Nr. 3 – August 2020

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

Kvartalets profil
Barndommens gade
Badminton
Spejderafslutning

Anders Skjøth • Side 4
Fodbold på TV... men vi havde ikke TV • Side 10
Afdelingen lukker • Side 14
– og opstart • Side 22

Dette blad er lavet i samarbejde med:
DYRK
IDRÆT I TUI

Tylstrup
Frikirke

i Tylstrup Hallen
eller på stadion

INDHOLD

4

August 2020

14

2

18

22

3
4
8
8
10
12
13
14
14
15
16
18
19
20
22
22
24
25
28

Vil du støtte Indblik?
Kvartalets profil
Anders Skjøth

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

Tylstrup Bypark

LONE MANDRUP
lone@98262626.dk
Tlf. 31 13 00 17

Plantning af Jubilæumsskoven

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

Barndommens Gade
Fodbold på TV... men vi havde ikke TV

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

Præstens klumme
Forandringsparathed 2. udgave
Så er Aftenskolen klar igen
Børnehaven Krudtuglen

kalender + tlf. tavle
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

annoncesalg

Badmintonafdelingen lukker
Aflysning af Byfesten

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

Medborgermødet
Nyt fra Brændskov’ venner
Senioreftermiddage
og aktuelle aftener

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

En krønike om
Christian Nielsen
Spejderafslutning
Spejderopstart til august

deadlines
INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles
primo

4/2020

1/10 – 2020

uge 45

Kalender
Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører
Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

Udebliver Indblik, klik da ind på:
www.budzonen.dk/tastselv eller ring
på telefon 9935 3434 eller skriv på
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

Vil du støtte Indblik?
PÅ R ED AK TIONSUDVALG ETS VEG N E JEN S THO M SEN NY G A A R D

Så sent som i går stod jeg i Dagli’brugsen her i Tylstrup og sludrede med en
herre som roste os og fortalte, hvor
glad han var for Indblik. ”Det er jo et
flot blad, og det er sådan nogle gode
historier der er i bladet. Når jeg har
læst det til enden, så bliver det sendt
videre til andre familiemedlemmer
der er født i Tylstrup, men som ikke
bor her mere. De vil også gerne læse
det, og det ender til sidst på Sjælland”, sagde han grinende.
Det er virkelig dejligt at få den ros.
Det gør glæden endnu større for os,
Lone, Søren og jeg, der arbejder med
bladet, når vi får sådan et feedback.
Det er et stort og ofte tidskrævende
men hyggeligt arbejde at få samlet og
skrevet artikler til bladet. Desværre er
der også sorte skyer over det, og det
er økonomien. Det er lige så stort et

arbejde at finde annoncører for at få
økonomien til at hænge sammen.
Vi har før prøvet at skaffe hjælp hos
jer kære læsere, og det har også givet
lidt penge så stort tak for det! Men
det er desværre ikke nok. Måske fordi
det kan være lidt besværligt at skulle
til at logge ind på sin bank og overføre
penge osv.
Derfor vil vi prøve noget nyt. Det kan
nu betales vis Mobilepay. Så tænkte
vi, at når du nu har læst dette blad og
synes, at du gerne vil støtte det med
en skilling om det er 10 kr. eller 100
kr. eller måske prisen på et ugeblad,
det bestemmer du. Et hvilket som
helst beløb vil blive hilst velkommen.
Under parolen ”Mange bække små”
vil vi i samarbejde med vores sponsorer og foreninger forhåbentlig kunne
holde liv i vores hyggelige lille blad.

Så tag din telefon og send os et
beløb på mobil nr. 41656. Har du
ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig stadigvæk overføre en skilling på
vores kontonummer i Nordjyske Bank
7448-1202245.

Støt Indblik

41656
August 2020

GAMER
FØDSELSDAG
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Hold børnefødselsdag med fuld tryk på – uden at løfte en finger!
Mad og drikke inkluderet
Konkurrencer og turneringer
PlayStation, PC og Virtual Reality

Tylstrup Esport Center
Luneborgvej 78A
9382 Tylstrup
info@sports-gaming.dk

Læs mere på www.tylstrupesportcenter.dk eller ring på 26352148

ANDERS SKJØTH
Kvartalets profil:

August 2020

A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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I 1970 gik jeg i 9 kl. på Tylstrup
Skole. På et tidspunkt skulle vi ud i
”erhvervspraktik” i et par uger. Da jeg
mente, at jeg ville være landmand,
kom jeg i praktik på Statens Forsøgsstation for planteavl, som lå på Forsøgsvej her i Tylstrup. Her kom jeg
hovedsagelig til at gå sammen med
en ung, næsten nyansat ”mellemteknikker”, som det hed. Det var en
meget spændende tid, og jeg var med
ude både i marken og også inde på
laboratoriet.
Da der sikkert er mange nytilflyttere og yngre mennesker, som ikke
lige ved, hvor den station lå, så er det
ejendommen Forsøgsvej nr. 30. Dengang var det en af de store arbejdspladser i Tylstrup.
Den blev lukke ned i starten af
”nullerne”, og jeg tænkte, at hvis vi
skal have noget skrevet ned om den,
kunne det jo kun være en af de sidste
ansatte, som kan fortælle det. Og det
er netop Anders Skjøth, som jeg var
praktikant hos i 1970.
Jeg er derfor kørt en tur til Ajstrup,
hvor han bor, for at sætte ham stævne til et interview til Indblik. Så nu er

jeg igen privilegeret, at sidde ved et
hyggeligt køkkenbord og sludre om
gamle dage. Ud over hele bordet ligger en masse forstørrede billeder fra
hans tid på Forsøgsstationen. De billeder blev brugt ved hans 50 års jubilæum her i Tylstrup i 2019. Mere om
det senere. Vi går i gang.
Fulde navn: Anders Hansen Skjøth.
Stilling: Pensioneret Landbrugstekniker.
Alder: 77 år.
Civil stand: Gift med Ingrid, som
kommer fra Stenløse på Sjælland.
Børn: 1 datter, Rina som bor sammen med Lars. De har en gård i Torderup ved Gistrup.
Børnebørn: 4 stk. 2 drenge og 2 piger i alderen 5 til 11 år.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg og min 4 år yngre lillebror er født
på en gård i Selskær nord for Vojens i
Sønderjylland. Gården hed ”Lille Selskær”. Det var en slægtsgård, som
havde været i familiens eje helt tilbage til 1842, hvor den blev udstykket
fra hovedgården, der også var i famili-

ens eje. Den blev udstykket til en søn
fra hovedgården og var på 28 ha. Det
var meget dårlig sandjord, men med
en lidt historisk placering, fordi hærvejen gik tværs gennem vores marker.
Efter mine forældres død blev vores
hjem opkøbt af en naboejendom, og
bygningerne er i dag revet ned. Jeg
gik i folkeskolen i 7 år, og året efter
kom jeg på ungdomsskole i Vojens.
Derefter var jeg ude at tjene på forskellige gårde, og også derhjemme
på et tidspunkt, hvorefter jeg i 1962
blev indkaldt til militæret i Haderslev.
I forlængelse af militæret var jeg udsendt med FN til Gaza i 1 år på hold
14 og 15. Det var en fantastisk tid og
noget af en øjenåbner, at se hvordan
livet levedes dernede. Vi havde heldigvis ingen grimme oplevelser, mens
vi var der.
Da jeg kom hjem fra Gaza, var jeg
igen ude at tjene er par steder.

Fik du nogen uddannelse?
Ja, det gjorde jeg da. Jeg kom på
Gråsten Landbrugsskole i 9 måneder.
Der fandt jeg så ud af, at man kunne
uddanne sig videre på Vejlby Land-

brugsskole og blive landbrugstekniker, og da jeg godt kunne tænke mig
at lære lidt mere, søgte jeg ind der,
og kom også ind. Her kom jeg først
på maskinteknikerkurset. Der var ikke
så meget rift om folk med den uddannelse, så jeg tog bagefter også
planteavlsteknikerstudiet, så jeg har
begge uddannelser.

Så kom du til Tylstrup
Forsøgsstation at arbejde?

Hvad skulle du arbejde med
på Forsøgsstationen?
Jeg skulle arbejde med forsøg med
både korn og kartofler. Jeg var jo lige
nyuddannet, så det var første gang, at
jeg skulle til at arbejde med det praktiske, men jeg havde god hjælp af alle
de andre kollegaer og medarbejdere.
Jeg var på en eller anden måde ansat
midt imellem agronomerne og folkene ude i marken. Jeg havde det rigtig
fint med den position, for jeg var på
mægtig god talefod med begge sider,
og havde deres tillid, hvilket gjorde, at
vi fik et fortrinligt samarbejde. Og ved
at lytte til de andres forslag til f.eks.

Hygge i halmlæsset Børge Jensen, Frede Lund Christiansen, Anker
Larsen, Knud Knudsen, og en ung Anders Skjøth (ukendt fotograf).

forbedringer, og prøve dem af, fik vi
også tingene til at køre bedre. De
var også interesserede i at arbejdet
blev gjort korrekt og gnidningsfrit. Jeg
havde også meget brug for det, jeg
havde lært på maskinteknikerkurset
på Vejlby Landbrugsskole, hvor jeg
var på et 6 ugers kursus på Teknologiske Institut. Der fik jeg godt nok
lært mange ting. Vi havde nogle utroligt dygtige lærere.
Fra 1990 var det mig, der overtog
ledelsen i marken. Både fordi der
kom nedskæringer, og fordi mange af
de ældre overordnede gik på pension.
Her kunne jeg så mere selv begynde
at lege med mine egne idéer og de
indspark, som jeg fik fra de andre kollegaer. Det var spændende. Der var
bl.a. en maskine, som vi brugte til at
så parcellerne med, som vi makkede
en del med. Det skulle være sået meget præcist, og med en teknisk forbedring lykkedes det ved fælles hjælp
at finde en måde at indstille den på,
så alt fungerede.

