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Du må godt
låne min mor
A f L ene Manstrup

J

magiske sætning fra et af de andre
børn: ”Du må godt låne min mor, for
min far kommer jo også”. WAUGH…
Hårene rejste sig på armene af mig.
Hun gav det bedste, hun havde, til en
kammerat for en times tid. Det var
næstekærlighed af højeste karat – og
vel endda helt ubevidst.
Hvor er der brug for næstekærlighed?
Jamen, det er jo der, hvor livet leves
lige her og nu. Dagen i går kan jeg
ikke lave om på, og morgendagen har
jeg jo ret beset ingen garanti for, så
hvorfor ikke bruge dagen i dag til at
være næstekærlig. Måske bliver jeg
selv i dag objekt for en andens næ
stekærlighed. Blødsødent – ja, men
de fleste kan da vist være enige om,
at livet føles lidt mere varmt, vedkom
mende og leveværdigt, hvis vi involve
rer os i hinanden – ”deler liv” ved at
tage os tid til at sende et smil, give et
klap på skulderen, veksle et par ord
med en og anden – bare for at nævne
små men betydelige handlinger. Der
vil sikkert også af og til være situati
oner, hvor næstekærlighed kræver lidt

”Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad.
Og se den julegave skøn.
Guds egen elskelige søn”.
Rigtig god jul og godt nytår.

Oktober 2013

eg sidder i Vennebjerg Kirke en
dejlig solklar augustmorgen. Jeg
har allerede besluttet, at jeg ef
ter kirke skal op på Klanghøjbakken
ved siden af for at nyde udsigten ud
over det blå Vesterhav, Børglum Klo
ster, Rubjerg Knude Fyr og videre mod
nord Hirtshals fyr. Men først prædiker
præsten altså lige om næstekærlig
hed. Mine tanker flakker lidt – plud
selig er jeg i min have derhjemme
– også en dejlig solskinsdag, hvor jeg
hører et barn udtrykke næstekærlig
hed, når den er størst. Dagplejefor
ældrene er inviteret til kaffe i haven
om eftermiddagen. Børnene og jeg
har i flere dage lavet hyldeblomstdrik
og isklumper med bellisblomster, og
denne eftermiddag skal lækkerierne
så med stolthed serveres for foræld
rene sammen med jordbærlagkage,
inden ferien påbegyndes sådan lidt
på skift. Et forældrepar har meddelt,
at de ikke kan nå at deltage i sam
menkomsten. Det taler børnene og
jeg lidt om før middagsluren – det
pågældende barn tager det nu gan
ske roligt, men pludselig kommer den

mere, og dem, tror jeg måske heller
ikke, vi skal være så bange for at in
volvere i os i.
Og livet leves jo altså i vore familier,
i vore hjem, på arbejdspladsen, på ve
jen, hvor vi bor, i foreninger og kirker
osv. Tænk at være et positivt input de
mange forskellige steder. Tænk, hvis
en eller anden i aften, inden øjnene
lukkes, tænker, at hvor er det dejligt,
at lige præcis du/jeg findes.
Der er kun ca. en måned til jul – ti
den, hvor næstekærligheden ”bobler”
lidt i os. De to gamle kirkereforma
torer Martin Luther og Hans Tausen
skrev en julesalme til børn – ”Fra
himlen højt kom budskab her”. Den
udtrykker fint og enkelt julens dybeste
budskab - Gud gav det bedste, HAN
havde, til menneskeheden – Jesus
blev født i en fattig stald og lagt i en
krybbe. Mon ikke de fleste børn og
voksne glæder sig til at synge sådan
ne sange og salmer i kirken juleaften
år efter år.
Måske har JEG lidt, jeg kan give
– smilet, det kærlige ord eller lidt tid,
hvor jeg bare ”sidder sammen med”.
Jeg behøver jo ikke at gå så langt som
til at ”låne min mor ud”.
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Frida Karlsen
Oktober 2013

A f Jens Thomsen N ygaard
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I

nspirationen til dette nummers ud
gave af ”Kvartalets Profil” har jeg
fået gennem Egnsmindesamlingen
i Sulsted. Da jeg erfarede, at de der
ovre var begyndt at forske i min fami
lie, tænkte jeg, hvad er det mon, der
er så spændende ved den? Den ligner
vel alle andre familier.
Alle i familien kender selvfølgelig
historien om de to svenske brødre
Eluf og Johan Andersen, der omkring
år 1900 slog sig ned i Stenisengene
sammen med deres koner, og hver
fik 12 børn. (Jeg er selv barnebarn
af Eluf Andersen). To familier mere,
slog sig ned ved siden af og de fik
også hver 12 børn. Deraf kom skrø
nen om, at man startede Brændskov
Skole på grundlag af 4 familier, men
det er kun en skrøne. Skolen var star
tet før de kom ud i ”Engene”. Om det
så også var en skrøne, at de var så
fattige, at de kun havde én hest, som
de deltes om, og at, hver gang man
kørte til byen i jumperen, så drejede
den automatiske ind til jordmoderen,

vides heller ikke, men tanken er da
sjov. De store børneflokke er efter
hånden skrumpet ind, som årene
er gået og der er nu kun den yngste
tilbage i hvert kuld. Ens for dem alle
er, at de fleste er blevet meget gamle
inden de døde.
Jeg tænkte, at jeg da må have no
get mere at vide om tiden ude i ”En
gene” og, da jeg ikke ved så meget
om Johan Andersens familie, tog jeg
hen til Frida, som er den eneste der er
tilbage, for at høre om hun ville være
med til en lille snak om dengang. Det
blev heldigvis et positiv svar, så nu
sidder vi her, en solskinsdag i sep
tember, i hendes og Pouls hyggelige
udestue.
Fulde navn: Frida Margrethe Karlsen.
Stilling: Pensionist og husmor
Alder: 87 år.
Civil stand: Gift, i over 60 år, med
Poul fra Tylstrup.
Børn: 3 stk. Birthe som er sygeple
jerske og bor i Nørresundby, gift med

Jørn og de har 3 børn. Bjarne der bor
i Tylstrup. Han er uddannet radiome
kaniker, men er nu værkfører hos et
firma der laver service og reparationer
på fly. Bjarne er gift med Birthe og de
har også 3 børn. Så har vi Lene som
bor i et bofællesskab i Hjørring. Hun
har Down-syndrom. Vi har 6 børne
børn og 9 oldebørn og nummer 10
er på vej.

