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Nyt fra borgerforeningen
PÅ V EGNE AF TYLSTRU P BO R G ER F O R EN IN G AN N E M E R E T H E C H R I S T E NS E N

Det har på mange måder været et anderledes år i Tylstrup Borgerforening.
Ligesom resten af samfundet har vi
været meget påvirket af, at corona
har gjort sit indtog. Stort og småt er
som i mange andre foreninger blevet
aflyst eller udskudt. Vi fik omsider afholdt vores generalforsamling og troede endelig, at vi skulle i gang igen for
alvor, men ligesom forår og sommer
blev noget andet, end vi havde forestillet os, må vi nok erkende, at det
også bliver sådan henover vinteren.
Vi måtte aflyse fællesspisning, generalforsamling, deltagelse i Open by
Night, Skt. Hans i Anlægget og vores
nye byfest.
Til gengæld fik Aalborg kommune
ekstra midler til afholdelse af aktiviteter i sommerferien for børn og unge.
Vi søgte nogle af disse midler og søndag den 9. august 2020 var der Aktivitetsdag ved Ultvedsøerne.

lem, og Lenette Bjørn er valgt som ny
suppleant.
Vi er jo lidt forsigtige med at planlægge det helt store, men vi forventer
bestemt at kunne overholde traditionerne og invitere til

MIDDELALDERMARKED
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Borgerforeningen gerne
ser flere aktiviteter, som kan inddrage
og samle byens borgere. Vi har derfor
overvejelser om at afholde et middelaldermarked næste år. Det kræver
megen planlægning og praktisk arbejde, så vi har brug for hjælp fra flere af
byens borgere, og vi skal jo være sikre
på, at det overhovedet er muligt at
afholde arrangementer af denne type,
før vi kan love noget.
Har du tid og lyst til at give en hånd
med planlægningen eller udførelsen,
så kontakt os endelig på tylstrupborgerforening@hotmail.com. Hvis ikke
det bliver i 2021 og så bliver det forhåbentlig i 2022.

Juletræstænding 2019.

Den 26. august 2020 fik vi afholdt
vores udskudte generalforsamling.
Der var helt ærligt ikke noget særlig
stort fremmøde, men set i lyset af
det år vi har haft, så er vi glade for,
at det lykkedes os at få afviklet generalforsamlingen, så vi nu er klar til
at se fremad til endnu en periode i
bestyrelsen.
Nicoline Bonderup Hansen er trådt
ud af bestyrelsen, fordi hun er flyttet
fra byen. Vi takker for hendes indsats.
Lene Etly Larsen, som hidtil har været
suppleant i bestyrelsen, er nu med-
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GENERALFORSAMLING

JULETRÆSTÆNDING
Den første søndag i advent, som i
år falder søndag den 29. november
2020. I skrivende stund er det lidt
svært at melde nærmere ud om arrangementet, men vi sørger for flere
oplysninger på hjemmesiden og Facebook, når tidspunktet nærmer sig.
Vi kan afsløre at vi allerede nu har
fået lavet en aftale om sponsorering
af træet, som leveres af Kurt Jensen,
Luneborgvej 158 – her vil du også
selv kunne købe dit juletræ, når den
tid kommer.
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Middelalderfolket på besigtigelse på Mar
kedspladsen.

Juletræstænding
Søndag den d. 29. november kl. 16.00 på Trekanten.
Det bliver lidt anderledes i år, da der pga. Corona ikke bliver serveret gløgg,
men der kommer en julemand, og han vil dele ”Corona-venlige” slikposer
ud til børnene. Lysene i juletræet vil selvfølgelig blive tændt som det plejer.
Vi glæder os til at se jer! Tylstrup Borgerforening.

HØJGAARD JENSEN
Kvartalets profil:
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A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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Så er jeg igen i gang med at skrive en
lille historie ned omkring en person
her i Tylstrup. Det er egentlig ikke en
person, som jeg ved så meget om,
da han først for ca 2 år siden flyttede
til byen. Jeg vidste, at han havde haft
en gård ude på Milbakken, fordi jeg
engang i mine unge dage, hvor jeg arbejdede for en maskinstation, havde
været ude og nedfælde flydende ammoniak på hans marker. Flere gange
de sidste år, mens jeg har skrevet
disse artikler, er hans søn Morten
kommet hen til mig og har foreslået,
at jeg skulle tage en snak med hans
far, for han kunne fortælle en masse
omkring Milbakken.
Nu vel, jeg ved godt at Milbakken
ikke just hører under 9382 Tylstrup,
men det er dog en del af oplandet til
byen, så mon ikke den går? For jeg
var blevet noget nysgerrig efter at
høre, om det nu også passede, alt
det som Morten havde proklameret.
Så jeg smuttede op i Bilgaardsparken
og ringede på døren, hvor der stod
”Højgaard” på postkassen. For det
var jo Højgaard Jensen, jeg havde fået
foreslået at snakke med.