Hvad gik forsøgene ud på?
Arbejdsopgaverne var hovedsageligt
om sommeren, at få gjort jorden klar
til at så kornet og sætte kartoflerne
til forsøg. Det foregik i små parceller.
Det var forsøg med nye sorter, der
skulle testes og afprøves for bæredygtighed, og om det var sorter, der
ville kunne yde mere.
For kornets vedkommende foregik
det i parceller på 10 x 1,5 m. Dvs.
parcellerne var faktisk kun 1,1 m
brede, men man beregnede udbyttet
som 1,5 m, fordi den yderste række

Frede Lund Christiansen høster forsøgsparaceller med den spedielle
mejetærsker der er lavet til formålet, 1988 (foto Mary Henriksen).
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Ja, en dag kom der et opslag op på
skolen i Vejlby om en stilling på Statens Forsøgsstation i Tylstrup. Jeg
syntes, at den lød spændende, så jeg
sendte en ansøgning.
Jeg havde da drukket kaffe på Tylstrup Kro engang, men ellers kendte
jeg ikke så meget til stedet og byen.
Jeg blev inviteret til samtale og vist
rundt af blandt andre Aage Bach, som
var en af de ansatte agronomer, på
stedet.
Jeg fik stillingen, og vi flyttede
herop 1. november 1969. Dvs. Ingrid kom først den 1. december. Hun
skulle først stoppe i det arbejde, hun
havde i Aarhus, mens jeg læste. Vi
havde mødt hinanden i Gråsten.
Til hun kom, boede jeg på et elevværelse på forsøgsstationen og spiste nogle dage om ugen på kroen.
Da Ingrid så kom op, flyttede vi hen i
tjenesteboligen på Forsøgsvej 25. Der
boede vi i 3 år og flyttede så hen i Forsøgsvej nr. 29, der lige var blevet bygget. Det var Svineforsøgsstationen,
der byggede nr. 29. Men nr. 25, den
hvide bolig på hjørnet lå mere strategisk for svineforsøgsstationen.

Vi havde bygget et sommerhus ude
i Melholt, og der var vi ude det meste
af vores fritid. Det var et dejligt sted,
og vi havde nogle dejlige naboer, som
vi hyggede os meget med. Og så var
det jo også vores eget.
Men vi ville jo gerne have vores
eget at bo i her i området, og gerne
med lidt jord til, men ikke længere
væk end jeg kunne cykle til arbejde.
Jeg havde haft kik på den her ejendom på Ajstrupvej længe. Jeg kendte
den godt, for vi havde haft kartoffelforsøg her ovre. Efter nogle år blev
den så sat til salg, og så fik vi handlet
ret hurtigt. Vi overtog stedet den 1.
november 1978. Den tidligere ejer
Fru Konnerup, havde ikke lige fundet
noget andet at bo i, så hun blev boende frem til nytår. Vi havde fortsat
tjenesteboligen og sommerhuset,
hvor vi boede, mens vi byggede noget
om. Derefter solgte vi sommerhuset
til min fætter.
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Kartoffeloptagning, 1988 Børge J Jensen ,Gerda Madsen og Anker
Larsen samt to ikke-genkendelige (foto Mary Henriksen).
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af kornet fik meget mere sol og vand,
når der ikke groede noget på den ene
side af den. Derfor gav den række
meget højere udbytte, og skulle regnes med. Når man så høstede kornet, så vejede man udbyttet på hver
parcel for at se, hvor stort et udbytte,
der var på de 15m2. Disse resultater
fremsendte vi til Tystofte Forsøgsstation til videre foranstaltning.
Forsøgene blev, den gang da jeg
startede, afprøvet på op til 5 forskellige forsøgsstationer rundt om i landet
på forskellige jordtyper, for at se, hvad
jord de klarede sig bedst på.
Det var dengang en meget lang
proces at fremavle nye sorter. Man
regnede med, at der gik 12 - 14 år
fra, at man krydser dem, til at man fik
dem ud til fremavl.
Vi testede de forskellige forsøg for
udbytte, og tørstof for kartoflernes
vedkommende
De nye sorter, hvis vi tager kartoflerne var fremavlet andre steder, og vi
fik dem så til opformering. Året efter
blev de hos såvel os, som på op til
flere forsøgsstationer afprøvet. Der
blev lavet tre parceller med hver sort.
Man afprøvede de nye sorter over tre
sæsoner for at se deres udbytte og
for at vurdere, om det var noget at
gå videre med, eller om de var for
dårlige. Det foregik på samme måde,
når man lavede forsøg med korn. Vi
havde også gamle, kendte sorter lagt
i parceller, så vi havde noget at sammenligne med.
Om vinteren handlede det om opbevaringsforsøg, forsøgsresultaterne
blev gjort op, og maskiner klargjort.

Forsøggstatioen som den ser ud i maj 2020.

Har man fremavlet kendte
kartoffelsorter i Tylstrup?

Hvornår startede forsøgsstationen egentlig op?

Ja der var en kartoffel der hed ”Tylva”,
som assistent Nissen for mange år siden krydsede sig frem til, og den blev
vist ret god. Han eksperimenterede
også lidt efter, at han var gået på pension og troede, at han havde fundet
én mere, men det viste sig så desværre, at den kogte alt for meget ud.

Stationen er den fjerdeældste under
staten. Den startede egentlig ikke op
her i Tylstrup. Den startede i 1894 op
med kartoffelforsøg i Vester Hassing,
på en ejendom, der hed ”Knoldgården”, men flyttede til Tylstrup i 1906,
fordi der var for mange sten det andet
sted, og samtidig var stedet plaget af
vind og sandfygning, som gav meget
uensartede og upålidelige forsøgsresultater. Derfor flyttede man til Tylstrup.

Hvor meget jord var det til
Forsøgsstationen dengang?
Jeg er ikke sikker, men jeg mener, at
der var ca 70 ha, dengang jeg startede, men så blev der solgt noget fra.
Bl.a. en eng ude ved ”Den Skæve
Bro” ude i mosen. Her havde vi 6 ha
dengang, der blev solgt fra. Senere
blev der også solgt noget fra, nord for
stationen.

Hvor mange medarbejdere var
der på Forsøgsstationen?
Dengang jeg startede i 1969, var
der 15 fastansatte året rundt. Og
om sommeren og efteråret havde vi
så 5 - 10 sæsonmedarbejder inde til
at hjælpe med høst og andre af de
opgaver, som der var i sommersæsonen. Vi har igennem årene haft nogle
studerende på ophold fra forskellige
lande i Afrika. Der var dog kun én,
mens jeg arbejdede der. Det var i
1974, Han hed King og kom fra Ghana. Han havde været på Kalø Landbrugsskole, inden han kom her. Han
snakkede udmærket dansk. Ham har
jeg stadigvæk kontakt med. Han bor
hjemme i Ghana igen.

Var det en god arbejdsplads?
Ja det synes jeg. Vi havde et godt
samarbejde, og når der var problemer med noget maskineri så blev der
altid lyttet til de forslag, der kom fra
medarbejderne om forbedringer og/
eller reparationer osv. Det blev altid
klaret i fællesskab. De mennesker,
som kørte med maskinerne, havde jo
meget tit gode idéer til forbedringer,
så det var vigtigt at lytte til dem. Man
må sige, at jeg fik brug for de ting,
som jeg havde lært på både planteavls- og maskinteknikerstudiet.
Der blev med tiden reduceret en
del i medarbejderstaben, Da jeg startede, var vi gerne 5 - 6 mand, når vi
såede parcellerne til forsøg, og da jeg
sluttede, var vi kun 2 til at gøre det.

Hvornår blev
stationen lukket ned?
Selve stationen lukkede ned den 31.
oktober 2003, og her gik jeg også på
efterløn. Eller dvs., jeg fik et tilbud om
at træde tilbage med 6 måneders løn

ved at stoppe et år før. Vi var en halv
snes stykker fra alle forsøgsstationer
i landet, som fik det tilbud. Jeg stoppede derfor allerede ved udgangen
af 2002, men jeg havde dog nogle
timer i løbet at 2003, fordi der var
et par stykker af de tilbageværende
ansatte, som fandt nyt arbejde, og så
kom den konstituerede leder, David
Croft, en dag og spurgte, om jeg ville
hjælpe dem med nogle sprøjteforsøg,
som de kørte det sidste år. Forsøgene
krævede, at man havde de certifikater, som jeg havde, og det passede
mig egentlig meget godt.

Hvorfor lukkede man
egentlig stationen ned?
Staten havde bygget et stort forsøgscenter i Foulum nede ved Tjele, og så
ville man samle alle forsøgene dér, så
man havde det hele ét sted. Dvs. kartoffelforsøgene blev i første omgang
flyttet til Jyndevad nede ved grænsen,
men den er også lukket ned nu. Så
nu er kartoffelforsøgene også flyttet
til Foulum. Men det var da synd for
Tylstrup, at man lukkede forsøgsstationen ned, for det var jo mange gode
arbejdspladser i byen, der forsvandt.

I har lige holdt 50 års jubilæum?

Hygge i en Pause i marken (foto Anders Skjøth).