Hvor er du født?
Jeg er født som den mindste af de
12 børn ude i Stenisengene, lige her
vest for Tylstrup, og jeg har altid boet
her i byen. Jeg har stort set heller al
drig været andre steder. Jeg hjalp til
der hjemme og passede begge mine
forældre lige til det sidste. Min mor
blev ikke så gammel. Hun døde under
krigen, kun 59 år gammel, og efter,
som sagt, at have født 12 børn.
Der var en pige, som jeg er op
kaldt efter, der kun blev 16 år, ellers
er vi alle overlevet, selv om jeg nu er
den sidste der er tilbage. Alle mine

søskende var sunde og raske og er
blevet gamle.

Fortæl lidt om de to brødre.
Din far og Eluf Andersen?
Det er rigtig nok, at de var af svensk af
stamning. Mine bedsteforældre kom
fra Sverige. De boede på ejendom
men, der nu hedder Tylstrup Landevej
86, og her er både far og hans store
bror Eluf født. Far blev født i 1876 og
Eluf i 1874. De var meget tæt knyt
tede, de to brødre, selvom de var me
get forskellige.
Da de så blev voksne og gift, fik
de hver ca. 8 tdl. jord ude i Stenis
engene, hvor der også lå et lille hus,
eller nærmere et skur. Stenisengene
var ikke opdyrket dengang, så de gik i
gang med at opdyrke jorden, samtidig
med at børnene kom, en efter en.
De var dygtige og arbejdsomme beg
ge to, og det lykkedes at få drevet de
to landbrug op, så de kunne brød
føde deres store familier. Der står en
mindesten over hedens opdyrkere, i
Kongenshus Mindepark, nordvest for
Viborg, og her er både far og Eluf An
dersen også med.

Fortæl lidt om din barndom
og livet i engene?

Hvad lavede du?
Jeg har aldrig fået nogen uddannel
se. Da vores mor døde, syntes jeg,
at jeg skulle ud og prøve noget an
det og fik kortvarigt plads som pige
i huset ude på Fossevangen. En af
mine søstre og hendes mand flyttede
hjem for at hjælpe med gården, så

jeg kunne komme lidt ud, men efter
kort tid hentede min far mig tilbage
igen, da samarbejdet med min svo
ger ikke gik ret godt. Så jeg kom hjem
igen og var sammen med far og min
yngste storebror Arne, som også var
hjemme. Der var jeg så, til vi ansatte
en ny karl, som hed Poul Karlsen. Han
tog mig med derfra ”og det er ham
der sidder overfor mig nu, efter 60 års
ægteskab” grinede hun.
Jeg har aldrig sådan haft lyst eller
mulighed for at tage en uddannelse.
Der var engang én som ville have mig
med på husholdningsskole, husker
jeg. Men det syntes min far var en
dårlig idé, så han gav mig en ny cykel
og så blev jeg hjemme, grinede hun.
Vi var jo en stor børneflok. Der er
24 år imellem min ældste bror Ejner
og mig, så det var jo stor aldersfor
skel, men det var dejligt, når vi alle
var samlet. Der var også masser at liv
i Stenisengene med alle de børn og
unge mennesker. For både Marius An
dersen og Julius Jørgensen, som også
slog sig ned der ude, fik hver 12 børn.
Godt nok er det en skrøne, at man
på grundlag af de 4 familier startede
Brændskov skole, men familierne var
da storleverandør til elevtallet.
Morskaben og underholdningen fore
gik næsten altid ovre på Marius
Andersens gård. Der var en gammel
Staklade, hvor vi holdt til. Det var en
god tid, husker jeg. Vi havde det sjovt.
Mærkelig nok så var der ingen af bør
nene fra de forskellige familier, der
senere i livet blev gift med hinanden.
Jeg spillede en del håndbold i mine
unge dage. Det var i Kraghede Idræts
forening. Jeg tror at jeg cyklede turen
til Kraghede i omtrent 6 år. Det var
hyggeligt, men lidt hårdt at cykle over
viadukten over banen, grinede hun.

Men så kom Poul og
hentede dig, sagde du?
Ja, Poul var jo kommet ud for at ar
bejde for os og vi havde efterhånden
fået et godt øje til hinanden. Der var
bare det, at Poul var 6 år yngre end
mig, så vi kunne jo ikke blive gift, før
han var fyldt 21 år, som var myndig
hedsalderen dengang. Vi blev gift året
efter, min far døde, altså i 1953. Det
var min ældste bror Ejner, som førte
mig op til altret.
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Min mor hed Johanne og kom fra
Dron
ninglund kanten. Hun var kun
18 år, da hun fik sit første barn. Mor
havde et meget svagt helbred.
I 1930 byggede far et nyt stuehus.
Jeg kan huske, at jeg var med til at
køre stenene fra det gamle hus væk,
selv om jeg da kun var 4 år gammel.
Jeg hjalp også til i tørvene og jeg kan
huske, at jeg malkede den første ko
som otteårig. Vi fik alle sammen lov til
at bestille noget, lige fra vi var små af,
men vi havde jo også en syg mor. Jeg
har aldrig rigtig kunne huske, at min
mor kunne gå rigtigt. Hun kunne lige
komme ud i kostalden, når hun skulle
på toilettet, for det havde vi ikke in
denfor på den tid. De 12 børnefødsler
havde været hårde ved hendes hel
bred.
Jeg kan ikke huske, at far har været
ude på arbejdsmarkedet, for at kunne
brødføde os alle sammen. Jeg synes,
at jeg kan huske noget med, at han
skulle have været ude og arbejde og
tjent 40 øre, hvad lige var til et rug

brød, men jeg ved ikke om det passer.
Jeg erindrer det ikke selv. Vi var nok
fattige, men vi fik altid nok mad. Vi
sultede aldrig.
Jeg vil ikke altid sige, at vi havde et
glad barndomshjem. Far kunne godt
være hård ved os og det var ikke altid,
at han kom hjem, når han var taget til
auktion i Brønderslev (dyreauktion).
Det var tit, at øllerne tog magten
over ham. Det var hårdt for os børn og
ikke mindst for vores mor. Vi syntes
det var synd for hende, for vi havde en
rigtig sød og god mor. Hun sad jo bare
der og kunne ingen ting. Hun fandt sig
vel i det for os børns skyld og for at
holde sammen på familien.
De store kom jo ud at tjene, så hur
tigt som de kunne. Det var egentlig
kun mig som ikke kom ud, bortset for
en kort tid på Fossevangen. Jeg fun
gerede som husholder for min far og
min yngste storebror Arne, som kom
hjem og overtog gården, da han hav
de været ude at tjene.
Far fik det psykisk dårligt, efter at
mor døde. Mine storebrødre syntes
på et tidspunkt, at han skulle en tur
til Viborg, på Hald Ege for at få styr på
livet igen. Han kom først derned ale
ne, men det varede ikke længe, inden
han kom hjem igen. Han sagde til mig,
at jeg ikke måtte skælde ham ud, men
hvis jeg ville tage med ham, ville han
godt tage derned igen. Det gjorde jeg
så. Jeg boede på et hotel, ikke ret
langt derfra. Jeg tror kun, at han var
der i 3 uger. Han kunne ikke holde ud
til at være der, så han kom hjem igen,
hvor jeg passede ham, til han døde
i september 1952. Jeg blev nok lidt
min fars øjesten til sidst. Jeg husker,
at der var en eller anden, der klage
de over, at jeg brugte for meget tid i
den telefon, som vi havde fået, men
den skar far af ved at sige, at ” Frida
skal have lov til at bruge den telefon,
så meget hun vil”. Det var vel hans
måde, at sige tak for hjælpen på.

