligger let til
gængeligt, og er indrettet med små
caféborde. Her har menighedens
præst kontor, men ikke mindst bruges
Hammelhuset til forskellige aktiviteter
som: Kreativ Café, diverse aktuelle
aftener, ledermøder, menighedsråds
møder, ungdomssamlinger m.m.

Frisk 125-årig
Efter 125 år som frikirke i Tylstrup kan
vi konkludere, at der stadig er liv. Kir
kens budskab er stadig det samme
som for 125 år siden, nemlig at for
kynde ”Det gode budskab” om, at Je
sus lod sig føde – at han døde for vo
res skyld og igen opstod, så at enhver
som tror på Ham skal arve evigt liv.

Du kan læse mere
om Tylstrup Frikirke
på adressen:

www.tylstrupfrikirke.dk
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neartikler m.m. Som der blev sagt, vi
kan ikke hjælpe alle, men vi kan da
gøre noget. To gange var en flok af
sted i bus, både folk fra kirken, men
også andre interesserede, så man
ved selvsyn kunne se nøden, dele
hjælpen ud og være med til at op
muntre. Vi, der var af sted, glemmer
aldrig det vi så. Vi blev taknemlige for
at være vokset op i Danmark. Siden
har det resulteret i, at der årligt sen
des nødhjælp af sted. Her bidrager
bl.a. Tylstrup Genbrug med mange
midler.
Et skolebørnsprojekt har siden
2004 hjulpet mange børn til et bedre
liv, samt givet mulighed for en ud
dannelse. Projektet støttes ved, at
man tegner sig for et årligt beløb,
som så deles ud til det enkelte barn
og deres familie. Hvert år, er der folk
fra Tylstrup Frikirke, der rejser ud for
at følge projektet, så man kan sikre
sig, at støtten bruges på den rigtige
måde. For øjeblikket er der mere end
80 børn med i projektet. Mange men
nesker støtter et eller flere børn, og
de kommer både fra borgere i Tylstrup
og andre steder i landet, samt med
lemmer fra kirken. Men alle der synes
godt om projektet kan være med.

Cafégudstjeneste i Tylstrup Frikirke.
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NYT FRA TYLSTRUP BADMINTON
A F M ARIANNE TH O M SEN / TY LSTR U P BAD M IN T ON

E

Vi har fået tilmeldt hold til hold
turneringen. Tre ungdomshold og to
seniorhold. Ungdomsholdene er re
præsenteret i rækkerne U13, U15 og
U17 og seniorholdene i Herre senior
B og serie 2.
Til november skal vi atter have ny
begynderstævne i hallen. Det er et led
i samarbejde med klubberne Grind
sted, Klarup, Brønderslev og Gug. Her
spilles der på tid og ikke hele kampe.
En hyggedag for forældre og de nye
spillere i klubberne.
Der stadig plads til motionister
både tirsdag og fredag. Har det nogen

interesse, så se forbi TUI´s hjemme
side www.TUIF.dk.
Har du ellers lyst til at se noget godt
badminton, så mød og støt klubben til
vores hjemmekampe. Tidspunkterne
for kampene kan ses på:
www.badmintonpeople.dk.
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n dejlig tur til Rønbjerg Ferie
center i starten af august, var
startskuddet til den nye bad
mintonsæson. Her var ungdomsaf
delingen af sted sammen med alle
trænerne, på en fantastisk weekend
med mange spændende udfordringer.
Nu er vi kommet godt i gang med
sæsonen og i midten af septem
ber havde vi det årlige U15 & U17
stævne. Der var spillere med fra en
del nordjyske klubber. Tylstrup Bad
minton var selv godt repræsenteret til
stævnet, hvilket også kunne ses, da
præmierne skulle fordeles☺
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Anna Lærke Hansen og Ellen Bølling-Ladegaard, Tylstrup fik en flot
2. plads i damedouble U15B til stævnet i september.

Julen naermer sig

Sidsel Juul Kristensen og Mike Bjørnbak, Tylstrup på en flot 2. plads
i mixdouble U15B.