Han var nu ikke helt med på idéen,
og udbad sig lidt betænkningstid inden han sagde ja. Så jeg måtte vente
i spænding en uges tid mere, men så
sagde han heldigvis ja. Han ville dog
ikke garantere noget, for han syntes
ikke, at han havde ikke noget at fortælle.
Men lad nu se hvad vi kan få ud
af ham. Så nu sidder vi i hans og
Anna Grethes dejlige nye stue i Bilgaardsparken og sludrer om løst og fast.
Fulde navn: Herman Højgaard
Jensen. Det siger min dåbsattest,
men Herman bruger jeg sjældent,
heller ikke i skoletiden blev jeg kaldt
det. Jeg bliver kaldt ”Højgaard” eller
nogen gang bare ”Høw”. En titel som
Morten vist har arvet. Stilling: Pensioneret landmand. Alder: 83 år. Civil stand: Gift med Anna Grethe som
kommer fra Løkken. Børn: Dem har vi
2 af. En datter, Helle som er sygeplejerske og bor i Brønderslev sammen
med sin mand Frits. Og så er der jo
Morten som er single. Han arbejder
hos en smed i Hjørring. Morten bor
her i Tylstrup. Børnebørn: 3 stk. Helle
har 2 drenge og 1 pige.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født den 3. Februar 1937, på
en landejendom på det, der i dag
hedder Nørre Halne Engvej. Dengang
hed det Nørre Halne Mose. Ejendommen lå lige i kanten af St. Vildmose.
Jeg var nummer 4 i en søskende flok
på 5 drenge. De 4 af os er stadigvæk
levende. Kun vores ældste bror er død
nu. Så det tyder på nogle stærke gener, smilede han tilfreds.
Jeg gik i skole i Nørre Halne Mose
skole. Det var en lille skole med kun to
klasser ”Daj bette klasse og Daj stur
klasse”. Vi havde kun én lærer, så det
var meget begrænset, hvor meget vi
gik i skole. Jeg plejer i spøg at kalde
skolen ”Nørre Halne Moses Gymnasium”, grinede han. Jeg gik der, til jeg
var 11 år, så blev skolen nedlagt og
vores lærer fandt andet arbejde.
Det der med skolen var for de fleste af os bare noget som skulle overstås. Vi skulle jo over de der 7. år
som var tvungen skolegang dengang.
Så vi skulle videre til en anden skole
da vores lukkede. Her blev der en
del logistik-problemer, for det var en
noget kringlet transportvej at komme

til Nørre Halne Skole som var den
nærmeste. Så enden blev, at vi gik
til købmanden ved Luneborg, og tog
rutebilen (Vildmosebilen) derfra til
Skolegade Skole i Brønderslev. Der
gik jeg til, jeg var 14 år, og blev konfirmeret. Det foregik så i Ajstrup kirke.
Lidt underligt egentlig, for vi hørte jo
under Åbybro.
Det var lidt noget træls noget med
transporten med en rutebil, for vi
skulle vente i 3 timer hver dag i Brønderslev for at komme hjem fra skole,
fordi rutebilen havde faste afgange,
og de passede ikke ind med skoleplanen. Så vi strejfede rundt i byen,
og i det der i dag hedder ”Hedelund”.

Hvad var produktionen i
dit barndomshjem?

Fik du nogen uddannelse?
Nej det gjorde jeg egentlig ikke. Det
stod for mig, lige siden jeg var 12 13 år, at jeg ville være landmand, at
jeg ville have mit eget engang, og jeg

ville selv tjene pengene til det. Tiden
inde ved militæret gav ikke den helt
store opsparing. Vi fik 2 kr. om dagen, så der var ikke meget at lægge
til siden af.
Der var en ordning om, at man
inden for 2 år efter militærtjenesten
kunne få tilskud til en uddannelse.
Da der var gået 2 år og 4 måneder,
var vi to som tænkte, at nu ville vi i
gang med at tage en uddannelse som
landmand, men da var det for sent
med tilskuddet. Da den dør så var
lukket, tænkte jeg, ”så kan det også
være lige meget”, og gik så i gang
med at tjene nogle penge i stedet.
Så det eneste uddannelse jeg har er
via en del forskellige kurser gennem
tiderne oppe på landbrugsskolen i
Brønderslev. Det var jo noget nemmere den gang. Jeg kan godt se, at
der skal meget mere lærdom til nu
om dage, med alle de forskellige ting
man som landmand skal vide, også
på det administrative og miljømæssige område.