5

der. Hun er her ofte og er meget glad
for vores små oldebørn.
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Hvad får du/I ellers pensionist
tiden til at gå med?

6

Vi overtog så Pouls hjem, her på
Tylstrupvej 85, og det er her, vi bor
endnu. Dvs. vi flyttede ikke herhen
lige med det samme, fordi Poul først
skulle ind og aftjene sin værnepligt
ved forsvaret. Da jeg var gravid med
Birthe, var jeg ked af at skulle bo her
alene. Så jeg boede hos min storesø
ster Sigrid og hendes mand Svend, i
halvandet år, mens Poul var inde og
springe soldat. Birthe er derfor født,
mens jeg boede hos dem. Vi flyttede
først ind på gården her, i april 1954.
Den var noget forsømt, og der var
utroligt mange mus i huset, men dem
er vi da kommet til livs, med støbte
gulve osv. Vi har da kostet en del pen
ge på det gennem tiderne og der blev
også bygget ny stald.
Jeg blev vel, det man kalder, med
hjælpende hustru og husmor. Jeg
hjalp meget til ude i mark og stald.
Selvom jeg aldrig har fået kørekort,
så kunne jeg da godt køre traktor, når
der var behov for det.
Der var næsten ingen besætning
her, da vi startede, men vi fik da stal
den fyldt op lidt efter lidt. Der blev
malket med hånden det første stykke
tid, men vi fik da malkemaskine og til
sidst var vi oppe på 20 køer, nok mest
fordi vi ikke kunne komme af med
slagtekøer til slagteriet. Der var ven
tetid og der var ingen, der ville købe
kælvekvier, så dem måtte vi beholde.
Det blev lidt besværligt, men det kla
rede vi da også. Der er helt nøjagtigt

13,9 ha jord til ejendommen. Det er
lejet ud nu til en nabo.
Da så børnene blev store, kunne
jeg godt tænke mig at komme ud på
arbejdsmarkedet, så jeg fik arbejde
på Småkagefabrikken, her henne på
Bilgårdsvej. Der var jeg i ca. 3 år, indtil
vi skulle i en fagforening. Det syntes
Poul ikke, at jeg skulle, så jeg sagde
op og kom hjem igen. Jeg startede
der henne med 1,25 kr./time
Vi har haft det godt i alle årene. Der
har været medgang og der har været
modgang, som det nu engang er her
i livet.
Poul kom også ud af en stor fami
lie. Begge hans forældre var enke/en
kemand, som havde fundet sammen,
efter deres første ægtefælle var død
af spansk syge. De fik så også børn
sammen, så når alle var samlet, var
der 15 børn i familien. Det var derfor
ikke nyt for ham, at det var en stor
familie, han kom ind i.
Da vi fik vores yngste datter Lene,
og fandt ud af at hun havde Down
syndrom, blev vi rådet til at lade hen
de komme hen på en institution, hvor
hun kunne vokse op blandt ligesin
dede. Det var en stor og hård beslut
ning, vi skulle tage, men vi gjorde det
også for vores to store børns skyld og
det har vi aldrig fortrudt. Lene flyttede
hjemmefra, da hun var 2 år gammel.
Hun er i dag 55 år gammel og bor,
som sagt, i et bofællesskab i Hjørring.
Hun stortrives og har det rigtig godt

Jamen vi keder os bestemt ikke. Vi er
i Brønderslev 2, nogle gange 3 gange,
om ugen for at besøge og være sam
men med venner. Vi er oppe at spille
”Krolf”. Det er en blanding af Kroket
og Golf, et rigtig dejligt spil. Det gør vi
hver tirsdag og om torsdagen går vi til
gymnastik, også i Brønderslev. Der er
vi mange. Det er ikke ligefrem spring
gymnastik vi går til, men vi får vores
lemmer rørt og det er dejligt. Vi har
det så godt bagefter og det hjælper
også således, at vores led og lemmer
ikke bliver stive med årene.
Poul kører stadigvæk bil og det gør
os jo mere mobile. Vi vil gerne blive
ved med at bo her, så længe vi kan og
det hjælper bilen jo meget med til. Vi
er da heldigvis stadigvæk nogenlunde
friske begge to, alderen taget i be
tragtning. Vi har hjælp til lidt støvsug
ning fra hjemmeplejen. De kommer
en time, hver fjortende dag, og giver
huset en omgang. Det er den hjælp vi
har, men vores børn er nu også altid
flinke til at komme hjem og give en
hånd med, hvis det bliver nødvendigt.
Den 30. maj i år, havde vi diamant
bryllup og det blev fejret på behørig
vis. Vi havde et telt stillet op, her ude i
gården om torsdagen, på selve dagen
og der var 80 gæster til formiddags
komsammen. Så var vi 76 til fest på
”Hedelund” i Brønderslev, om lørda
gen. Vi havde så dejlige et par dage.
Alle vores 9 oldebørn var selvfølgelig
også med og vejret var godt. Det kun
ne ikke blive bedre, troede vi, men så
gav børnene os en fantastisk gave. En
flyvetur hen over Vendsyssel. Flyvetu
ren fandt sted lørdag den 24. august.
Vi kom af sted i 2 små 4 personers
flyvemaskiner .
Vi har da fløjet med rutefly flere
gange, men en flyvetur i sådan en lille
4 personers flyvemaskine var en stor
oplevelse. Poul og drengene i den ene
maskine, og os piger i den anden. Vi
lettede fra Sindal Lufthavn, hvor fra
vi fløj op til Skagen og cirkulerede
rundt over Grenen. Det var fantastisk.
Derefter fløj vi ned langs vestkysten
forbi Rubjerg Knude Fyr ved Lønstrup,

Frida og Poul sammen med de to piloter inden flyveturen.