Juletræet tændes 1. søndag i advent. Den 30. november på trekanten
ved anlægget kl. 16.00 med julehygge og besøg af julemanden, som
deler godter ud til alle børn... Vel mødt Borgerforeningen

PÅ VANDRING
A F PHI LIP F ODG A ARD

I

Bibelen, i Lukas evangeliet 21:1335, læser vi en beretning om en
vandring fra Jerusalem til Emmaus.
Det, der går forud for denne beret
ning er, at Jesus var blevet korsfæ
stet, var død og havde besejret dø
den ved at stå op igen. Men ikke alle
disciplene havde set ham, og nogle
havde svært ved at tro på fortællingen
om, at han levede. Det var to discip
le som måske tænkte, nu bliver det
hele simpelthen for mærkeligt, lad os
komme væk fra Jerusalem og tage til
Emmaus, som nok var det sted de bo
ede, før de begyndte at følge Jesus.
De begynder deres vandring, og så
møder de en person, som de taler
med omkring de seneste begivenhe

der. Personen begynder at forklare,
hvordan det hele passer med alt det,
som Jesus selv sagde, og alt det som
var blevet forudsagt om den frelser,
som skulle komme.
De går videre og ender med at spise
sammen. Der går det pludselig op for
dem, at det er Jesus, som har slået
følge med dem. Da han bryder brø
det, ligesom han gjorde i nadveren,
kunne de se, men samtidig forsvandt
Jesus for deres øjne.
De to disciple blev overvældet og
glade, og skyndte sig tilbage til Jeru
salem.
På deres vandring fra Jerusalem til
Emmaus var deres liv vendt på hove
det. De var triste, havde opgivet, men

så blev de mødt af Jesus.
Vi er i dag på vores livsvandring. Vi
går og tumler med mange forskellige
ting. Hvordan skal jeg leve? Hvad skal
jeg gøre, når jeg står i forskellige situ
ationer i mit liv? Hvad skal jeg vælge,
og hvor skal jeg gå hen?
Det godt at have gode venner og
samtalepartnere, som hjælper os på
livets vej, men jeg tror, at vi har brug
for noget mere.
Denne beretning fortæller os, at
vi aldrig er alene. Jesus går med os.
Han lovede disciplene, at være med
dem alle dage. Dette løfte gælder
også for os i dag.
God vandring.
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TYLSTRUP FRIKIRKE FEJREDE 125 ÅR
D
A F SØRE N MOR T EN S EN

er var flagallé i Tylstrup og foran
kirken stod med store tal: 125
år. Tylstrup Frikirke markerede i
weekenden fra d. 3. - 5. okt., at der i
1889 var en lille flok der begyndte at
holde ugentlige møder. Det udviklede
sig lidt efter lidt, så vi nu her i 2014
kunne markere, at kirken havde eksi
steret i 125 år – og at den stadig er
fuld af liv, hvilket også kunne ses og
mærkes i løbet af weekenden.

Fredag – børnenes fødselsdag
Markeringen begyndte fredag efter
middag og aften, hvor der var stor piz
zafest for byens børn og teenagere.
Der blev spist, hygget samt masser af
leg og underholdning – og de var næ
sten ikke til at drive ud af kirken sidst
på aftenen, men lederne trængte vist
til at hvile!!

Lørdag – reception for hele byen
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Så blev det lørdag, hvor der var invite
ret til åbent hus og reception for hele
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byen fra kl. 10.00. En god flok havde
taget imod indbydelsen. Lidt efter lidt
fandt man plads ved de flot dække
de borde, og efter en kort velkomst
og morgensang blev der budt på en
dejlig brunch. Snakken gik livligt, og
mens kaffen stadig blev nydt, var der
tid til at høre nogle få udpluk af me
nighedens historie. Søren Mortensen
havde set de gamle arkiver igennem.
Mange kunne nikke genkendende til
dele af historien. Byens syngende
smed Ole Christiansen sang ”Mor
ning has broken” og kirkens præst
Philip Fodgaard delte nogle tanker ud
fra kirkens motto: Håb, nærvær og
glæde. Til sidst var der mulighed for
at kunne bringe en hilsen. Receptio
nen sluttede med at vi, som traditio
nen er til fødselsdage, fik et stykke
kagemand.