Så du blev ved landbruget.
Hvad skete der, så efter at
hæren var overstået?
Da fik jeg arbejde på ”Fossevangen”.
De manglede en til at hjælpe med at
køre hø ind. De havde en masse høstakke som ventede på at komme i
hus. Det blev til 3 år der. Derefter kom
jeg ned til Ejner Andersen på ”Ajstrup
Søndergård” og var der i 2 år. Derefter
blev det til 2 år mere ude på ”Fossevangen”. Så var jeg ved at have
sparet så mange penge op, at jeg nu
kunne købe mig en gård.

Så blev du færdig med
skole, hvad skete der så?
Så kom jeg hjem og hjalp til i mit
hjem, og var der til jeg var 17 år. Det
var jo skik og brug dengang, at en af
børnene var hjemme og hjalp til på
gården. Vores far var med i flere bestyrelser og var bl.a. med til at bygge
Vildmosemejeriet i 1934, så der var
brug for, at der var en af os knægte
hjemme til at klare bedriften, når han
var af sted til et eller andet.

Enggården, Højgaards fødehjem, som i dag ejes af Farmsalg ved Hans Thomsen.
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Det meste af min opvækst forgik arbejdet i mosen med tørveproduktion.
Der var dog også landbrugsjord på
gården. Det allerførste jeg husker fra
min barndom var, at mosejorden var
lejet ud til en tørvefabrikant, som gravede tørven og pressede, det til det
man kaldte ”Presset Tørv”, som han
så solgte til brændsel. Vi havde også
selv en tørvegrav til eget brug, så vi
også kunne holde varmen om vinteren. Der skulle meget til, for det var
ikke rent tørvejord, vi havde. Det var
meget forurenet med jord, så det gav
meget aske.
Da lejeaftalen med vores mosejord
ophørte, begyndte vi selv at producere det, der blev kaldt ”Tørvesmuld”.
Det var Spagnum, som vi bl.a. solgte
til Vildmosemejeriet. De havde et fyr
som de brændte det i.
Men ellers var mit hjem bare en
lille, efter nutidens landbrug, ”knaldhytte” på 36 tønderland drevet med
køer og grise.

Lidt underligt med Vildmosemejeriet, at min far var med til at starte
det, og jeg var med til at lukke det ned
igen. (Mere om det senere)
Men da jeg blev 17 år, kom jeg ud
at tjene, som det hed. Jeg fik pr. 1.
november 1954 plads som elev på
Forsøgsstationen her i Tylstrup, og var
der i et år. Vi var en halv snes elever
der dengang.
Pr. 1. november 1955 fik jeg så
plads på gården ”Poulstrup” i Gandrup. Det var en gård som havde været brændt ned, og der blev så bygget
en, for den tid meget specielt og nyt,
løsdriftsstald, hvor køerne gik i dybstrøelse.
Også der var jeg i et år, hvorefter
jeg skulle ind som soldat. Jeg kom til
Amager i det der hed 3. ”pejle batteri”, og var der i 16 måneder, som
var den tid, man var soldat dengang.
Det var noget af en omvæltning pludselig at være midt i en by. Den trafik
der var på Amager Brogade var meget
larmende, når man kom fra landet.
Men efter en måneds tid lagde man
overhovedet ikke mærke til det mere.
Det var en god tid, og vi var en 11
- 12 gamle soldaterkammerater som
stadigvæk holdt sammen, og mødtes
hvert år forskellige steder i landet.
Desværre er medlemstallet skrumpet
ind med tiden, og vi er nu kun 5 tilbage. Vi var samlet her hos os i år.
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Og hvor var så den gård?
Det blev så ”Ågården” på Milbakken,
og den overtog jeg, den 14. februar
1965. Jeg siger ”jeg” fordi Anna Grethe og jeg først blev gift i november
1965, hvor hun så flyttede ind. Gården var på 30 tønderland. Den havde
været noget større, men da man anlagde Milbakvejen blev halvdelen af
”Ågårdens” jord skåret fra, fordi vejen gik midt igennem markerne. Så
det jord der var på sydsiden af vejen,
solgte den tidligere ejer fra.

November 2020

Har Ågården en historie?
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Det var staten, der ejede den, og en
naboejendom, fra starten af. Da var
man begyndt at producerer noget
som hed ”Hydropittørv”. (Mere om
det senere). Da man så var færdige
med det der tørve-eventyr, købte en
pensioneret inspektør ude fra mosen
”Ågården.” Han havde den i 10 år,
hvorefter han solgte den videre til en
ung mand. Han var desværre meget
syg og havde den derfor kun i 9 måneder, hvor jeg så købte den af ham
i 1965. På det tidspunkt var der kun
30 tdl., tilbage af de 80 tdl., som gården oprindeligt var på. Jeg købte så
senere 60 tdl. til et andet sted, så
den blev på de 90 tdl., som den er
nu, Det svarer til ca. 50 hektar.