Er der nogle sjove anekdoter
fra tiden, som du husker?
Man kan vel sige, at vi har samarbejdet med den kriminelle verden. Jeg
var også med til at lukke stationen
ned, fordi der på det tidspunkt ikke
rigtig var mere mandskab tilbage. Så
meget inventar skulle bare væk, bl.a.
til Abbe Pierres Klunsere. Det sjove
var så, at da vi vendte reolerne og
det andet inventar om, så stod der på
fragtsedlerne bag på dem, at de var
fabrikeret i Horserød eller Sdr. Omme
Statsfængsel eller andre fængsler.
Meget af inventaret på offentlige steder blev lavet i de danske fængsler
dengang.
Der blev hygget i arbejdespauserne
og der gik vist ikke ret mange kaffepauser tabt. Særligt når der var kage
på bordet, var begejstringen stor, om
det var i frokoststuen eller ude ved
mejetærskeren. En dag kom Ingrid,
min kone, med en kage. Hun undskyldte, at den ikke var blevet helt
vellykket, men der kom lige den kommentar ”Det skal være noget mærkeligt noget, der ikke bliver spist her”,
og inden længe var fadet tømt.

Hvad går du så og
fordriver i dit otium?
Vi har jo vores dejlige ejendom her,

som jeg går og vedligeholder. Den er
på 10 ha, som dog er lejet ud. Jeg har
ikke tid til at passe det. Jeg hjælper
meget nede hos vores datter og svigersøn, som driver en gård med 300
ha ved Gistrup. Så der har jeg da sået
en masse til her i foråret. Det hele
foregår med GPS-styring nu om dage,
og det går udmærket. Det tog nogle
år at lære det, men nu sidder det der.
Vi ynder også at tage på ferie her i
Europa. Vi er meget glade for Østrig.
Vi har venner som bor dér. De har
en lille feriebolig langt ude på landet, som vi har lånt, og her bor vi så
i pragtfulde naturområder, og med
nogle dejlige naboer.
Så har vi haft nogle dejlige oplevelse med Nille’s flodkrydstogter, hvor
vi har set mange lande fra en anden
vinkel og haft fantastisk guidning og
service. Her er vi ofte taget af sted
sammen med venner og familie.
I 2001 kaldte FN igen: En FNveteran arrangerede rejser tilbage til
de gamle steder. Det var en fantastisk
tur. Gaza kom vi ikke ind i, der var for
megen ballade.
I Gaza er der imidlertid ikke ørken
af betydning. I min tid dernede skulle
jeg have været med en gruppe canadiske FN-soldater gennem Sinai, men
det glippede. Nu, i 2001, skulle vi til
sydspidsen, nemlig Sharm el Sheik.
Igen pga. ballade ved den israelsk/
egyptiske grænse, kørte vi nu på
kryds og tværs over halvøen og ad pilgrimsruten mod Mekka frem til Aqaba
og oplevede således ørkenen. Fantastisk panorama! I dag er det livsfarligt
at færdes i Sinai.
Vi skal huske at gøre tingene, mens
vi kan.

Kartoffelforsøg, august 1999 (foto Mary Henriksen).
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Ja, det var, da det var 50 år siden, jeg
blev ansat på Tylstrup Forsøgsstation,
at vi tænkte, at vi ville invitere tidligere
ansatte og kollegaer., og for nogle af
dem, der ikke levede mere, havde vi
i stedet inviteret deres børn til en lille
komsammen den 27. oktober 2019
på Tylstrup Kro, også for at få lidt historie sat sammen om stationen. Der
kom 37, som hver præsenterede sig
og fortalte lidt om deres tid på for-

søgsstationen. Vi havde også inviteret
repræsentanter fra Egnsmindesamlingen i Sulsted, som optog det hele,
så det kunne blev gemt for eftertiden.
Det var så meningen, at vi ville
have fulgt op på det. Det skulle have
været i februar eller marts i år, men
det satte denne her Corona virus så
en midlertidig stopper for.
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Tylstrup Bypark
PÅ VE G NE AF TYL S TR U P SAM R ÅD , JEAN ET TE OG L ONE

I starten af 2018 blev der frigivet en
pulje i Aalborg kommune = Puljen
til forskønnelse og udvikling af byer i
landdistriktet.
Da vi brændende ønskede os en ny
bålhytte, øjnede vi chancen. Efter et
par idémøder, udviklede projektet sig,
og vi sendte den helt store ansøgning
af sted. Vi søgte og vi blev bevilliget
kr. 1.200.000,00 til området ved den
gamle bålhytte.
Når dette blad udkommer, er projektet forhåbentlig færdig – vi var lidt

udfordret i 2019 pga vejret. Der vil
blive afholdt indvielse snarest – når
myndighederne tillader.
Området må og kan benyttes af
alle. Der er bålhytte med handicap
venlige borde. Der er borde til børn.
Der er lavet udkigsplads mod markerne. Der er lavet dejlig sti rund i
skoven. Der er lavet sti der forbinder
skoven med stadion, den nye skaterbane, den nye løbebane osv. Sam
tidig er der blevet lavet sti bag om
hallen og hen til skolen.

Vi håber i tager godt i mod det nye
område, og behandler det med respekt.

Plantning af
Jubilæumsskoven
August 2020

A F TYLSTRUP SA M R ÅD

8

Der var en forespørgsel på Facebook
forleden omkring, hvorfor skoven omkring den nye Bålhytte på L.P. Jacobsens Vej hedder ”Jubilæumsskoven”.
Der kom ikke rigtig nogen opklarende
svar på gåden den vej, så Samrådet
måtte til at grave dybere for at finde
svaret.
Det fik de via Hans Christian Christiansen som kunne fortælle, at det
var træer som blev plantet i anledningen af, at Aalborg Kommune havde
2x650 års jubilæum. Plantningen
blev foretaget den 17. oktober 1992.
Det blev en dag, der kaldte folk af
huse i Tylstrup, for at hjælpe med udplantningen.
Fra Aalborg kom både stadsgartneren og viseborgmesteren for at overvåge, at tingene foregik korrekt.

Arbejdet blev ivrigt overvåget af daværende
viceborgmester Niels Åge Helenius (hvid jakke) Stadsgartner Børge Clausen og bag ved
ham den mangeårige formand for Tylstrup
Borgerforening, Poul Nielsen. Foto: H.C.
Christiansen.

Der blev plantet på livet løs. Foto: H.C. Christiansen.

Plads til alle
familiens ender
Vi ved hvad vi snakker om,
for vi har fem generationers know how om møbler!

“

Martin Gade Pedersen
5. generations møbel-nørd

August 2020

Du skal da bygge din
egen sofa, uanset om du
er til stof, læder, små eller
store ender, gul, grøn, rød
eller sort.
Lad mig guide dig i den
rigtige retning.

„
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Åbningstider:
Torsdag – fredag 10.00 – 17.30
Lørdag 10.00 – 14.00

Luneborgvej 59 · 9382 Tylstrup
Tlf. 23 43 95 23 · www.moebelsalg.dk
info@moebelsalg.dk

BARNDOMMENS GADE DEL 27

Fodbold på TV…
men vi havde ikke TV!

August 2020
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I oktober 1951, da jeg var 5 år gammel, begyndte DR at sende fjernsyn
i Danmark. I starten var der kun få
udsendelser og ikke hver aften. Kun
få danskere havde et Tv-apparat, men
fra 1954 blev der sendt fjernsyn hver
aften. Herefter blev TV i løbet af relativt få år det altdominerende massemedie, der fik en hidtil uset indflydelse på vores opfattelser og dagligliv på
godt og ondt. Omkring 1960 havde
halvdelen af Danmarks husstande
fået eget Tv-apparat. Vi tilhørte ikke
den gruppe i mit hjem.
I hele min barndom og ungdom levede jeg altså stort set uden at se TV.
Men kun næsten, for da DR begyndte
at sende fodbold, måtte vi finde på
udveje til at få del i fornøjelserne, og
det tilførte min barndom uforglemmelige oplevelser, selv om vi ikke havde
fjernsyn.

Første TV-kamp
Den første fodboldkamp, jeg så i
fjernsynet, var, så vidt jeg husker, en
kamp fra VM i Sverige i 1958. Jeg
husker i hvert fald finalen mellem
Sverige og Brasilien, som vi drenge
kunne se i cykelhandler og mekaniker Ludvig Christensens butiksvindue.

Her var Ludvigs forretning (billedet er fra Ludvigs efterfølger).

Der var kun et hus mellem Astrid og
Ludvigs hus og vores. Ludvig Christensen forhandlede også Tv-apparater,
og i anledning af VM havde han sat
et TV op, så man kunne stå uden for
butikken og se kampen. Måske bærer min næse stadig præg af, at den
blev klemt flad mod ruden. Brasilien
vandt 5-2. Pelé scorede 2 gange for
Brasilien. Han blev alles helt, og de
efterfølgende mange uger trænede
vi drenge intenst i håb om at kunne
blive Danmarks nye ”Pelé”.