Søndag – festgudstjeneste
i Tylstrup Frikirke

Det var en stor glæde at opleve en
sprængfyldt kirke til søndagens fest
gudstjeneste. Kirkens præst Philip
Fodgaard ledte os flot igennem guds
tjenesten, som bl.a. indeholdt nogle
erindringer, som de blev husket af
Britta Hansen og Steffen Pedersen.
Leif Mortensen sang solo og en af
kirkens tidligere præster, Leo Hansen
prædikede over temaet: 125 år på
Vejen. Gudstjenesten sluttede med,
at man delte nadver sammen. Efter
gudstjenesten blev der serveret sand
wich og cupcakes, og der var anled
ning til at bringe en hilsen til kirken,
hvilket mange benyttede sig af. Et
dejligt jubilæum var til ende – og nu
ser vi så frem til næste fejring…
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REKORDER I DUSSEREN
A F PE RSONALE I D U S SER EN

November 2014

Inspireret af børnenes rekordbog, be
sluttede vi os i foråret for, at udfor
drede os, både enkeltvis og i grupper.
Børnene gik op i det med liv og
sjæl, og det var en rigtig sjov uge.
Der blev kørt mooncar på tid, slået
vejrmøller, stået på hænder, holdt
vejret under vand, balanceret med
toiletruller på hovedet - både stående
og siddende og lavet en menneske
pyramide.
Vi blev også mast sammen på 1m2
og prøvede hvor længe vi alle i Dus
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seren kunne være stille - aldrig før
har det været SÅ stille imens børn
har været i Dusseren :) vi var stille i
næsten 20 min :)
Ud af alle de rekorder vi prøvede
af, blev 6 stk. godkendt til børnenes
rekordbog 2015 :) det var bl.a.:
➧ Annika som slog 601 vejrmøller i
træk.
➧ 23 børn i en 3 mand høj børnepy
ramide.
➧ 31 børn var stille i 19 min og 54
sekunder.

➧ 18 børn på 1m2.
➧ Nicole balancerede siddende med 2
toiletruller i 1 time 1 min og 27 sek.
➧ Nicole balancerede stående med 2
toiletruller i 22 min og 21 sek.
Stort tillykke med det flotte resultat. ☺
Vi glæder os at få den nye rekordbog
tilsendt og prøve nye rekorder af til
foråret.

EN DAG AD GANGEN
Tanker efter tur til Rumænien
A F A R N E H ANSE N

N

Tur til Rumænien
Jeg var sammen med Britta (min
kone) i Rumænien sept. 2014. Vi
skulle besøge ca. 60 familier, der
har børn i Missionsforbundets skole
projekt for børn i Rumænien. Det er
fattige familier, der ellers ville have
svært ved at give deres børn en kvali
ficeret uddannelse. Vi besøgte dem i
deres hjem, hvor mange familier bare
boede i to små rum, i utætte huse,
uden indlagt vand og kun varme fra
det brændefyrede komfur. Men det
der slog mig mest, var at der mange
steder slet ikke var mad at se i hu
set. Der er ikke skabe til mad, der var
ingen køleskabe, kun et par tomme
hylder.
De går ikke i supermarkedet og kø
ber ind til 14 dage, for der er ingen
penge. Mange mennesker er arbejds
løse, og af dem der har arbejde, er
rigtig mange løsarbejdere. De plukker
vindruer, høster majs med hånden,
hjælper til med at reparere huse o.s.v.

De får løn for den dag, de arbejder,
og kan så på vejen hjem købe mad,
hvis de da ikke får lønnen udbetalt i
naturalier f.eks. vin, som de konsu
merer en stor del af, inden de kom
mer hjem.
Man har ikke de store problemer
med hvad man skal spise i morgen,
for det vil dagen i morgen vise.

Skrabeæg eller økologi
Vores luksus problemer med økologi,
vakuumpakket eller ikke vakuumpak
ket, skrabeæg og sidste salgsdato, er
ikke eksisterende for dem. Det at få
mad i dag er et problem, der skal lø
ses hver dag. På landet har man dog
ofte nogle grønsager i haven, og majs
på marken, måske nogle høns, eller
en ko der kan malkes. Fattige i byen
er meget dårligere stillet, mange har