Kan du huske hvad du
gav for gården?
Ja jeg gav 150.000 kr. Og da var den
næsten tom for dyr. Der var kun 2 jersey køer tilbage af de 14 som ham
den syge unge forrige ejer startede
med. Den var noget misvedligeholdt,

så der skulle kostes en del penge i
starten.
Hvad der var værre var, at der var
noget som hed et jordrente vilkårlån
i gården. Det var et lån som den tidligere ejer (den pensionerede inspektør) havde fået lavet i ejendommen,
og det var noget skidt. Det var et lån
som fulgte jordpriserne, Dvs. af når
jordprisen steg, så steg gælden også.
Og jordpriserne steg rigtig meget dengang, så det kostede mig 45.000 kr.
at komme ud af det lån.

Byggede du nyt på
noget tidspunkt?
Nej det gjorde jeg ikke. Der var højt
trætrempel på stalden, og det var
fint, for jeg ville jo gerne have en fodergang, så det var bare at bygge til
siden af det eksisterende hus, og så
føre taget ud så huset blev bredere.
Så vi har da bygget til og lavet om
nogle gange gemmen årene, og vi
havde 40 køer. I starten var det jersey
køer, fordi de var de billigste at købe,
og også at fodre, men med tiden skiftede vi godt nok over til den sortbrogede malkeko.
Der var da meget arbejde med det,
og jeg er nok heldig, at jeg er født med
et godt helbred, for det var da hårdt
nogen gange. Jeg lavede stort set alt
tilbygningsarbejdet selv. Jeg havde
kun en murer til at sætte de gule sten
uden om blokstenene til sidst.
Jeg stod selv for alt arbejdet på gården. Anna Grethe var kontoruddannet og hun gik på arbejde hele tiden,
mens vi havde gården. Jeg havde kun
en skoledreng ansat en gang i mel-

Ågården som den så ud da Højgaard ovetog den. Billedet er udlånt fra
det kongelige bibliotek og taget at Aalborg luftfoto.

lem, og vores søn Morten hjalp også
til, inden han kom i lære.

Hvor længe blev du
ved at malke?
Vi satte køerne ud i 2004, tror jeg det
var. Så fik vi kødkvæg i stedet for. Det
var meget nemmere. De skulle ikke
malkes og kunne jo gå ude næsten
hele året rundt. Vi havde dem godt
nok inde om vinteren, fordi der ofte
blev for smattet for dem, når der blev
for vådt. Det var den store Charolais
race, som vi havde. Det var nogle ordentlige basser, som hver især kunne
veje op til et tons. Det var måske ikke
de store penge, der var i det, men så
fik vi til gengæld noget helt fantastisk
godt kød i fryseren. Vi havde ca. 17 18 moderdyr hele tiden. De sidste 3
år havde jeg lejet jorden ud.

Du nævnte, at du var med til
at lukke Vildmose Mejeriet?
Ja. Der skete det, at da jeg købte
”Ågården” i 1965, blev jeg valgt ind
i mejeriets bestyrelse allerede om efteråret samme år. Det var på det tidspunkt, hvor der var begyndende sammenlægninger imellem alle de små
mejerier rundt omkring på egnen.
Efterhånden begyndte folk at melde
sig ud og flyttede til andre mejerier,
og i 1969 var der simpelthen for få
leverandører til Vildmosemejeriet til,
at det kunne løbe rundt, og derfor besluttede vi at nedlægge det.
Vi skulle jo så til at finde et andet
sted at sende vores mælk hen, og
vi var i forhandlinger med mange af
de andre mejerier her omkring. Bl.a.

Ågården med mergelgraven foran.

Har du ellers være med
i nogle foreninger?
Ja jeg sad også en gang i bestyrelsen for Venstres afdeling her i Sulsted
Ajstrup sogn, men det er mange år
siden. Jeg sad der faktisk i ret mange
år, og har også været valgtilforordnet,
når der var valg. Jeg blev æresmedlem af partiet i 2008.

Så solgte I gården?
Ja vi havde da gået og snakket om det
de sidste 4 - 5 år, og da jeg blev 80 år

mente vi, at nu var det nok på tide at
gøre noget ved det. Så var det, at Dan
Jensen var i gang med at bygge disse
dejlige huse her i Bilgaardsparken, så
vi fik os forhandlet til en fornuftig pris
med det her, og så var vi så heldige,
at vi allerede havde en køber til ”Ågården”.