OL i Rom
Den næste store fodboldbegivenhed
var OL i Rom i 1960. Danmark havde
spillet sig i semifinalen. Bestyrelsen
for TUI (Tylstrup idrætsforening) havde foranstaltet, at fodboldglade Tylstrupboere, der ikke havde tv, kunne
se kampen i det nye klubhus. Der blev
sat bænke op, og foran forsamlingen
stod det lille Tv-apparat. Jeg husker
endnu, hvor jeg sad.
Jeg mindes tydeligt semifinalen,
men jeg husker intet fra finalen heller
ikke, om jeg var i klubhuset.
Eftersom Danmark tabte finalen,
har jeg sikkert fortrængt den begivenhed. Semifinalen var derimod en fantastisk oplevelse. Danmark vandt 2-0
over det legendariske Ungarn-hold. Vi
kendte naturligvis navnene på alle de
danske spillere, og mange af navnene
sidder stadig mejslet i hukommelsen.
Gunnar Nu var fænomenal, både når
han kommenterede spillernes bedrifter eller mangler på samme.
Det, jeg husker bedst, er selvfølgeligt Henry Froms mageløse straffesparksredning. Vi drenge var vildt
optaget af redningen og optakten til
redningen. Netop som straffesparket
skulle skydes, forsinkede Henry From
sparket ved pludseligt at gå de få

Henry From i semifinalen.

skridt til venstre ud til stolpen og sætte sit tyggegummi på bagsiden. Den
dag lærte vi et nyt begreb at kende:
psykologisk krigsførelse. Få sekunder
senere blev Henry From dagens mand
i skysovs og hele Danmarks helt, da
han gik til den rigtige side og reddede
sparket, og Danmark havde fået en
lille flok nye idoler.

Guld-Harald
Harald Nielsen fra Frederikshavn var
helten over dem alle. Han blev kaldt
guld-Harald og var vist stadig teenager. Jeg husker endnu, hvordan mor
læste en tildragelse højt fra avisen.
En familie var kørt til Frederikshavn
med deres to teenagepiger i håb om

TV fra 60’erne.

at få et glimt af Harald Nielsen. Ifølge
avisartiklen vidste de angiveligt, hvor
Harald Nielsen boede, og da de med
sænket fart kørte forbi stedet, skreg
begge piger i vilden sky. Moderen,
som ikke kunne se nogen Harald,
spurgte forbavset, hvad de havde
gang i. Svaret kom som et jubelbrøl:
”Vi så hans cykel stå op ad muren”!
Euforien var enorm. De fleste
drenge i Danmark kendte spillerne og
deres kvaliteter. Teknikeren Tommy
Troelsen, venstre innerwing Henning
Enoksen, sympatiske og stabile John
Danielsen fra B 1909, etc.

Tommy Troelsen, John Danielsen, Harald
Nielsen og træner Arne Sørensen.

Centraldamen Meta

Åge og skråen
Jeg tror nok, det var Meta, der sagde, at hendes far, Åge, elskede at

se fodbold på TV, så jeg kunne bare
komme ind, hvis jeg gerne ville se en
kamp. Andreassen sad ved enden af
spisebordet, når jeg bankede på og
forsigtigt spurgte, om jeg måtte se
med. Jeg fik fast plads ved langsiden
af spisebordet. Andreasen havde allerede fjernsynet tændt. Man skulle
ikke vælge kanal, for der var kun en,
og transmissionen var i sort hvid.
Mens vi fornøjede os over at kunne
se verdens bedste fodboldspillere
trylle med bolden, skelede jeg forundret til Andreasens vane med at sutte
skråtobak. Skråen blev ofte vendt i cigaraske for at forstærke smagen, inden den blev lagt ind i munden. Efter
et stykke tid blev processen gentaget!
Fru Andreassen så jeg stort set aldrig.
Hun var vel ude i køkkenet. Engang
imellem kiggede hun lige inden for i
stuen og spurgte, om det var en god
kamp. Der blev ikke udvekslet mange
ord mellem Åge Andreassen og mig,
når vi så de hvide fra Real Madrid
vinde den ene Europa Cup finale efter
den anden. Men vi var da enige om,
at di Stefano, Puskas og Santa Maria
var i særklasse og de bedste i hele
verden.
Jeg flyttede hjemmefra i 1963, da
jeg var 17. På det tidspunkt havde
mor og far ikke fået fjernsyn.

Gunnar Nu
– og medrivende radio
Midt i halvtredserne, inden der var
fodbold på TV, havde vi også gode
fodboldoplevelser, når der blev transmitteret landskampe i radioen, som
Gunnar Nu kommenterede. På sin vis
var oplevelsen ligeså intens som på
TV, fordi Gunnar Nu formåede at gøre

kampene medrivende, når han greb
lytterne med fantastiske beskrivelser
af fx Knud Lundbergs bedrifter. Vi levede med og jublede, når Danmark
fik mål, og vi hang med skuffen, når
modstanderne scorede.

Taknemmelig
Jeg tænker sommetider på, om jeg
fik sagt hr. og fru Andreassen ordentlig tak for deres utrolige gæstfrihed
og venlighed overfor en fodboldglad
dreng. Jeg fik vel nærmest det indtryk, at jeg gjorde Åge Andreassen en
tjeneste ved at se de utallige kampe
sammen med ham. Faktum er, at
jeg føler mig dybt taknemlig over den
venlighed og gæstfrihed, de viste mig.
Jeg fornemmede aldrig én gang, at
jeg var til ulejlighed.
For få år siden havde jeg anledning
til at træffe Meta ved et arrangement.
Jeg var glad for den gyldne anledning
til at minde hende om hendes forældres venlighed og gæstfrihed og til
at sige hende ”et varmt tak” for de
mange uforglemmelige oplevelser, jeg
var blevet til del foran det sort-hvide
fjernsyn i deres hyggelige hjem.
Hendes flotte kommentar var: Tak,
fordi du kom ind og gav far selskab.

Støt Indblik
41656
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Men der var også Europa Cup fodbold
på TV, og vi havde som sagt ingen
fjernsyn. Men det havde vores nabo,
Hr. og fru Andreassen, der lagde hus
til telefoncentralen i Tylstrup, som
deres ældste datter Meta bestyrede. Hun bedyrede mig for øvrigt, at
hun elskede at skrive stil, så hvis jeg
havde brug for hjælp, var det bare at
sige til. Det lod jeg mig ikke sige to
gange. Hun assisterede et par gange
med forslag og rettelser og sikkert
også med velskrevne afsnit, alt imens
jeg stod og så, hvordan hun skabte
kontakt mellem mennesker ved centralbordet. Hun kunne samtlige abonnenters numre udenad.
Jeg kan ikke mindes, at jeg havde
dårlig samvittighed, når jeg fik stilene
tilbage med topkarakter. Tværtimod!
Det føltes dejligt at kunne spørge sidekammeraten, når vi fik stilene tilbage: ”Hvad fik du?” i håb om, at han
ville spørge mig om det samme!

Centralen - nu Tylstrup genbrug.
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Forandringsparathed 2. udgave
- om at vende den anden kind til…
August 2020
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For fem år siden handlede denne
klumme om forandringsparathed. Jeg
skrev den gang: ”Heldigvis er mennesker rent faktisk skabt forandringsparate. Gud har givet os med en helt
forunderlig evne til at udvikle os til det
bedre.”
Det er nu bevist! Uigendriveligt har
tusindvis, ja, millioner af danskere vist
sig forandringsparate i overvældende
grad. Fra den ene dag til den anden
ændrede vi total og fuldstændig adfærd. 100 år gamle vaner og normer
for fællesskab og samvær forandredes i løbet af blot timer. Det var en
nærmest surrealistisk oplevelse ikke
mindst i lyset af, hvor udfordrende det
ellers synes at være at ændre vaner
når det for eksempel gælder forbrugsmønstre.
Et håndtryk blev pludselig ugleset, ja, forkasteligt, for det kunne jo
smitte! Vi holdt – og holder – afstand
til hinanden i ganske stor grad. Jeg
mærker det hver gang jeg går i dagli’Brugsen … udgangen tjekkes for at

se, om der er nogen på vej ud, inden
jeg går ind. Og inde i butikken er jeg
bevidst om, hvor jeg befinder mig i
forhold til andre kunder. Det tænkte
jeg ærlig talt ikke så meget over i begyndelsen af marts.
Vi er forandringsparate, når det
gælder!
Men hvad nu, når det ikke gælder
en pandemi. Når det gælder noget af
alt det i verden, som også gør mennesker ondt. Ja, som formodentlig
gør langt mere ondt end corona og
Covid-19 nogensinde kommer i nærheden.
For selv om en pandemi naturligvis
er noget forfærdeligt rod, som forstyrrer og plager virkelig mange mennesker, så menneskers manglende vilje
til at vende den anden kind til formodentlig i det store perspektiv så meget, meget mere ødelæggende.
Tænk, hvor meget død og elendighed, der kunne være undgået, hvis
magtens mænd havde sagt pyt i stedet for at skyde tilbage. Tænk hvis

Bush havde sagt: Lad mig invitere Bin
Laden på kaffe, i stedet for at skyde
om sig med missiler og granater, så
9/11-begivenheden kom til at blegne,
når det gælder antal ofre for magtmænds idé og at død og ødelæggelse
bringer noget godt med sig.
Forestil dig, at Bush, Mussolini,
Mao, Stalin, Hitler, Khan og hvad de
ellers har heddet til efternavn, havde
været forandringsparate. Havde valgt
den anden kinds vej.
De troede ikke, at det lod sig gøre.
De kendte kun en vej, slå igen vejen,
og volden og krisen eskalerede hver
gang.
Men når vi kan vænne os til at give
albue, så kan vi også vænne os til at
vende den anden kind til. Bryde ondskabens spiral. I det store. Men ikke
mindst i det små, i ægteskabet, familien, blandt naboerne, kollegaerne.
Du er forandringsparat, det har du
bevist. Tag nu frimodigt det næste
store skridt: Vend den anden kind til.
Du kan ændre verden på den måde.