Vi hjælper
I skoleprojektet hjælper vi mange
af sådanne familier, og gennem de
penge vi får fra Tylstrup Genbrug,
som bliver brugt til socialt arbejde i
Rumænien, er vi med til at gøre livet
mere tåleligt for mange mennesker.
Vi er med til at tænde håb, som er
det noget af det vigtigste drivmiddel,
hvis man skal overleve i denne del af
verden.
Tak for hjælpen til alle jer, der gi
ver ting og sager, og handler i Tylstrup
Genbrug. Havde jeg heddet Henrik
sen, havde jeg nok sagt: ”I love you”,
men jeg hedder Hansen, så jeg siger
bare: ”Mange tak”.
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år jeg hjemme i vores køkken,
åbner et af skabene, bugner
det med madvarer. Sukker,
mel, kiks lidt slik m.v., kigger jeg i kø
leskabet er der mælk, friske grønsa
ger, smør, brød og meget mere.

faste udgifter, for mere end det man
kan tjene, gælden vokser for hver må
ned, og til sidst lukkes der for el og
varme. Vi stod hos en familie, hvor en
stor sød pige fortalte os, at hun fryser
hver dag hjemme i lejligheden.
Alligevel er rumænerne noget af
det flinkeste folkefærd jeg har mødt,
altid tid til at tale, smilende og venli
ge, sætter altid det bedste på bordet,
når man besøger dem. Det billede jeg
får fra aviser og TV, passer ikke på
dem jeg kender.
Men der er da ”brodne kar” I to
landsbyer vi besøgte, var børn for
svundet, nogle onde mennesker
stjæler børn, og bruger dem til pro
stitution og tiggeri i vesten. Nogle fat
tige mødre blev opfordret til at sælge
deres piger, men det lykkes heldigvis
sjældent.
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TYLSTRUP
MARKED
2014
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Markedsudvalget takker alle gæster, hjælpere, forenin
ger og underholdningen for et brag af en fest til Tylstrup
marked 2014. Vi glæder os allerede til markedet den
28. - 30. august 2015.
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Orangeriet’s gårdbutik er åbnet
A F BI R G IT KRISTIANSE N

E

n flot dag i oktober, solen skin
ner og man kan næsten tage
fejl af om det er en sensom
merdag, eller om det virkelig er efter
året vi befinder os i nu …
Her hos mig er der travlhed, for nu
er der kun én uge til jeg åbner ORAN
GERIET’s gårdbutik.
Min hobby har ført mig ud af veje
jeg ikke havde regnet med. Gennem
de sidste otte år har jeg taget samt
lige blomsterkurser på Sandmose
skolen oppe ved Tranum. En AMU
skole for alt inden for det grønne fag.

Så startede jeg i det små, med at
binde buketter og lave dekorationer i
mit Orangeri, i baghaven. Drømmen
fødtes om at få min egen butik, og
efter moden overvejelse bestemte vi
os til at starte op i 2014. Jeg har solgt
planter til haven og lavet blomster på
bestilling, i første halvår og nu står der
snart et dejligt butikslokale klar til at
forberede julens hygge og kreere de
korationer i.
Butikken hedder Orangeriet’s gård
butik fordi jeg jo netop har et’ Oran
geri og det som jeg køber ind efter

er, alt hvad jeg selv ville nyde at have
i Orangeriet og også, hvad jeg gerne
vil spise og drikke når man sidder i
gode venners lag, eller bare lige selv
har en time eller to til at hygge sig og
slappe af i.
Så velkommen her hos mig på
Luneborgvej 106
Med venlig hilsen
Birgit Kristiansen
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SØG STØTTE!

FLAGREGULATIV

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

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

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

• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

• Tylstrup Marked

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

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

Kalender
NOVEMBER 2014

11.
kl. 12.00
		
11.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
TV-vært Karsten Hansen: Originalerne i mit liv.

13.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

19.
kl. 13.30
19.
kl. 19.00-22.00
20.
kl. 9.00

Ajstrup Sogn:
Sangaften i Sognets Hus.
Fællessang ved Martin Kjeldgaard.
Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Centerrådet.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

5.
kl. 9.30
5.-6.
kl. 10.00-16.00
9.
kl. 12.00
		

Ældrecenter Gavlen:
Lucia optog børnehaven Krudtuglen.

10.
kl. 19.30
		
11.
kl. 9.00
11.
kl. 19.00-21.00
		

27.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

16.
kl. 14.00
		

29.
kl. 13.30

Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

30.
kl. 16.00

Ajstrup Sogn:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Juletræet tændes på ”Trekanten”.