Kan du fortælle lidt
mere om Milbakken?
Jamen det kan jeg da. Hele Milbakken, er udstykket fra gården som hedder ”Milbakken”. Det blev udstykket
engang først i 1920-erne. Så alle de
små ejendomme derude er udstykket
fra den gård, dog ikke ”Ågården”. Den
er udstykket fra Gl. Vrå. Alt det jord
som ligger syd for vejen er dårligt sand
jord, og det nord for er godt lerjord.
Det forklarer også den mergelgrav, vi
havde på vores jord. Den er ca. 10 m
dyb, og der er masser at fisk i den.
På grund af det dårlige jord var
markerne på sydsiden også 2 - 3 tdl.
større end dem nord for vejen.
Som jeg nævnede før, så var man
gået i gang med at producere ”Hydropittørv” i Milbakken. Det foregik
på den måde at man med en stor
brandslange spulede tørvejorden fri,
så det blev til mudder. Vandet tog
man fra Lindholm Å der løber igennem Milbakken. Mudret blev pumpet
i en rørledning næsten en hel kilometer fra mosen og over til de høje
sandmarker, der havde hørt til ”Ågården,” og som lå syd for Milbakvejen.
Der blev det lagt ud i et lag på tykkelse med en mursten, og den tørre
sandjord drænede så vandet væk
igen. Når de så var tørret ind, skulle
de skæres ud i tørv, og det foregik
ved, at man kørte hen over dem
med en stor jerntromle, hvor der på
tromlen var lavet nogle takker eller
knive, som skar tørvene ud i firkantede stykker. I starten blev tromlen
trukket af heste, og senere blev den
motoriseret, og lignede nærmest en
tank på larvefødder. Der blev lavet
rigtig mange tørv, og det var et stor
arbejde, for de skulle jo rejses og tørres endnu mere og derefter skulle de
”skrues”, dvs. sættes i runde stakke
som var hule inde i midten. Og når
de så var tørret godt igennem, blev
de kørt ud til videre salg.

Kom man så længere nord på igen
fra vores marker, kommer vi ud på Gl.
Vrå Enge, og her bliver det igen til lidt
moseagtig jord. Det fik man da godt
nok at føle der i 2002, da den store
koncert blev afholdt. (Jean Michell
Jarre. red). Den var vi godt nok meget
berørt af. Vi havde flere møder med
folkene fra Muskelsvindfonden der
stod for koncerten, når de kom og
skulle leje marker til parkeringspladser. Det var meningen, at de skulle
bruge Skovmarksvejen, som er en
markvej, til alle dem der kom syd fra.
Vi havde frit udsyn til scenen og
skulle holde Anna Grethes fødselsdag
med telt i haven, og der var det fineste vejr til ca. ved 15:00-tiden, så
lukkede himlen sine sluser op, og det
hele druknede derude. Bilerne sad
fast i massevis og det var et kaos.

Så er I kommet til Tylstrup
at bo. Kan du godt få tiden
til at gå?
Ja det synes jeg. Det er da klart at
det krævede lidt tilvending i starten,
men nu går det fint. Jeg går til bowling
og spiller præmiewhist, og der spiller
vi både her i Tylstrup og i Vestbjerg.
I Vestbjerg spiller de hele året rundt.
Så slår jeg også græsplænen ude på
”Ågården” endnu.
Vi har i flere år været en gruppe på
4 par nære venner, som tog på ferierejser hvert år, men det er gået i stå,
fordi nogle af dem desværre ikke er
her mere. Det er jo en af ulemperne
ved at bliver ældre. Vi var lidt rundt i
Europa på nogle gode turer.
Snakken er nu forbi, og nu sidder jeg
så igen og føler mig rigtig godt tilpas,
for jeg synes, jeg havde fået en rigtig god og spændende historie ud af
en person som ”ikke have noget at
fortælle”. Sådan har jeg det også nu
her, hvor jeg er færdig med at skrive
det hele ned. Jeg har ikke været rundt
omkring tørveindustrien i mosen før,
og Vildmosemejeriet har heller ikke
været med før. Jeg hadede faget ”Historie”, da jeg gik i skole, men nu synes jeg, at det er utroligt spændende.
Sådan forandrer man sig.
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også i Tylstrup, men vi kunne ikke
blive enige om hvilket et, vi skulle
vælge. Vi havde året forinden købt en
helt ny tankbil, og det var lidt uheldigt, for den skulle vi jo have afhændet igen. Det blev noget værre rod, for
det mejeri som skulle overtage den
tankbil, ville jo også gerne have så
meget mælk med som muligt. Men
vi kunne ikke blive enige. Til sidst blev
det sådan, at vores række ude på
Milbakken og så helt ud til Luneborg,
kom med i Nørre Halne Mejeri. Det
havde en meget dygtig mejeribestyrer. Vi blev bare leverandører, da vi
ikke ønskede at blive andelshavere,
for det havde kostet en del penge, at
lukke Vildmosemejeriet. Vi var meget
glade for den beslutning. Vi fik 4 ører
mere for mælken end andelshaverne,
men så deltog vi ikke i overskudsdelingen. Det var fint, i nogle år, men
så omkom mejeribestyreren i en trafikulykke. Så faldt det hele på mejeriet fra hinanden, og det blev solgt til
Aalborg mejeri. Da var det en skam,
at vi ikke havde taget imod tilbuddet
om at blive andelshavere. For her gik
vi glip af en pose penge, men det var
vi jo selv ude om. Vi skulle så igen
til at vælge nyt mejeri og, for at gøre
en lang historie kort, så valgte vi at
komme til Tolstrup privat mejeri kaldet
”Håbet”. Det blev så også opkøbt af
et andet mejeri, som derefter blev opkøbt af Mejeriselskabet Danmark (MD
nu Arla). Men her ville vi fra ”Håbet”
ikke med, for der skulle vi betale 16
øre pr, kg mælk for at komme med, så
vi gik over til Nordjyske Mejeriselskab
i Aalborg. Til sidst blev det så også
opkøbt af MD. Nogle år senere solgte
jeg så køerne. Så var vi færdige med
det cirkus.
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Det bliver godt igen
A F F INN KIE R- H A N S EN , P R Æ ST, TY LSTR U P F R I K I R K E