Så er Aftenskolen klar igen
sætter vi med at udvide din fotoviden
og træning i praktisk brug af kameraet. Du lærer om tekniske indstillingsmuligheder og vi arbejder med
såvel naturligt som kunstigt lys. Vi vil
også arbejde med naturfotografering
og portrætfotografering og emner vil
bl.a. være billedkomposition og anvendelse af metadata.
I skrivende stund regner vi også
med at fortsætte vores danskkursus
for landbrugsmedhjælpere, ligesom vi
arbejder med nye ideer. Kommer der
nye aktiviteter til, vil vi annoncere dem
i bladet her, i hallen og med diverse
opslag.
Håber I har lyst til igen at være
med. På alle kurser følger vi selvfølgelig de bestemmelser, der må være på
det givent tidspunkt omkring hygiejne,
forsamling m.m.
Tilmelding på www.nord.aof.dk eller
tlf. 72 13 23 01

får økonomisk refusion af deres deltagerbetaling. Det vil gælde for kursusgange i perioden fra midt marts,
hvor Statsministeren lukkede landet
ned og frem til kurset oprindelig skulle
slutte.
For de deltagere, der har betalt via
kort på hjemmesiden, sker refusionen
automatisk. For de, der har betalt på
netbank, skal vi have konto nr. til indbetaling, da aftenskolen ikke gemmer
betalingsoplysninger. Skriv til kursussekretær i Aftenskolen Tine på tzj@
aofnord.dk. Tilbagebetaling vil ske, så
snart pengene kommer fra Ministeriet.

Deltagerbetalinger
fra aflyste kurser
I forbindelse med COVID-19 er det
politisk besluttet at deltagere tilmeldt
kursusgange, der ikke er gennemført,

Fotokursus for let øvede er et af de kurser der
starter op igen.

TYLSTRUP

BORGERFORENING
Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i
Tylstrup, og har stået for legepladsen i anlægget.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at skrive
din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. nr. 7448
Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.
Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk
Hilsen Bestyrelsen
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Så er vi så småt i gang igen i vores lille
aftenskoleteam. Sommerferien nærmer sig for mange og herefter er der
forhåbentlig tid til igen at komme ud
og deltage i aktiviteter sammen med
hinanden. Flere af vores kurser blev jo
lukket, da Coronaen brød ud og vi er
stadig underlagt nogle af de bestemmelser, som Sundhedsstyrelsen har
udsendt. Vi har derfor valgt at starte
”blødt ud” med at genoptage nogle af
de kurser, som vi fik lukket i marts.
Aktiviteterne foregår på Tylstrup skole.
Vi fortsætter vores engelsk kursus
for begyndere, men også tidligere kursister, med start den 31. august kl.
15.00. På kurset lærer du engelsk
sprog på grundlæggende niveau og
turist og vi arbejder med ord og sætninger og i mindre grad grammatik.
Slægtsforskning for begyndere med
Poul Dahl starter op den 22. september kl. 16.00. På kurset introduceres
du til brugen af værktøjer og kilder,
som du kan bruge til at søge oplysninger om dit ophav, barndomshjem
og bosteder.
Så starter foto for let øvede op igen
onsdag den 9. september. Her fort-
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Børnehaven Krudtuglen
På trods af den forfærdelige virus
Covid-19, er Børnehaven Krudtuglen
i fuldkraft igen, naturligvis med andre
forhold og retningslinjer. Alle børnene
har taget godt imod de nye retningslinjer, der naturligvis har sat yderligere
fokus på hygiejne, herunder bl.a. hyppigere håndvask. Bl.a. har det også
betydet, at man har fået en udendørs
vask på legepladsen – det er sjovt og
let for børnene, der i denne tid har
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været ude langt det meste af tiden de
er i børnehaven. Krudtuglens børn er
blevet ”rigtige udebørn” – også selv-
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om vejret ikke altid er sol og varme,
så kan der let leges i mudder og laves
huler rundt på legepladsen.
Der bliver også tænkt alternativt i
forhold til aktiviteter i børnene’ hverdag – selvom man skal holde afstand
og gerne skal være ude, så besøgte
børnehaven nemlig byens plejehjem
Solgården og sang for hjemmets beboere. Det var sjovt og hyggeligt for
både de glade børn og de ældre borgere i byen.
Der blev i udgangen af maj også
sagt farvel til børnehavens ældste

børn, da de startede i Dussen ved
skolen – tusind tak for jeres tid i Krudtuglen til jer og jeres forældre - held og
lykke på jeres videre fart i livet.

Badmintonafdelingen lukker
A F PE R D. KRIST EN S EN , HO VED BESTY R ELS ES F OR M A ND, T Y L S T R U P U NG DOM S OG I DR ÆT S F OR E NI NG

Det er med blødende hjerte, at hovedbestyrelsen på mødet d. 22/6-20,
besluttede at lukke badmintonafdelingen i kommende sæson.
Badmintonafdelingen har ellers
været inde i en rigtig god udviklingsfase, hvor antallet af medlemmer har
været stigende – og med nye initiativer såsom klippekortsordninger ”natminton” osv., så det virkeligt lyst ud
for badmintonafdelingen.
De nuværende udvalgsmedlemmer
har gjort et kæmpe stykke arbejde for
at gøre afdelingen attraktiv for vores
medlemmer.
Da vores nuværende afdelingsformand Dorthe M. Blok meddelte undertegnede, at hun ønsker at stoppe
som formand, men fortsætte i udvalgt, var jeg ked af hun ville stoppe,
men rigtig glad for stadig at kunne

gøre brug af hendes kompetencer i
udvalgsarbejdet.
Derfor var det også en fortrøstningsfuld hovedbestyrelsesformand
der forfattede et brev til samtlige
medlemmer i badmintonafdelingen.
Et brev der indeholdt et ønske og
en appel til alle om at melde sig på
banen og give en hånd med i vores
frivillige forening. Godt nok var det en
person, som kunne bestride en formandspost, men bakket rigtig godt
op af et erfarent udvalg som på alle
måder ville hjælpe og understøtte den
kommende formandspost.
Det er desværre ikke lykkedes og
efter en kæmpe indsats af udvalget,
hvor de efterfølgende har ringet rundt
til alle der har modtaget hovedformandens brev/appel, er der endnu
ikke fundet en afløser.

Da en afdeling ikke kan fungere
uden at formandsposten er besat –
var det hovedbestyrelsen beslutning
at lukke afdelingen ned i kommende
sæson.
Det har været en af de sværeste
beslutninger jeg har været med til at
udmønte gennem de mange år jeg
har været med i bestyrelsesarbejdet.
Jeg er meget bevist om, at en nedlukning kan have den konsekvens at
afdelingen ikke ”genopstår”. Et scenarie jeg ikke håber kommer til at ske
i vores lille forening.
Skulle der nu være en blandt jer
læsere som ønsker at bestride formandsposten, så er i meget velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 25 26 61 40 eller mail
per.d.kristensen@gmail.com.

Aﬂysning af Byfesten
Tylstrup Byfest er desværre aflyst i
2020 pga. Corona og Konfirmation i
byen. Det skulle være afholdt i weekenden i uge 33. Det er udskudt til

næste år også i uge 33, det vil sige
d. 20. og 21. august 2021. Så sæt
endelig kryds i kalenderen, for her
vender vi stærkt tilbage.

Fra Byfesten 2019.

Med venlig hilsen
Tylstrup Borgerforening

Fra Byfesten 2019.

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/5
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. 1/6 til d. 31/8
Mandag
8.00 - 10.00 / 16.00 - 18.00
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
12 mdr. kort
6 mdr. kort
3 mdr. kort
3 mdr. kort +65 år
1 mdr. kort
1 mdr. kort +65 år

250,00 kr.
1.300,00 kr.
750,00 kr.
400,00 kr.
300,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

Der kan være åbent om lørdagen i
vinterperioden og fredagen i sommerperioden. Tjek opslag i motionscenteret eller følg os på Facebook.

1, 3, 6 og 12 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.minisite.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 ”Motionscenter” kan man læse nærmere.

Motionsudvalget

August 2020

For alle som vil have et bedre velvære
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Medborgermødet
PÅ VE G NE AF TYL S TR U P SAM R ÅD , JEAN ET TE OG L ONE

Siden sidst
Da samrådet og erhververs foreningen
den 28. april 2016 indkaldte til MED
borgermøde på skolen, var der stort
fremmøde og stor interesse for byen.
På mødet kom der mange gode
ideer til hvad vi ønsker og håber for
byen. Der blev lavet forskellige arbejdsgrupper (se billedet). Mange af
grupperne er lykkedes rigtig flot med
deres arbejde, nogle arbejder stadig
videre, nye grupper/ideer er siden
kommet til.

Fremtiden

hed med viden og sparring og måske
en pose penge. Så tag din nabo under armen og kom til mødet. ALLE er
velkomne – unge som gamle. VI har
brug for alle gode ideer – også DIN! –

Og måske lidt af din tid (bare engang
imellem).
I Tylstrup har vi før vist at sammenhold giver resultat - SAMMEN ER VI
STÆRKERE!

August 2020

Aalborg Kommune har udvalgt Tylstrup
til at deltage i en udviklingsprocces i
Tylstrup. AAK vil gerne indkalde til et
nyt MEDborgermøde i August (nærmere dato følger). På dette møde kan
vi igen komme med en masse nye
ideer til byen, ønsker, drømme, visioner osv. til byen. Vi skal i byen selv
arbejde videre med kommunen som
medspiller. Kommunen står til rådig-
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Støt
Indblik

Synes du at dette blad er godt, og at det vil du gerne støtte,
så tag din mobiltelefon og send en skilling til 41656

Har du ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig også overføre en skilling til vores konto i Nordjyske Bank 7448-1202245

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 20. november
kl. 17 til 20
Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke
ekstra – OK betaler hele beløbet.
Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten.
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Ekstra støtte med OK Mobil
Bliver du samtidig mobilkunde hos OK, kan du støtte
med ekstra 6 øre pr. abonnement. Du kan frit vælge
imellem alle mobilpakker hos OK Mobil. Derudover
optjener du automatisk Bonus Taletid eller Bonus
Data, når du tanker med dit OK Benzinkort. På den
måde bliver det faktisk lidt billigere for dig.