Det blev for mig et rigtig godt og inte
ressant besøg jeg fik lavet hos Frida
og Poul i dag. Ikke nok med at jeg blev
mødt med en stor gæstfrihed, men fik
også en masse at vide om den gren
af min familie, som jeg ikke kendte
så meget til. Ikke mærkeligt at Egns
mindesamlingen i Sulsted har fundet
familierne interessante. Især det, at
det er en børneflok som alle er ble
vet så gamle. Min mors søskende er
alle blevet mellem 85 og 100 år. Den
yngste Svend Aage, der er den sidste
som er tilbage er 89 år. Gennemsnits
alderen hos Johans børn er lidt yng
re. Jeg kender ikke alderen på dem
alle sammen. De gamle søskende
har gjort, at vi efterkommere er med

i et forskningsprojekt som Syddansk
Universitet i samarbejde med et uni
versitet i USA gennemfører, for ef
terkommere efter gamle søskende
flokke.
Gad vide hvor gammel man selv
bliver?

P.S.
Hvor er Stenisengene så?
Til jer læsere der ikke ved, hvor Ste
nisengene er, kan jeg fortælle, at hvis
man kører ca. 3 km vest ud af Tyl
strup, og ud forbi Brændskov Forsam

lingshus (tidligere Brændskov Skole)
til T-krydset, så ligger Stenisengene
lige frem foran dig både til højre og
venstre. Drejer man til højre, kommer
der en række gårde, hvor mange af
dem hedder noget med ”Stenis”. Jo
han og Johannes gård ligger der sta
digvæk og hedder ”Stenisgård”. Eluf
Andersens gård er nu delvis væk, og
der er bygget et nyt hus på grunden.
Den hed ”Stenislund”. Både ”Stenis
gård” og ”Stenislund” er den dag i
dag i Johan Andersens efterkomme
res eje.
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og videre ned til området ved Fårup
Sommerland. Derefter fløj vi igennem
Store Vildmose, over Stenisengene
til Tylstrup og så Tylstrup Marked fra
oven. Vi cirkulerede hen over det en
stund og så hen over vores hjem her.
Også den dag var vejret godt. På et
tidspunkt fløj vi ved siden af hinan
den, så vi kunne vinke til hinanden.
Flyveturen var også arrangeret såle
des, at både Poul og jeg var copiloter
i hver vores fly. Vi sad foran i flyet ved
siden af piloten og prøvede også at
styre flyet. Hvor var det en god, sjov
og uforglemmelig tur. Det var en dejlig
gave, vi der fik af vores børn. Den er vi
meget glade for.
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Det er fra 1902 og skulle være “Stenislund” Min mors første hjem, alså Eluf Andersens hus
som det så ud da han og Amalia flyttede ud i Stenisengene.

Tylstrup Revyen
blev atter slået i gang

A f H anne H edegaard

K
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nap 400 mennesker havde
købt billet til Tylstrup Revy
2013. For nogle år siden,
blev denne aktivitet indstillet grun
det faldende besøgstal. Men byen
har åbenbart manglet at grine af og
med hinanden. Forsalget til revyen
gik strygende, og rundt blandt byens
borgere blev spørgsmålet ”Skal i ikke
med til revy?” stillet gang på gang. Og
jo selvfølgelig skulle rigtig mange med
til revyen.
I dagene op til afviklingen var stem
ningen blandt skuespillerne lettere
trykket. Mange spurgte sig selv, om
de nu kunne huske teksten eller om
klappen ville gå ned. Det gjorde den
ikke ret meget – og hvor det skete
ødelagde det ikke meningen med
indslaget for publikum.
Der blev grinet, klappet og sunget
rundt ved bordene. Det var en kanon
optræden og oplevelse for publikum.

8

TV 2 Nord fandt også det nye tiltag i
Tylstrup for spændende og valgte at
dukke op og tale med Jane Lange,
som var med til at starte revy den
gang der skulle samles penge ind til
at bygge hallen. De talte også med
revyinstruktør Jannie Hedegaard, som
har nydt at arbejde sammen med de
engagerede amatørskuespillere.

Lækker mad fra slagter Bo Frederik
sen og dansemusik fra Imitz Dance
Band var med til at sætte prikken over
i-et på endnu en folkefest i Tylstrup.
På vegne af byen vil jeg gerne takke
de mange sponsorer, hjælpere og
gæster for denne gode aften. Og en
stor hyldest til aftenens skuespillere.

Oktober 2013
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Hun fortjener

medaljen
– og det på mere end en måde

Oktober 2013

A f Søren Mortensen
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Det eneste hun godt kunne have
tænkt var, at det havde været dron
ning Margrethe i stedet for kronprin
sen, der havde stået for audiensen,
men som hun siger, det blev jo i fami
lien trods alt!

Vokset op i Langholt
Men hvem er Tove i grunden, og hun
begynder at fortælle. Født i 1948 og
vokset op i Langholt. Faderen havde
et lille cementstøberi og moderen
var hjemmegående. Tove har 2 sto
resøstre og en lillebror. Det var en
god og kærlig opvækst, men der var
ikke så meget at rutte med. Efter 7
års skolegang i Langholt kom hun på
Nørresundby realskole, som oplands
kommunerne dengang brugte til de
elever, der skulle læse videre. Det var
let med transport, for det var bare at
stå på Sæbybanen, der havde stop
pested tæt ved Toves barndomshjem,
og som endte i Nørresundby. Tove
kom i B-klassen – dem fra landet,
for A-klassen var for bysbørnene – de
”fine”, som hun beretter. Både spro
get og påklædningen var anderledes,
så det var let at kende forskel på os
fra landet og dem fra byen. Men intel
ligensmæssigt var dem fra B-klassen
bestemt ikke de ringeste, hvad skole
bestyreren klart bemærkede.
Tove fik en god realeksamen, men
syntes også, det var en hård tid, da
hun krævede meget af sig selv, for jeg
er nok noget af en perfektionist. For
øvrigt fik hun i realskolen en rigtig god
veninde Gunhild, og det venskab va
rer stadig ved her 50 år efter!

Elevplads

E

fter mere end 45 års ansættelse
hos Alfa Laval i Aalborg blev Tove
Charlotte Pedersen fra Tylstrup
indstillet til at modtage Den Kongelige
Belønningsmedalje. Mandag d. 23.
sep. blev Tove så en af de 89, der
var i audiens hos kronprins Frederik
på Christiansborg Slot for at takke for
medaljen.