Fine perlepladeregnbuer dukkede op
i bybilledet for et halvt års tid siden
– i Tylstrup blandt andet på det store
grantræ ved Brugsen, hvor du stadig
kan se dem hænge.
Teksten ”Det bliver godt igen” stod
på kulørte regnbuetegninger i vinduer
og på opslagstavler.
Vi blev på den facon og med inspiration fra Italien indgydt håb og opmuntring i en tid, hvor usikkerhed og
frygt påvirkede os alle sammen.
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Regnbuen som symbol
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Regnbuen signalerer for mange seksuel mangfoldighed. Den symbolik
er ikke ret gammel, det er kun 42 år
siden, at kunstneren Gilbert Baker
brugte regnbuen i den betydning.
”Det bliver godt igen”-symbolikken
er langt, langt ældre. Helt tilbage i urtiden, efter syndfloden, satte Gud en
regnbue på himlen (1. Mosebog kap.
9, vers 12-17) som en påmindelse
om, at Han aldrig vil sende en sådan
katastrofe til verden igen.
Så Bibelen giver altså regnbuen
sin positive, ”det bliver godt igen”symbolik.

Adventstiden
Der er ikke så længe til advent. I år vil
advent og jul sikkert komme til at se
anderledes ud for mange af os. Tylstrup Frikirke har måttet træffe den
tunge beslutning at aflyse kirkens
traditionsrige adventsfest, da der kun
må være cirka 50 syngende deltagere i kirken – og det skaber ingen
adventsfest.
Adventskransen vil stadig hænge i
kirken, og den vil også være at finde i
rigtige mange hjem i Tylstrup.
Når du tænder et, to, tre og fire lys
i kransen, vil de lysende stearinflammer bringe bud om, at det bliver godt
igen.
Faktisk er budskabet endnu bedre,
end at det bliver godt igen. For flammen fortæller, at det ER godt, samt
at det bliver endnu bedre på et tidspunkt.
Det er nemlig godt, at julen nærmer sig. Det er en tid med masser
af hygge, gavmildhed, fællesskab og
glæde. Det er en tid, hvor vi markerer,
at himmeriget, Guds rige, himlen, faktisk allerede er kommet ret tæt til os,
nemlig gennem Jesus Kristus. Han

sagde til sine venner og til os: ”Tiden
er inde, Guds rige er kommet nær.”
Det er mægtig godt.
Og endnu bedre, virkelig godt, bliver det, når Jesus kommer igen for
anden gang. Det er skal adventstiden
nemlig også minde os om: Jesus har
lovet at vende tilbage. Når det sker, vil
Guds rige ikke bare komme nær, det
vil være over alt og i alle. Til den tid vil
vi være aldeles Coronafrie, samt frie
for al mulig anden skidteras, som nu,
hvor det kun er godt igen, gør, at det
ikke altid er helt perfekt.
Altså ikke bare, det bliver godt igen.
Nej, det bliver bedre, endnu bedre,
helt perfekt engang. Må lys et, to, tre
og fire minde dig om det
Glædelig adventstid og god jul.

Nyhed!

Nordic Silk

— er kærlighed ved første blik. Og andet, tredje, fjerde …

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN ST. AJSTRUP
Brugsvej 7 . St. Ajstrup . 9240 Nibe
Tlf. 98 35 53 11 . st-ajstrup.dk . Facebook.com/stajstrup
Mandag-fredag 9:00-17:00

Nordic Silk er ekstrem slidstærk
— designet til hverdagens brug
Nordic Silk er nem at holde og
forbliver pæn at se på. Den matte
’anti-fingerprint’ overflade beskytter mod snavs — skjuler tilmed
børnenes fedtfingre på lågerne.
Overfladen er nem at holde ren
med en fugtig klud og er tillige
meget slidstærk og hårdfør overfor ridser og hverdagens slid.