Masser af mad og mange
spændende aktiviteter
Sang, musik
& Bibelhistorie
Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

Tylstrup Borgerforening holder generalforsamling onsdag den 26. august 2020
kl. 19 i Tylstrup Hallens Cafeteria. Alle medlemmer er velkomne.
Dagsordenen ser sådan ud:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag – forslag kan sendes til tylstrupborgerforening@hotmail.com
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant – Trine Sørensen, Anne Merethe Christensen
og Lene Etly Larsen er på valg og modtager alle genvalg.
8. Valg af 1 revisor
9. Eventuelt
Borgerforeningen har modtaget et mindre beløb fra en forening, der er blevet nedlagt. Pengene
er øremærket til at skulle bruges til børn og unge. Du er velkommen til at møde op til generalforsamlingen og komme med forslag til, hvad vi skal bruge pengene til.
Med venlig hilsen
Tylstrup Borgerforening
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GENERALFORSAMLING
I TYLSTRUP BORGERFORENING
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Nyt fra Brændskov’ venner

18

Covid-19 virussen har naturligvis også
sat sine spor på udlejning og arrangementer i Brændskov forsamlingshus
- men der er så småt gang i huset
igen, til stor glæde for alle.

Det første arrangement Brændskov’ venner netop har udført er Sankt
Hans – det blev selvfølgelig holdt i
en lidt anden form i år end tidligere.
Fællesspisningen i huset inden bålet
skulle tændes var aflyst og vi mødtes først til selve båltænding omkring
kl. 19. Det forløb stille og roligt, med
godt gang i det store bål.
HUSK at sætte X i kalenderen til
18. september 2020 til årets fest for
de voksne – vi håber og tror på, at
det bliver muligt, at holde denne fest
trods det særlige forår vi har været
igennem.

Mad, meninger og tro

Nysgerrig på kristendom og tro? Så er Mad, meninger og tro helt sikkert noget
for dig. Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale. Man kan være med en eller ﬂere gange. Arrangementet
foregår i Tylstrup Frikirke.

De kommende datoer: 2. september, 7. oktober og 4. november.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen på tlf, sms eller mail senest mandagen før hvert kursus. Der er et
deltagergebyr på 25 kr. pr. gang. Sms og tlf. 25 34 90 34, Email: ﬁnnkier@gmail.com.

Senioreftermiddage
og aktuelle aftener
A F SØ R E N M OR TE NSE N

Senioreftermiddage
Som noget nyt har Tylstrup Frikirke
besluttet, at man vil have faste rammer for et seniorarbejde. Hver anden
måned vil der blive afholdt et arrangement i Hammelhuset (alternativt i Tylstrup Frikirke). Samværene vil bære
præg af et socialt fællesskab, hvor
man vil mødes omkring kaffeborde,
men også lytte til et interessant indlæg af forskellig karakter. Desuden vil
vi synge sammen og lytte til en kort
andagt. Arrangementerne vil begynde
kl. 14.00 og vare et par timer. Senioreftermiddagene vil normalt være
gratis, men det kan være aktuelt at
opkræve et lille beløb for kaffen. Alle
kan komme og være med, men som

navnet senior antyder, er det tænkt
som et 50+ arrangement.
Et endeligt program for efterårets
senioreftermiddage vil først foreligge
i august. Men datoerne er allerede
planlagt og bliver:
Onsdag d. 19. august kl. 14.00
Onsdag d. 21. oktober kl. 14.00

Aktuelle aftener
Udover senioreftermiddagene vil der
også blive afholdt aktuelle aftener,
hvor forskellige relevante emner vil
blive taget op. Det kan være etiske
og teologiske emner, som er oppe i
tiden. Kristendom og videnskab – kan
det forenes? m.m. Her vil der også
først forelægge et program efter fe-

rien. Udover aftenens emne vil der
også være tid til at drikke en kop
kaffe. Vil også synge sammen og lytte
til en kort andagt. Normalt vil disse
aftener være gratis, men der kan blive
tale om, at der lægges et lille beløb
for kaffen. Alle kan komme og være
med, og aldersmæssigt tænkes der
her på 20+.
Først efter sommerferien vil der
forelægge et program, men der er allerede planlagt følgende aftener, som
vil begynde kl. 19.00 og vare godt et
par timer og finde sted i Tylstrup Frikirkes lokaler.
Onsdag d. 16. september kl. 19.00
Onsdag d. 18. november kl. 19.00

BESØG JKE BRØNDERSLEV

▪ 450 m2 inspiration til køkken, bad
og garderobe.

▪ Gratis indretningsforslag i fotorealistisk 3D.

▪ Lokalt nordjysk kvalitetsprodukt.
▪ Forhandler af bl.a.: Miele, Siemens,
Electrolux, Eico, Lampefeber.

Book et møde med os –
også gerne uden for normal
åbningstid. Kontakt os
på tlf. 96 46 46 20.

JKE BRØNDERSLEV

v/Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup
Hjørringvej 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 96 46 46 20
Mandag-fredag: 9.00-17.00 . st-ajstrup.dk
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Vi har tid, når
du har tid ...
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En krønike om

Christian Nielsen
A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

Niels Christian Nielsen.

Fortsættelse af Krøniken
om Christian Nielsen...

August 2020

Kontaktede modstandsfolkene
dig nogensinde som
sognerådsformand?

20

Ja, men det var ad omveje. Det var en
præst, Korsbo, og så en læge, vi havde der hed Thorup, de kendte dem.

Den 19. september 1944 blev
politiet jo taget, så der blev lagt
andre byrder over på jer også.
Da skulle I til at virke som
politimyndighed. Hvordan
klarede I den opgave.
Ja, der var jo mange genvordigheder med tyskerbesættelsen. Den 19.
september 1944 var jeg i Aalborg om
formiddagen, jeg var ude til kiropraktisk behandling. Jeg var med rutebilen
derud, og kiropraktoren havde vindue
bagud til rutebilstationen. Der hører
jeg, at der bliver råbt i højttaleren på
rutebilsstationen, at nu skulle busserne ud af byen inden klokken 16,
da de ville blive beslaglagt. Det var
den eneste mulighed for at komme
hjem, så jeg skyndte mig at komme
i tøjet igen, og nåede lige at komme
med bussen. Den morgen var hele det
danske politikorps blevet taget. Dvs.
dem de kunne få fat i. Så var der jo

ikke noget dansk politi længere. Det
endte så med, at de hittede på at sognerådsformænd og borgmestre skulle
respekteres som politimester. Det var
vi faktisk nødt til også, for at vi kunne
hjælpe til at beskytte befolkningen.
Men nu var der jo ingen politi, og vi
havde jo ingen politiuddannelse, og
der var selvfølgelig også dengang uro,
både slagsmål med tyskerne og danskerne og mange ting, Det var ikke så
let at holde orden på det. Så blev vi
enige om i sognerådet at vi oprettede
et vagtværn. 4 mand i Tylstrup, 4 i Ajstrup, og 4 i Sulsted og 4 i Vestbjerg.
De vagtmænd skulle så udføre politimæssige opgaver, og det sorterede
direkte under mig. De blev udrustet
med en lommelygte, en fløjte og en
gummiknippel, og så fik de nogle instrukser, som vi lavede, eller rettere
sagt, det var noget jeg lavede, og sådan gik det. De var ikke i funktion ret
tit, men det hændte to-tre gange. Og
det var faktisk under mit ansvar, så jeg
har prøvet at være politimester.
Omsider da krigen var slut, blev vi
fri for alle tyskerne her på egnen. De
blev flyttet til forskellige flygtningelejre
i Vadum og Brønderslev, og så fik vi
vores skoler igen. Vi havde frygtet, at
når vi engang fik skolerne igen, var
de blevet forvandlet til grusbunker.
Vi havde tænkt, at tyskerne blev så
desperate, at de ville sprænge bygningerne i luften. Det skete heldigvis ikke. Men vi havde megen store
omkostninger på at få bygningerne
renoveret. Det kom vi også over, og
så kom vi ind i mere normal gænge
med kommunal arbejde, og i det hele
taget med folkets liv her på egnen.

beslutninger om at trække mig ud
af alle de offentlige hverv. Jeg havde
jo stadigvæk gården og mindreårige
børn, og det kunne ikke praktiseres,
hvis jeg skulle hjemmefra hver dag.
Det var jo sådan, at hvis ikke man
havde en dygtig kone, var det umuligt
at bestride de offentlige hverv.
Jeg har hørt en nabokone fortælle,
at den gang jeg blev sognerådsformand, så havde min kone sagt: ”Nu
skal Christian til at gå i sko, så skal
jeg til at gå i træsko”, og det gjorde
hun. Hun var meget dygtig til at omgås dyrene, og de fremmede folk vi
havde. På den måde kunne det jo gå.