Flot begrundelse
Tove blev meget overrasket, da hun
afsluttede sit mangeårige virke som
bogholderiassistent hos Alfa Laval i

Aalborg. Den tanke havde slet ikke
strejfet mig, at virksomheden havde
indstillet mig til en belønningsmedal
je, så jeg blev både glad og paf på en
gang. Men de mange pæne og flotte
ord som virksomheden begrundede
indstillingen med, tyder på, at Tove
har været særdeles vellidt og afholdt
både blandt kollegaerne og i virksom
heden. Ord som fleksibel, ekstraordinær arbejdsindsats, serviceminded,
omsorgsfuld, bidragyder til god trivsel,
energisk og engageret – ja det viser i
højeste grad, at medaljen er fortjent.

Efter endt eksamen fik Tove elevplads
ved forsikringsselskabet Nordeuropa,
hvor hun efter 2½ år var udlært som
kontorassistent i 1968. Hun kunne
godt fortsætte, men dog til elevløn,
for sådan var vilkårene, bemærker
Tove. Efter 3 mdr. søgte og fik Tove
nyt job på Aalborg værft, og kunne
begynde med det samme i indkøbs
afdelingen. Her blev det så til mere
end 45 års uafbrudt ansættelse, dog
under skiftende virksomhedsnavne.
Det har bl.a. heddet Aalborg Boilers,
Aalborg Industries og sidst Alfa Laval.
Men Tove har beholdt sin stilling i alle
årene, og de fleste af dem i økono

miafdelingen. Som Tove siger, har det
været 45 dejlige år. Jeg har været glad
for at møde på arbejde hver eneste
dag, haft fantastiske kollegaer og stor
frihed under ansvar, når blot de for
skellige deadlines blev overholdt, så
jeg har aldrig tænkt på at skifte job.

Rumænien i blodet
Tove mødte i 1968 Gert i ”Skytten”,
en dansepavillon mellem Vodskov og
Uggerhalne. Efter giftermål boede de
i første omgang i en kælderlejlighed
hos svigerforældrene i Lindholm, og
det gik godt, fortæller Tove. Siden
blev det Vodskov og nu hus i Tylstrup,
og om hvordan det gik til beretter
Tove. Joh, Gert reagerede på en bro
chure om nødhjælp til Rumænien,
som Bethaniakirken i Tylstrup stod
bag. Han hjalp til, kom med på tur
til Rumænien, og bagefter blev Tove
inviteret med til en Rumænienaften i
kirken. Som Tove beretter: Det smit
tede og gik lige i blodet. Det medførte
så yderlig kontakt og engagement i
både Bethaniakirken, Tylstrup Gen

brug og kirkens Rumæniensprojekt,
og det endte med, at de flyttede til
Tylstrup i 1998.
Særlig Tylstrup Genbrug har et stort
hjerte hos Tove, og ikke mindst nu
hvor hun er gået på pension, er der
tid og overskud, og det er dejligt at
tænke på, at hele overskuddet går til
nødhjælp.
Det er tydeligt, at de flotte ord fra
virksomheden, da man indstillede
Tove til Den Kongelige Belønnings
medalje, ikke kun gjaldt i arbejdslivet,
men i høj grad også præger Toves liv,
når hun omgås mennesker i det dag
lige.

så dyb, som jeg ikke vidste fandtes.
At Gud hørte på en i alle situationer i
livet, at intet var for småt og intet var
for stort, og kunne hvile i det – ja det
var for mig helt fantastisk. Og det er
kun vokset med årene. Jeg følte, som
blev jeg sat fri for et åg, og føler mig
som et helt nyt menneske.

Fik fred
På spørgsmålet om hvad troen bety
der for Tove, fortæller hun: Troen har
nok på den ene eller anden måde al
tid været der. Jeg gik ofte i kirke som
ung. Jeg søgte efter noget, men uden
helt at vide hvorfor jeg søgte det. Men
da jeg begyndte at komme i Betha
niakirken i Tylstrup, fandt jeg, hvad
jeg søgte. Her mærkede jeg en fred

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.

Kort kan købes hos Tylstrup Lavpris, i Dagli’ Brugsen og hos John i Hallens Cafeteria. Alle brugere der benytter
motionsafdelingen skal være medlem af TUI’s motionsafdeling. Medlemsskab koster KUN kr. 20,- om året.
Medlemskort udstedes af Motionshjælperne i træningslokalet og skal medbringes til hver træning.

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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Sidste nyt fra TUI Badminton
A f Bjørn Balle- P etersen, formand for T ylstrup badminton

B
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admintonsæsonen er godt i
gang – ca. 40 ungdomsspillere
fordelt på 3 timer 2 gange om
ugen – tirsdage kl. 16.00 - 19.00 og
fredage kl. 15.00 - 18.00.
Som noget nyt, er der åben hal for
alle der betaler kontingent til badmin
ton fredage kl. 18.00 - 19.00.
Er du motionist og har du lyst til, at
spille i et par timer – glæder vi os til,
at se dig om fredagen i tidsrummet kl.
19.00 - 21.00.
Du behøver ikke, at have en mak
ker for at spille.

TYLSTRUP

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

Altid online?
D

et handler om at være på, at
være online. På nettet, på mo
bilen, på skærmen.
Med indtoget af ny teknologi i alle
hjem, skoler, tasker og lommer dyr
ker især børn og unge de mange mu
ligheder for at være i kontakt med
venner og klassekammerater døgnet
rundt. Der bliver sendt sms’er, så mo
bilerne gløder og Facebook-profilerne
fyldes med daglige opdateringer om
stort og småt. Samtidig drømmer
mange om at blive et kendt ansigt i
medierne og opnå berømmelse i et af
de mange reality-programmer, X Fac
tor eller MGP.
De yngre generationer færdes
hjemmevant på de sociale medier og
er ikke bange for at iscenesætte sig
selv uden skelen til fakta eller kund

skaber. Den teknologiske revolution
har på den måde skabt andre former
for samvær og identitetsdannelse,
men det har også resulteret i nye ge
nerationsskel og en række helt nye
dilemmaer.
Det er nemlig ikke bare et ungdoms
fænomen – mobilen er ”næsten”
blevet alle mands eje, internettet og
ønsket om at være koblet på – at
være til rådighed alle døgnets 24 ti
mer sniger sig ind alle steder.
Vi bliver udfordret til at følge med
tiden, og vi kan heller ikke leve i forti
den, men vi kan heldigvis selv vælge
hvilke værdier og rammer, vi sætter
for det at være på, at være online, så
vi udnytter de gode muligheder, frem
tiden giver.