DECEMBER 2014
2.
kl. 14.30

Ældrecenter Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.

2.
kl. 18.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset. Julehygge.

2.
kl. 19.00-22.00
4.
kl. 19.00
4.
kl. 19.00-21.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Frikirke:
Jule-tubberware-party i Hammelhuset.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

ANNONCE I INDBLIK

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,-

Ældrecenter Gavlen:
Fællesspisning anden tirsdag i måneden:
Sild og snaps, og en let varm ret.

10.
kl. 13.30

14.
kl. 19.30

Ældrecenter Gavlen:
Fælles julefrokost for alle hold.

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

28.
kl. 11.30

Tylstrup Frikirke:
Børnejulefest for forældre og dagplejere med børn.

9.
kl. 19.00

20.
kl. 19.00-21.00

30.
kl. 10.00
		

November 2014

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

12.
kl. 19.30
		

18.
kl. 19.30
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Ældrecenter Gavlen:
Nyt! Fællesspisning anden tirsdag i måneden:
Sild og snaps, og en let varm ret.

DECEMBER 2014

17.
kl. 13.30
17.
kl. 19.00-22.00

Ajstrup Sogn:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Vokalisterne
og Sognekoret.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Juleskydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Slut for i år.
Ajstrup Sogn:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.
Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

24.
kl. 11.00

Ældrecenter Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.

24.
kl. 15.00

Tylstrup Frikirke:
Julegudsteneste i Tylstrup Frikirke.

25.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

JANUAR 2015
3.
kl. 13.30

Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

6.
kl. 14.30

Ældrecenter Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.

6.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

7.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.

7.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

8.
kl. 19.00-21.00
13.
kl. 12.00
		

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Ældrecenter Gavlen:
Fællesspisning anden tirsdag i måneden:
Sild og snaps, og en let varm ret.

13.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

14.
kl. 12.00

Ældrecenter Gavlen:
Nytårsfest.

14.
kl. 19.30
		
15.
kl. 9.00

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Tidligere højskoleforstander
Ole Kamp: Med humor, glæde og værdi.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

JANUAR 2015
15.
kl. 19.00-21.00
21.
kl. 13.30

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

21.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

22.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

25.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste. Konfirmanderne medvirker.

25.
kl. 14.00
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestilling med Kirketeatret i Sognets Hus:
Splejsen og kæmpen - en enmands-bugtalerrap-musical om David og Goliat.

27.
kl. 14.00
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Fhv. sognepræst Villy Mølgaard holder rejseforedraget:
Kreta – øen med en gammel spændende historie og
sol! Gratis kaffebord.

28.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus: Sognepræst Benny
Vindelev: Gud og mig – troen i de unges verden.

29.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

FEBRUAR 2015
3.
kl. 14.30

Ældrecenter Gavlen:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

5.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

6.-7.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

7.
kl. 13.30
10.
kl. 19.00 NB!
11.
kl. 12.00
		
11.
kl. 19.00
12.
kl. 9.00
12.
kl. 19.00-21.00
14.-15.
		

Ældrecenter Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.
Ajstrup Sogn:
Koncert i Ajstrup Kirke: Nordstrand.
Ældrecenter Gavlen:
Fællesspisning anden tirsdag i måneden:
Sild og snaps, og en let varm ret.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
TUI:
U9, U11 og U13 badmintonstævne.

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentliggjort
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!
Oplysningerne indsamles og redigeres af:
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
Næste udgave af INDBLIK omdeles i
november 2015 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

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

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
KÆRE ANNONCØR HER I INDBLIK

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

November 2014

3.
kl. 19.00-22.00

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

25

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

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

www.s-lange.dk

SLOTSGADE 31 – 9000 AALBORG

Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus
ApS

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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

Orangeriet’s
gårdbutik

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

18865 - visitkort.indd 1

20/06/13 12.19

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

November 2014

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

26

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

Murermester

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

BRØNDERSLEV AFDELING
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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!

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

98 26 14 18
Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

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

Dan Kristiansen

... mød os på
Skovmarken

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

November 2014

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk
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AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Marianne Pedersen:
98 26 01 98 / 22 78 05 83
Mail: sverpe@gmail.com

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

Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøl
20 12 92 33
mr@agro2business.dk
AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81
(Træffes ikke mandag)
kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

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

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

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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
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
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
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