Hvor mange børn havde I?
Vi havde 5 børn og de to mindste var
mindreårige dengang. Min kone døde
i 1953, og jeg kom ud af sognerådet
i april 1950, og ud af næsten alle offentlige hverv, og så skulle jeg til at
passe mit hjem og mine børn. Men
så gik det sådan, at der var ingen af
mine børn, der ville have noget med
landbruget at gøre, og de kom ud i
andre erhverv. Så blev jeg ked af, at
gå der alene med fremmede folk, og

Så var krigen slut,
Hvad skete der så?
I 1949 blev min kone alvorligt syg, og
jeg blev straks klar over, ved samtaler
med lægerne at hun ikke kunne leve.
Så var det jo klart, at jeg skulle tage

Christian og hans kone Marie. Taget den 20.
februar 1951 på Christians 50 års fødselsdag. Marie er meget syg her.

det blev også temmelig dyrt på sådan
en mindre gård. Jeg begyndte at spekulere på at skifte erhverv. Men det
var ikke så nemt med den alder, jeg
havde. Jeg gik og regnede ud på, at
hvis jeg solgte gården, så havde jeg
en lille kapital, og hvis jeg så kunne
tjene et mindre beløb, for eksempel
5000 kroner årligt, så kunne jeg blive
ved med at leve et normalt liv, som
jeg plejede. Og det gjorde jeg så. Jeg
solgte gården og købte huset her i Tylstrup, hvor jeg bor nu.

Hvad kom du så til at lave?

hånden blevet ældre, og havde ingen
egentlig afløser.
Jeg havde en stor stab af meget
dygtige damer, så det gik egentlig
godt nok sådan set, men en afløser
til mig, var ikke så nemt at finde, så
det var også en grund til fusionen.
Der var forskellige ting, der betingede, at vi besluttede os til at fusionere
med Nørresundby bank. Det gik til på
den måde, at de skulle overtage både
aktiver og passiver i Sulsted Sparekasse, og det skulle de betale kontant
med 1,2 millioner kroner. Af det beløb
skulle der sættes 1 million kroner til
side, der skulle kaldes Sulsted/Ajstrup
Sparekasses mindefond. Renterne af
denne mindefond skulle så gå til forskellige almennyttige formål, uddannelse og mange andre ting her i de
gamle Sulsted/ Ajstrup sogne.

Krøniken om Christian Nielsen
fortsætter i næste nummer...

Hvornår blev du direktør?
Der gik et års tid eller to, hvor jeg var
en slags medhjælper. Dvs. jeg førte
faktisk alt bogholderi med håndkraft.
Det kunne jeg ikke blive ved med at
klare mig med. Så fik vi en dame, og
troede at vi var ovenpå. Men da der
var gået et halvt år mere, var vi lige
vidt, så vi skulle have en mere. I 1965
var Peter Kusk kommet efter, at nu
ville han have fri. Han blev 75 år, og
så trak han sig tilbage, og så blev jeg
udnævnt til ”enedirektør”. Og det var
jeg så fra 1965 og indtil 1972, da
vi blev fusioneret med Nørresundby
Bank. Og det var en sensation, som
gik i pressen over hele Danmark. For
det var vist nok den første landsbysparekasse, der blev fusioneret
med en bank. Der var jo mange små
sparekasser, der var blevet fusioneret
med andre større sparekasser. Men
nu havde vi jo et samarbejde med
Nørresundby Bank, og havde haft
det igennem mange år og kendte de
folk, og de havde en filial i Sulsted.
Der var det meningen, at de ville til
at bygge en ejendom selv. Det var jo
lejede lokaler, og så ville de rigtig til
at sætte pres på. Og så i mellemtiden
var der sket en vældig udvikling inden
for pengeinstitutterne. Jeg var efter-

FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået
en række flagstænger og flag til at
danne flagallé gennem byen. Der er
nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne
for opsætning og nedtagning disse
dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.
• Konfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har
lavet en aftale med 6. klasse på
Tylstrup skole.
• Konfirmation i Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• Tylstrup Byfest
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.
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Et par dage efter at jeg var flyttet her
til Tylstrup, ringede den daværende
sparekassedirektør i Sulsted, Peter
Pedersen, også kaldet Peter Kusk
til mig og spurgte, om ikke jeg ville
komme derover. Han ville snakke med
mig. Det kunne jeg da godt, så jeg
cyklede derover. Så siger han til mig:
”Nu har du jo solgt gården Christian,
og vi mangler så hårdt en mand til at
hjælpe os her. Kunne du ikke tænke
dig den plads”. Det var jo noget, som
jeg godt kunne tænke mig. For sådan
noget interessere mig, og det endte
så med, at jeg skulle starte derovre
den 1. februar 1959. som medhjælper. Et par dage efter den 1. februar
ringede Peter om morgenen og siger:
”Hør du Christian, du bliver nødt til
at komme herover, for min kone og
jeg skal en tur til Aalborg”. Jamen det
kender jeg jo ikke noget til, protesterede jeg. ”Nej, men du kan komme
lidt før, så skal jeg vise dig det”. Jeg
trillede så derover, og vi så lidt på
det. Det var jo på gammeldags manér, vi førte i journaler og kassebog
ved håndkraft. Der var heller ikke så
mange ekspeditioner, som der senere
blev. Så tænkte jeg, ja ja når nu klokken er halv to, så kommer kassereren. Han har været her i mange år, så
han må kende noget til det, Så kom
kassereren klokken halv to. Kassereren var Niels Pedersen fra Tylstrup. Så
sagde jeg til ham: ”Nu må du hjælpe
mig, for det her har jeg ingen forstand
på, jeg kender slet ikke de her bøger”!
”Nej, det kan du tro nej”, sagde han.
”Jeg passer min kasse. Alt der foregår
derovre ved den side, det ved jeg ingenting om. Du skal ikke spørge mig
efter noget”.

Så tænkte jeg, nu er du på den.
Jeg havde kendt Peter Kusk gennem mange år, og jeg vidste det var
en prøve. Men vi gik i gang. Der blev
ikke så forfærdeligt travlt den eftermiddag, og jeg gav mig god tid til at
se, hvad det var jeg lavede og tænkte
mig om, om det nu kunne være rigtigt
osv.. Da vi var færdige, gjorde vi kassen op og skrev i kassebogen, og kom
til en ny kassebeholdning. Jeg vidste
den skulle passe og så lod jeg kassebogen ligge åben og tænkte, at når
nu Peter kommer hjem, så kunne han
tjekke den. Så kom Peter hjem, og
han kiggede lige den vej, men sagde
ikke et ord. Sådan lærte jeg at blive
sparekassemand.
Så gik det jo sådan, at sparekassen
voksede vældigt. Da jeg startede, hvis
jeg husker rigtigt, så var balancen ca.
3,5 million kroner. I 1972, da vi blev
fusioneret med Nørresundby Bank,
da var der ca. 13 millioner kroner, så
stærkt var det gået de få år.
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Spejderafslutning
opfrisket mange af de ting, som man
normalt laver til spejdermøderne.
Som et af højdepunkterne, var der
8 spejdere, der fik overrakt et særligt
HJEMMESPEJDERMÆRKE 2020. Et
mærke som kunne opnås, hvis man
havde afleveret mindst 8 ud af 11
mulige hjemmeopgaver, i de 11 uger,
hvor spejderarbejdet var Corona-lukket. Og de 8 spejdere var både stolte
og mega seje.
Mærket er for øvrigt noget helt specielt, da det er tegnet af en islandsk
kunstner Frida, og specielt designet
til MS Tylstrup (Tylstrup frikirkes spejdere).
Der blev selvfølgelig serveret lækker kage – og aftenen sluttede med
en speciel Corona-udgave af spejderne aftensang. Dvs. at man ikke
holdt hinanden med det sædvanlige

Stolte spejdere med Hjemmespejdermærket.

krydshåndgreb, men sang den med
god afstand.
Så det blev en flot sæsonafslutning
i dejligt sommervejr – og et på gensyn
til august.
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Tylstrup frikirkes spejdere nåede at
blive samlet til en afslutning inden ferien. I godt 3 måneder havde man et
stop på grund af Corona-19, men ønskede en god afslutning inden ferien,
da man nu atter kunne samles, men
selvfølgelig efter de udstukne coronaregler. Så man samledes i små hold,
og der blev sprittet godt af undervejs.
Der blev på bedste spejdervis
tændt bål, og på behørig afstand af
hverandre blev der sunget og holdt
andagt. En del af aftenen bestod af et
løb med 4 poster. Spejderne var inddelt i 4 hold, som på skift skulle prøve
kast med redningsreb, kast med støvler, lave huskeleg, arbejde med førstehjælp. Desuden skulle man lave
den mest perfekte skumfidus over bål
samt huske på ting om det danske
flag. Så på den måde fik man gen-

A F S ØR E N M OR T E NSE N
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Spejdernes aftensang - med afstand.

Andagt.

Spejderopstart til august
A F SØRE N MOR T EN SEN

Det bliver en brag af en fest når Tylstrup Frikirkes spejdere begynder
på den sæson d. 18. august fra kl.
17.00 – 18.30. Her inviteres både
spejdere og deres forældre med til
en festlig start, og der informeres om
hvad der kommer til at ske. Så alle
spejderlederne ønsker såvel gamle
som nye spejdere velkommen til en

sæson. Man håber selvfølgelig på, at
nogle af de begivenheder man havde
set frem til i foråret 2020 kan lade sig
gøre i den kommende sæson, som
weekender og lejr.
Som regel har man fælles opstart,
og derefter deles spejderne efter aldersgrupper:
3-5 år: Familie spejder. (Her må bar-

net følges med en voksen/forældre
hver gang)
0 -1. klasse: Bæver
2.-3. klasse: Ulv
4.-5. klasse: Junior
6.-8. klasse: Spejder

BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30

BØR
vide

BØRNEKIRKE

BØ
sø

i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Ved
Frik
bør

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning
Hvis du vil vide mere,

Hva

så kontakt
BØRNEKIRKEleder
Sofi
Kier-Hansen, 22 81 80 24
Hvis du vil vide mere, så kontaktaBØRNEKIRKEleder
Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØR
vide

TYLSTRUP SKYTTEFORENING
BØRNEKIRKE
TORSDAG D. 27/8 2020
KL. 19.00
starter Tylstrup Skytteforening op med
efterårsskydningen.
søndag
kl. 10:30

Bø
sø

Vi glæder os til at vise vores flotte og nymalede lokaler frem for vores
Ved alle gudstjenester i Tylstrup
medlemmer igen.