JKE BRØNDERSLEV — en del af St. Ajstrup
Hjørringvej 1 . 9700 Brønderslev
Tlf. 96 46 46 20 . Facebook.com/JKEbronderslev
Mandag-fredag: 9.00-17.00

BARNDOMMENS GADE DEL 28

Rollemodeller
Fra 12-13 årsalderen gik jeg til juniormøder i Tylstrup Frikirke. Det var
en form for spejder uden uniform. Vi
mødtes en gang om ugen, og der var
mindst 3 faste programpunkter. Aftenen startede med en sang, så var der
forskellige aktiviteter og endelig sluttede de to timer af med en andagt, en
bøn og en sang.
Aftenernes aktiviteter bestod af
forskellige lege, boldspil og ting, vi
lavede med vores hænder. Vi lyttede
til oplæsning, spillede sketch, fortalte
vitser, spillede spil og byggede modelskibe af træ. Det vigtigste var uden
diskussion fællesskabet.
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Hobbyaktiviteter
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I en periode lavede vi ting med og af
peddigrør. Det var en form for flet,
hvor vi lavede små fine kurve til brød,
slik og frugt. Vi beklædte flasker med
peddigrør, så de kunne bruges som
vaser til fx blomster. Der blev også
flettet med plastsnore, rundt om
f.eks. bøjler. Vi lavede også ting af dyreknogler, ben og horn. Jeg har stadig
en kagegaffel og en lagkagekniv, hvor
skafterne udgør knogler fra dyr, der
blev taget under grundig behandling.
Først blev der savet finurlige mønstre
med en løvsav, og så filede, pudsede
og polerede vi. Der blev boret huller,
så vi kunne nitte produktet til en kniv
og spatel af stål. Mor brugte jævnligt

Flet og papirkniv i horn.

flere af disse remedier i mange år, og
nu har vi dem liggende herhjemme
i skuffer, og det vækker stadig stor
glæde hos mig, når min kone gør brug
af dem på et smukt dækket bord.

Weekender det store hit
Vi blev også undervist i naturens forunderlige verden. Vi lærte at bruge
kort og kompas. Vi blev delt op i hold,
havde løb i byen med poster, hvor opgaver skulle løses. Vi spillede rundbold og andre boldspil. Pludselig blev
vi introduceret til et nyt spil, som kom
fra Amerika. Det hed Volleyball. Det
blev det store hit. Et par gange om
året var vi på weekend i Hammer Bak-

ker. Her boede vi enten på høloftet på
en gård, i telte eller i lejrbygninger. På
sådan en weekend var der nogle faste
indslag. Vi havde altid et spændende
flere timer langt terrænløb rundt i skoven med poster og opgaver, hvor vi
skulle følge et kort. Om aftenen var
der altid lejrbål, hvor der blev sun-

A F E R I K M OR T E NS E N

get og spillet sketch, og om formiddagen havde vi undervisning i et eller
andet tema fra Bibelen, der havde til
hensigt at indføre os i kristendommens grundsandheder.
Transporten til og fra Hammer Bakker var altid på cykel. Oplevelsen af
en tur rundt om søen i Pebermosen
er stadig en udelt fornøjelse.

Den gamle dame og politiet
I sommerhalvåret blev juniormøderne
altid holdt rundt i Tylstrup og omegn
i hjem med relationer til Tylstrup Frikirke.
Jeg kan huske, vi cyklede ud til Ajstrup Hede, hvor der boede en familie på en gård, hvor børnene havde
været aktive i børne- og ungdomsarbejdet i Tylstrup Frikirke. Nu var flere
af disse børn ungdomsledere. Når vi
havde leget og spillet bold, kom vi ind
i stuerne og fik saft og hjemmebagt
kage, inden der blev holdt en andagt.
Det var tit mørkt, når vi cyklede hjem.
En af de uforglemmelige oplevelser
var, når min onkel, Carl Åge, traskede
af sted med en punkteret cykel bag
om Ajstrup Kirke og udgav sig for at
være en gammel tandløs kone (han
kunne tage tænderne ud af munden).
Spørgsmålet var: Hvordan ville de forskellige hold, der var på løb, reagere,
når de mødte denne ”gamle dame”
med et sort klæde. Engang gik det

Flot kagespader og kniv i ben.

Legetøjsborg.

helt galt, fordi et af holdene ringede
til politiet og sagde, at der flakkede en
hjemløs gammel dame rundt i området omkring Ajstrup Kirke. Det viser
ikke blot, hvor god en skuespiller Carl
Åge var. Men også, at de unge tog
opgaven alvorligt.