MEN…
For at kunne holde til at være online,
for at kunne holde til at følge med ti
den uden at knække nakken, så har
vi brug for en gang imellem at være
offline.

Men hvordan gør vi det?
• Træk stikket ud, sluk computeren
og mobilen
• Gå en tur
• Find din måde at være offline på...

Så derfor afslutter vi
med to spørgsmål?
• Hvordan bliver du offline?
• Er det ved at være tid til lidt offline
tid igen?

Oktober 2013
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På kanten af EU

Oktober 2013

A f Arne H ansen
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M

an lærer det aldrig helt, at
se børn der sulter og har det
svært. Det sætter spor i hjer
tet hver gang. Der er ofte så lidt man
kan gøre. At se børn få lys og glans i
de matte øjne, er den lige modsatte
oplevelse, det giver forhåbninger om,
at man kan være med til at forandre
noget. Det giver livet indhold og me
ning.
Britta og jeg var i Rumænien de
sidste 14 dage i september. Her op
levede vi begge former for følelser.
Som projektleder af Missionsforbun
dets Skoleprojekt i Rumænien, skulle
vi besøge de 73 børn (53 familier) der
p.t. er i projektet.

Det satte dybe spor
En af vore store og dejlige piger, som
vi har haft i projektet i 8 år, fik i maj
en svær depression, og må gå ud af
skolen et år før tid. Hun har stærke
smerter (psykiske) som holder hende

vågen om natten, og får ikke den hvile
hun skal have. Hun har været indlagt
flere gange. Hun har også prøvet at
komme i skole igen, men det gik ikke,
hun har koncentrationsbesvær. Vi hå
ber hun bliver rask igen.
De tre mindreårige børn der var ale
ne hjemme med deres 3 mdr. gam
mel lillesøster. Hun græd fortvivlet og
uden ophør. Børnene rystede hende
så hendes lille hoved dinglede frem
og tilbage. Børnene kunne ikke slet
ikke magte opgaven. Var barnet sygt,
sulten eller havde ondt i maven? Brit
ta prøvede at give dem et lynkursus i
børnepleje, det hjalp. I hvert fald me
dens vi var der. Hvor var far og mor?
De var nødt til at tage hjemmefra om
morgenen, for at tjene penge til mad.
De arbejdede på nogle marker et
stykke der fra.
Fattigdommen, de dårlige huse,
de dårlige forhold for syge, rodet og
håbløsheden møder en med dobbelt

effekt, når man kommer fra et rigt og
velordnet samfund. Det er ikke til at
forstå, at nogen kan leve med det.

Og så de gode
Men der er heldigvis mange flere
gode oplevelser, ikke at det handler
om rigdom og materielle goder, men
mennesker der har fået håb, energi
og motivation til at komme videre i
livet.
Moderen i byen Versesti, der for
to år siden mistede sin mand, og
dermed også familiens forsørger. Nu
kæmper hun alene for sine fire børn.
Hun har ingen indtægter, ud over det
hun engang imellem kan tjene ved
at hjælpe naboer og venner med at
plukke vindruer, luge ukrudt eller an
det markarbejde. De har heldigvis en
ret stor have. I den står lige rækker
af tomater sammen med rød peber
og andre grønsager. Og så har de
en mindre vinmark, der i år bugner

med røde og grønne druer. Da vi be
søgte dem, var de ved at bearbejde
de mange grønsager til vinterforråd.
Familien overlever ved hårdt arbejde
og mådehold.
Der var også moderen til et af
”vore” skolebørn, der fortalte, at de
havde ventet på os siden midten af
august.
Den store pige fra Albele der for
tæller, at hun betragter os som hen
des reserveforældre. Den meget rørte
familiefar i Dofteana, der knugede
mig ind til sig i taknemmelighed, og
med tårer i øjnene fortalte, at vi var
som bedsteforældre for hele familien.
Vi er nok snart, de mennesker i
Danmark, der har flest børnebørn.
Det var rørende at opleve deres
taknemmelighed, den viser de ved
at give af det, de lige har ved hån
den, vindruer, valnødder, frisk mælk i
2 l. sodavandsflaske, tviga (blomme
brændevin) æg, ost, honning, svam
pe fra skoven, tomater m.m.

Skoleprojektet
Skoleprojektet går i al enkelhed ud
på, at hjælpe familier til at give deres
børn en god uddannelse. To gange om
året køber vi ind for 1200 kr. til bør
nene, vi køber ind sammen med dem,
så de penge der er givet af sponso
rerne, går til det de var beregnet til.
For pengene købes skolematerialer,
tasker, tøj, sko m.m. I ”pakken” hører
også rådgivning, omsorg, vejledning
ang. bl.a. hygiejne og ordentlighed.
Projektet giver mange familier håb
til, at tage kampen op og komme vi
dere i livet. Det hjælper unge menne
sker ud af fattigdomscirklen, og bliver
ofte begyndelsen til et bedre liv.

Jeg kunne også fortælle om den fa
milie, hvis hus vi lige nu er ved at re
novere, de ældre damer i ”vores blok”
der ind imellem fik en madpose, kvin
den der fik tøj til en nyfødt baby, fami
lien der ofte drikker the til aftensmad,
men det må blive en anden gang.
Er du mere interesseret i skolepro
jektet m.m. kan man få mere info
på www.helpromania.minisite.dk el
ler læse min blok www.arne-hansen.
blogspot.dk, hvor jeg skriver små ar
tikler og indlæg om Rumænien.

Tylstrup Genbrug
Tylstrup Genbrug sponsorerede en
gave på ca. 350 kr. til alle de fami
lier vi besøgte, penge der er kommet
mange fattige mennesker til hjælp.
Der ud over blev der også penge til
mad og medicin og brændselshjælp.

Oktober 2013
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Kræmmerpigerne!
A f Jens Thomsen N yg ård

A
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t det kan være en hård opgave
at være rapporter, fandt under
tegnede ud af, da jeg lørdag
formiddag under Tylstrup Marked,
vovede mig ud i det fjerneste hjørne
af markedspladsen for at besøge en
lokal stand, som netop i år havde
5 års jubilæum som kræmmer ved
markedet. Da jeg spurgte Lone, om
de ville være med til et lille interview,
var jeg ikke klar over, at jeg fik brug
for alle min pædagogiske evner. For
jeg blev lukket ind i en campingvogn
samme med 5,5 talende og grinende
kvinder, som alle gerne ville fortælle
og berette i munden på hinanden. Jeg
var glad for min diktafon, for de var
svære at holde styr på. At de har døbt
campingvognen ”Hønsehuset”, kom
ikke bag på mig – lad os se hvad der
kom ud af det.
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De 5,5 kvinder er Lone Sørensen
fra Tylstrup, Stine Lindell og lille Fi
lippa Lindell Sørensen, samt Jannie
Johansen, alle tre fra Sulsted. Så
var der Jeanne Kræmmergaard fra
Pandrup og Pernille Liane Sørensen
fra Aalborg. Alle er de i familie med
hinanden på den ene og anden måde
(mor/datter, svigerdatter, barnebarn
osv.) Der er faktisk 4 generationer
med ved standen, idet Lones mor Kis
også hjælper til. Hun var desværre
ikke tilstedet under interviewet. Hun
er deres madmor og sælger hjemme
strik i form af små strømper osv.