Ved
Frik
bør

Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er
Der vil som noget nyt blive tager stort hensyn
Coronatilsikkerheden
børnenetilinviteret
BØRNEKIRKE

Lille gave
hver 10. gang
Vi glæder os til at se dig igen efter den lange
pause.

Med venlig hilsen
Tylstrup Skytteforening.

Forfriskning

Hva

August 2020

efter alle sundhedskommissionens bestemmelser på det tidspunkt.
Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Der vil være skilte og retningslinjer slået op, hvor
der er befalet.
Sang og musik
Der vil selvfølelig være sprit til rådighed, men hvis
du ønsker
andre
Bibelhistorie
og bøn
værnemidler er du selvfølgelig velkomme til at Aktiviteter
tage demogmed
leg selv.
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Præmiewhist
starter op igen

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 18:30
Vi spiller som sædvanligt i Skytteforeningens
lokaler i vestenden af Tylstrup Hallen.
Der vil som noget nyt blive tager stort hensyn til Corona sikkerheden efter alle sundhedskommissionens bestemmelser på det
tidspunkt. Der vil være skilte og retningslinjer slået op. Der vil
selvfølelig være sprit til rådighed, men hvis du ønsker andre værnemidler, er du selvfølgelig velkomme til at tage dem med selv.
Vi glæder os til at se dig igen efter den lange pause. Og håber
at Coronaen ikke spænder ben for at vi kan komme i gang igen.
Hilsen Lars Hæsum

Kalender
På grund af Covid-19 kan der måske komme aflysninger, så vi vil anbefale at man undersøger ved den
pågældende arrangør om deres arrangementer bliver til noget.

AUGUST 2020
16.
		
16.
kl. 10.30
19.
kl. 14.00
19.
		
		
19.
kl. 19.00-22.00
23.
kl. 10.30
25.
kl. 19.00
26.
kl. 19.00
		
27.
kl. 19.00-21.00
30.
kl. 10.30

Ajstrup Sogn:
Konfirmationer i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag i Hammelhuset.
Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt til den nyrenoverede Brønderslev Kirke.
Tilmelding nødvendigt.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Missionsforstander John Nielsen.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Tylstrup Borgerforening:
Generalforsamling i hallens cafeteria.
Se dagsorden andet steds i bladet her.
Tylstrup Skytteforening:
Starter efterårssæsonnen op.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

August 2020

SEPTEMBER 2020
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1.
Tylstrup Frikirke:
kl. 14.00
Kreativ Café i Hammelhuset.
1.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
4.-5.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00-16.00
Loppemarked.
6.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
6.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.
9.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Viseaften i Sognets Hus med ”De Galvaniserede
		Leoparder”.
13.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Erik Mortensen.
13.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00-16.00
Søndagscafé i Sognets Hus.
15.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Valgforsamling i Sognets Hus. Valg til menighedsrådet.
16.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Aktuel aften.
16.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
17.
Ajstrup Sogn:
kl. 09.00
Morgensang i Sognets Hus.
20.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
25.
Tylstrup Frikirke:
kl. 18.00
Lederfest for B&U-ledere.
27.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Ajstrup Sogn. Høstgudstjeneste med efterfølgende
		
kirkefrokost. Tilmelding nødvendigt.
27.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

SEPTEMBER 2020
29.
præcis kl. 14.00
		
30.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag. Bustur til Skulpturparken i
Blokhus. Tilmelding nødvendig.
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

OKTOBER 2020
2.-3.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00-16.00
Loppemarked.
2.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.30
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
4.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Nadvergudstjeneste ved Peter Bjerre, Stenum.
6.
Tylstrup Frikirke:
kl. 14.00
Kreativ Café i Hammelhuset.
6.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
7.
Tylstrup Frikirke:
kl. 18.00
Mad, meninger og tro.
7.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.00
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
11.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.00
HØST-Café-gudstjeneste Lina Sandall-arrangement
		
med morgenkaffe. Steffen Pedersen.
11.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00-16.00
Søndagscafé i Sognets Hus.
14.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Sogneaften i Sognets Hus. Journalist Kai Hartmeyer:
		
Vandring mod Nidaros og på den danske klosterrute.
18.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
21.
Tylstrup Frikirke:
kl. 14.00
Senioreftermiddag i Hammelhuset.
21.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
25.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
		Kirkefrokost.
25.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
27.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.30
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Benny Kristensen
		
fortæller om Agape Child Cares velgørenhedsarbejde
		
blandt børn i Uganda. Gratis Kaffe.

NOVEMBER 2020
1.
kl. 10.30
1.
kl. 14.00
3.
kl. 14.00
3.
kl. 19.00-22.00
4.
kl. 18.00
6.-7.
kl. 10.00-16.00
6.
kl. 14.30
8.
kl. 10.30
8.
kl. 14.00-16.00

Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Peter Bjerre, Stenum.
Ajstrup Sogn:
Mindegudstjeneste for årets døde.
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Søndagscafé i Sognets Hus.

NOVEMBER 2020
10.
kl. 19.30

11.
kl. 19.00

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentlig gjort
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Tidl. Højskoleforstander og
valgmenighedspræst. Aage Augustinus: Omkring
Benny Andersen - en lystvandring i Benny Andersens
forfatterskab.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i november 2020 i løbet af uge 45.
Kontakt derfor Jens senest:

ANNONCE I INDBLIK

den 1. oktober 2020

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio november 2020 til
medio februar 2021.

TLF. 61 18 21 62

JENSTHN55@GMAIL.COM

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

PRISER

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

Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . . . kr. 800,2 x visitkort str. – 4 numre. . . . . . . . . . kr. 1.500,1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 700,1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,-

Kontakt derfor:

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Synes du at dette blad er godt, og at det vil du gerne støtte,
så tag din mobiltelefon og send en skilling til 41656
Har du ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig også overføre
en skilling til vores konto i Nordjyske Bank 74481202245

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500
Projekt6:Layout 1

11/02/08

14:45

Side 1

Aut. el-installatør
v/ Lisa og Søren - Tlf. 30 26 03 74
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 12 12

www.broenderslevelteknik.dk

August 2020
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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

TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER,
SKILTE, WEB OG PRINT ...

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

Dejlig lokalt til daglig

Torvet 1 · 9492 Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69
SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

Lindstrøm biler
August 2020

Værksted - Bilsalg - Leasing

Nicklas Lindstrøm
Tylstrupvej 35
9382 Tylstrup
Tlf. 27 24 20 13

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

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted
oesterby123@mail.dk
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Telefon 98 26 11 84

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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

ALT I GULVE

UP
TYLSTRU
S
H
V
L
U
G

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

Lyd, lys, produktion, mobildiskotek,
events og meget mere...
Se mere på www.larmoglamper.dk
Tlf. +45 72 31 11 11 - Mail: kontakt@larmoglamper.dk

Falch Bolig Udlejning

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

Tlf. 22531188
Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann
Taksvej 45
9700 Brønderslev

Murermester

Luneborgvej 105 C
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S

SØREN SØRENSEN
Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murer.ajstrup@gmail.com

Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk www.tm-danjensen.dk

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

Kig ind!

G
RÅDGIVNIN
rnuft
med sund fo

Kassen er åben for ekspedition hele dagen
BRØNDERSLEV AFDELING

Albani Plads 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 82 22 97 00

www.sparv.dk

August 2020

SOLIDT
HÅNDVÆRK!
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Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Christina Tofteby
28 19 72 54
tofteflanx@yahoo.dk
www.ajstruphus.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 bedst tir. tor. fre.
formiddag – 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 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
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 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest
og møder:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk
TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Mette Thomsen
60 66 35 87
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk
DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91
JAGTFORENINGEN
Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik
28 30 46 08
PASNING AF GEDERNE I
ANLÆGGET
Birgit Olesen
27 52 06 86
SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
Helge Ziegler
29 65 02 09
egnsmindesamlingen@
gmail.com
SULSTED/AJSTRUP
SENIORER
Formand:
Ole Andersen
23 20 14 03
kaja-ole@stofanet.dk
TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Torben Sørensen
40 20 81 21
th-ts@bbnpost.dk
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80
TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Carsten Lange
26 14 74 62
familienlange@stofanet.dk

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL
JENS (JENSTHN55@GMAIL.COM) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold
Formand:
Lise Larsen
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk

TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
96 52 05 10
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard
Pogevej 5
93 52 05 11
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Maria Skjærbæk
40 77 75 07
mskjaerbaek@gmail.dk
TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Bjarne Thomsen
20 42 96 73
formand@tylstrupvand.dk
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

AN-TV/STOFA
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Kenneth Krogh Jensen
20 82 08 15
tylstrupborgerforening@
hotmail.com
Næstformand:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
Kasserer:
Marianne Mattesen
22 27 71 23
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31
AALBORG POLITI
114
AALBORG
UNIVERSITETSHOSPITAL
97 66 00 00
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