Hvordan fik I idéen til at
I skulle have en stand
til Tylstrup Marked?
Det er ikke os alle sammen, der har
5 års jubilæum. Det var i første om

gang kun tre af os der startede. Det
var bare for sjov, fordi vi havde en del
aflagt, men absolut brugbart, tøj, vi
skulle af med. Allerede året efter var
vi så 5, og vi deler to stadepladser
ved siden af hinanden. Det er social
hygge og samvær som har første prio
ritet, ved at vi har standen her.
Det er ikke tanken om at sælge for
en masse penge. Har vi bare stade
pladsen betalt, er vi glade. Men når
så det er sagt, så har vi da lidt over
skud. Sidste år blev der penge til den
hvide pavillon, og i år vil vi gerne have
nogle klapborde. Vi har nok ikke me
get som koster over 100 kr. Vi sælger
det billigt for at komme af med tøjet.
Vi har fået at vide, at vi er de billigste
kræmmere på pladsen.
Lørdag aften holder vi så en lille
kræmmerfest privat. Det er ikke for

di, at vi ikke vil støtte festen i mar
kedsteltet, men der er 4 generationer
om projektet, og vi vil gerne have alle
med. Det er svært at gøre i mar
kedsteltet. Vi er ca. 25 til festen med
helstegt pattegris og tilbehør. Det er
ikke bare os, men også gode venner
m.m. som bare støtter os med stan
den.
Selvom festen godt kan blive ”våd”,
er vi klar hernede på pladsen igen
søndag morgen. Godt nok med hæn
gende øjne. Nogle tager et power nap
i campingvognen, men vi åbner til ti
den. Her brød der en stor latter ud, da
én sagde, at ”det billigste tidspunkt
at handle med os på, er nok søndag
morgen”. (Det tip er hermed givet vi
dere).
Et år kom der en hen til standen og
vidste ikke rigtig, om han ville købe
det tøj, han stod og kikkede på, til den
pris, vi ville have for det. Da han så
sagde, at det var tøj, der skulle videre
til Rumænien, fik han hele bordet for
100 kr. Den organisation kommer nu
hvert år og handler med os.

Er det kun tøj I sælger?
Det er hovedsagelig tøj og sko vi har,
men der er også en del nipsting. Alt
sammen er noget, vi selv har liggende
og ikke bruger mere. Noget er helt
nyt, som stadigvæk har mærker på.
Det er noget man har fået købt, men
så ikke rigtig har kunnet bruge allige
vel. ”Sådan er vi kvinder jo” grinede
de.
Vi får dog også noget sponsoreret
ude fra. Bl.a. så har Byens Pizza gi
vet os ting som de ikke bruger mere,
ene og alene fordi vi gør det så godt,
siger de.

Hvad andre markedet
kommer I til?
Vi kommer kun til Tylstrup Marked.
Det er en ”en gang om året oplevel
se”, og vi har ikke planer om at udvide
oplevelsen til andre markeder. Vi vil
næsten føle, at vi vil svigte Tylstrup
ved at stille op andre steder. Vi vil
gerne støtte op om Tylstrup. Det en
super aktiv by, og folk er rigtig gode
til at støtte op om byens handlende

og alle de arrangementer, der er. Det
ser man ikke i ret mange andre lands
byer.

”Hønsedagbogen”
Vi har jo døbt denne campingvogn
”Hønsehuset” fordi vi er en flok glade
tøser, som elsker at være sammen og
lave sjov og ballade. Af andre sjove
ting, så har vi lavet en ”Hønsedag
bog,” hvor vi skriver en masse anek
doter ind i. Det er ting, vi har oplevet
i løbet at markedet. Det kan være bil
leder, ting vi har solgt osv.

Hygge
Det har altid været mottoet for Tyl
strup Marked, at det skulle indeholde
en masse hygge. Man kan vist ikke
være i tvivl om, at Kræmmerpigerne
lever op til det motto.

Oktober 2013
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Tylstrup
tak for opbakningen fra både
kræmmere, hjælpere, gæster
og vejrguderne
A f H anne H edegaard

Oktober 2013

M

18

arkedsudvalget trækker ig
en vejret lettet. Vi havde
satset mange penge på underholdning, investeringer og mar
kedsføring op til dette års marked,
så det var med lette sommerfugle i
maven at vi satte dette års marked i
gang. Heldigvis var hele byen og op
landet nok en gang flittige gæster
på markedet, så vi fik nogle gode
dage med gæster i de forskellige
boder og ikke mindst i teltet, hvor
markedet tjener de fleste penge.
Vejret var med os, hvilket gjorde
det endnu mere hyggeligt at trisse
rundt og kigge på de mange spæn
dende ting, kræmmere og andet
godtfolk udbød til salg rundt på
pladsen.
Vores besøg af Mogens og TV2
Nord om fredagen lød da også til
at have lokket nogle nye gæster til

pladsen. Det var sjovt og hyggeligt
at have besøg af Mogens. Han er
meget rar og ligetil og kunne fint
falde ind i vores lidt specielle mar
kedshumor. Men hvor er det dog
underligt at se og høre sig selv på
TV. Jeg bliver aldrig TV-klar, så det
er godt der er nogen andre der kan
tage sig af den slags.
NÅ, men vores nervøsitet faldt
heldigvis hurtigt. Allerede torsdag
aften var der godt gang i Banko,
med flere gæster end i 2012 – og
sådan kunne vi blive ved for hele
markedet. Besøgstallet og salget
rundt i boderne var rigtig godt hele
vejen rundt.
Så der bliver igen i år rigtig man
ge penge at dele ud af til forskel
lige tiltag blandt byens foreninger
og institutioner i den kommende
tid. Markedets overskud går nem

lig i borgerforeningens kasse, som
så kan bruge pengene til at støtte
børn og unges aktiviteter i byen. Så
sidder du eller din forening med et
godt tiltag, så tøv ikke med at sende
en ansøgning til Borgerforeningen.
Til sidst skal lyde en stor tak til
alle sponsorerne, frivillige hjælpere,
kræmmere og de mange gæster. En
særlig tak til Spar og Dagli´Brugsen,
som er behjælpelig med forsalg af
tivolibilletter og af spisebilletter til
lørdag aften, samt for deres velvil
lighed i forbindelse med indkøb til
markedets aktiviteter.

marked

Oktober 2013
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Så gik det i ”kage”
for Borgerforeningen

L

Oktober 2013

ørdag og søndag eftermiddag til
marked var der stort kagebord. ”20
kr. for kaffe og kage”, det var der
rigtig mange der gjorde brug af.
Så mange at der blev solgt over 50 ka
ger, heraf ca. 40 lagkager.
Vi vil gerne bruge lejligheden her til at
sige stor tak til de mange der bagte til for
del for borgerforeningen, det var nemlig
sådan at dem der bagte, sponserede de
res kage til borgerforeningen. Overskud
det går til borgerforeningen.
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OBS! Vi har stadig nogle af de fade
kagerne kom på, mangler du dit ka
gefad eller bageplade, så kontakt:
Anni tlf. 21 48 85 43 eller Preben
tlf. 30 26 08 43.

DIN ANNONCE

på side 22-23?

Kontakt
Anja Bo Justesen
Tlf. 60 69 26 73

bojustesen@stofanet.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,-

Kalender
November 2013

12.
kl. 17.00
13.
kl. 19.00
20.
kl. 13.30
20.
19.00 - 22.00
21.
kl. 9.00
23.
kl. 9.00 - 15.00
		

Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Gavlen:
Banko v. Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen:
For Sulsted og Ajstrup sogne er åben.
Ajstrup Kirke:
Morgensang i Sognets Hus.
Skolen:
Julegaveklub i Dusseren for alle elever
fra 1. – 6. klasse.

December 2013
1.
Ajstrup Kirke:
kl. 10.00
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
		
Tilmelding nødvendig.
3.
Egnsmindesamlingen:
19.00 - 22.00
For Sulsted og Ajstrup sogne er åben.
7.- 8.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00 - 16.00
Loppemarked.
10.
Ajstrup Kirke:
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
11.
Ajstrup Kirke:
kl. 19.30
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Amaryllis.
12.
Ajstrup Kirke:
kl. 9.00
Morgensang i Sognets Hus.
17.
Ajstrup Kirke:
kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
		
Gratis kaffebord.
18.
Egnsmindesamlingen:
19.00 - 22.00
For Sulsted og Ajstrup sogne er åben.
22.
Ajstrup Kirke:
kl. 14.00
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
25.
Ajstrup Kirke:
kl. 10.00
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Januar 2014
Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus.
Tidligere MF Ole Stavad:
Husmandsdreng i Magtens korridorer.
Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Kirke:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestilling med Kirketeatret i Sognets Hus:
”Ham Moses, der plager”.
Ajstrup Kirke:
Viseaften i Sognets Hus med Kirkekvartetten.

Februar 2014
7.- 8.
kl. 10.00 - 16.00
12.
kl. 19.30
		
		
25.
kl. 14.00
		
		

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus.
Provst Anders Bonde:
Når livet ler, er det sjældent kun for sjov.
Ajstrup Kirke:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Agnete Birger Madsen: Kvinderne i Matador.
Gratis kaffebord.

Marts 2014
7.- 8.
kl. 10.00 - 16.00
9.
11.
kl. 17.00
12.
kl. 19.30
		
		
19.
kl. 19.30
		

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Kirke:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus.
Hans Wendelboe: Kys det nu (det satans liv).
Om Steffen Bandt og TV2.
Ajstrup Kirke:
Carl Erik Lundgaard:
Historier og musik fra et intenst levet liv.

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

Gymnastikafdelingen er ansvarlig

• Konfirmation i Ajstrup Kirke

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

• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night

Erhvervsforeningen er ansvarlig

• Tylstrup Marked

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

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

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:
ANJA BO JUSTESEN
Klitgårdsvej 6, 9382 Tylstrup
bojustesen@stofanet.dk
Tlf. 60 69 26 73
Næste udgave af INDBLIK omdeles i
februar 2014 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Anja senest:

den 9. januar 2014
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio februar 2014 til
ultimo maj 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:
ARNE HANSEN
brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69
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14.
kl. 19.30
		
		
15.
kl. 17.00
26.
kl. 14.00
		
		
28.
kl. 19.30

FLAGREGULATIV
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

DIN ANNONCE HER?





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,-

www.s-lange.dk

Slotsgade 31 – 9000 Aalborg









ApS

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

Vi kører for dig!
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t: 9826 1933
nettbuss.dk
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DIN ANNONCE HER?
Visitkort
str. – 4 numre . . . . . . . . kr. 750,


2 x visitkort str. – 4 numre . . .  kr. 1400,-

Brønderslev afdeling
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

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

Tlf. 96 45 52 60






Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . kr. 750,-

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

2 x visitkort str. – 4 numre . . .  kr. 1400,-

tlf. 96 39 18 80

1 halv side – pr. nummer. . . . . . . kr. 600,-

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

1 hel side – pr. nummer. . . . . .  kr. 1000,-

BilgArden Hostrup
www.bilgaarden-hostrup.dk

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
Kvalitet og service… hver gang!

DIN ANNONCE HER?

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

Oktober 2013
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Ajstruphus
Udlejning til fest og
mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

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

BETHANIAKIRKEN
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.bethaniakirken.dk
Præst
Phillip Fodgaard
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Ældretræf
Anny Petersen
98 26 01 39
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
98261196 – 21672644
Tylstrup Gospelkor
Leif Mortensen
98 26 23 84
karin-leif@email.dk
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com

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

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

BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
se-kultur@aalborg.dk

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Helle Jørgensen
61 18 38 60
Halinspektøren:
Maria Nielsen
29 73 03 35

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Dagplejere
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

Foreninger og medlemmer af disse opfordres til at give besked til
Anja (bojustesen@stofanet.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
rolsen1974@gmail.com

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Bettina Mørk
25 54 31 12
frk.moerk@hotmail.com
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

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

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

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

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
Aalborg kommune
99 31 31 31
Aalborg politi
114
Aalborg sygehus
99 32 11 11
Alarmcentralen
112
Falck
70 10 20 30
Hallen
98 26 21 99
61 26 03 49
Lægevagten
70 15 03 00
Lægehuset i Sulsted
98 26 12 66
TUI Klubhuset
98 26 23 45