Besøg hos jordemoderen

Ledere som rollemodeller
Den væsentligste grund til, at jeg ser
tilbage på disse utallige juniormøder
med både taknemlighed og glæde er
ikke i første hånd alle de spændende
aktiviteter, vi oplevede, selv om det i
sig selv var gode oplevelser.
Det vigtigste var vores ledere. De
var fantastiske rollemodeller. Jeg kan
aldrig blive færdig med at beundre
disse prægtige mennesker, der udøvede et uselvisk, beundringsværdigt
stykke frivilligt arbejde, hvor de først
brugte tid og kræfter på at planlægge
det ugentlige møde og siden brugte
tid og kræfter på at ”underholde” og

styre os, når aftenens program blev
afviklet. Og så gav de os med enkle
midler en dyb forståelse af dagligdags
tro på Gud, som har sat sit præg gennem hele livet.
En af de ledere jeg husker særlig
godt, var Jørn fra Hedegård vest for
Tylstrup. Han var på alle måder en rollemodel, der, når jeg ser i bakspejlet
gjorde en forskel og betød meget for
mig. Hans engagement og kreativitet
prægede i en periode juniormøderne.
Det kom ikke mindst til udtryk, når vi
var på weekendture til Hammer Bakker og havde terrænløb, hvor vi blev
udsat for spændende udfordringer og
opgaver.

Borgen og Coca Cola
Det gjorde naturligvis også et uudsletteligt indtryk på mig, da Jørn en dag
sagde, at han havde ”en borg”, som
han ikke brugte mere, og som jeg
måtte få. Det var en herlig oplevelse,
da jeg en eftermiddag cyklede ud til
Hedegård for at hente ”borgen”. Det
var Marie, hans mor, som tog imod i
baggangen. Jeg forklarede lidt forlegen mit ærinde, og hun sagde, at Jørn
havde snakket om det. Og så blev stigen hevet ned, og der var banet vej
fra baggangen til loftet. Lidt efter kom
borgen til syne, og inden jeg begav
mig hjem på cykel med min nyerhvervelse, blev der serveret citronvand og
småkager.
Senere byggede Jørns forældre hus i
Tylstrup, som de flyttede ned i. Det var
altid en god oplevelse at besøge Jørn.
Det var spændende at snakke med
en, som var nogle år ældre, end jeg
selv var. Og der var altid spændende
emner at diskutere og drøfte. Engang

snakkede vi om, hvad det betød at
bede. Når den slags foregik på et værelse med en rollemodel, virkede det
stærkere, end når præsten talte om
det i kirken. Jeg vil ikke underkende
betydningen af, at Jørn altid havde de
lidt specielle flasker med den mørke
sodavandsdrik, Coca Cola, i et skab.
Cola var et temmelig nyt bekendtskab, og vi var kun lige ved at vænne
os til den smag, som skulle komme
til at præge de næste generationer af
unge. Jørn lod os gavmildt smage af
den helt nye drik fra Amerika.

Den sorte gospel
Jørn introducerede os også til sort
gospel. Ud over at have hørt Louis
Armstrongs hæse stemme og trompetspil i Giro 413, vidste vi ingenting
om gospel, men Jørn kendte til den
sorte gruppe ”The Golden Gate Quartet”. Musikken og rytmerne fængede,
og det varede ikke længe, inden vi
kunne mange af de klassiske gospelsange uden ad. Jeg bliver stadig helt
høj, når jeg hører sange som ”Joshua
Fit the Batte of Jericho” og ”Go down
Moses” på Spotify.
Da jeg blev udtaget til delingsfører,
mens jeg aftjente værnepligt i Civilforsvaret, blev jeg sendt på skole i Herning. Jeg kendte ikke en sjæl på de
kanter. Intet var mere naturligt, end
at jeg gentagne gange besøgte Jørn
og hans kone, der på det tidspunkt
boede i Herning. Jeg blev budt hjerteligt velkommen og mindes med stor
glæde disse aftener.
Når jeg ser tilbage, synes jeg, at vi
var rige og privilegerede, fordi vi havde
fantastiske rollemodeller, der formidlede livsværdier og gode oplevelser.
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Et af de hjem, vi besøgte, og som står
klart i erindringen, var fru Adamsens
hjem i Sulsted. Fru Adamsen var jordemoder. Der er flere grunde til, at jeg
kan huske besøgene hos fru Adamsen. Dels var hendes hjem lidt eksklusivt i forhold til det, vi var vant til. Og
så havde hun en datter, der også kom
til juniormøderne af og til. Hun havde
en personlighed og et udseende, der
naturligt tiltrak sig en vis interesse fra
vi drenge. Og endelig fik vi serveret is
på tallerkener, når vi skulle have en
forfriskning. Vi var ikke så forvænnet
dengang, så det var nok isen, der fik
mig til at synes, at disse aftener var
meget vellykkede.

Gospelmusik.

11

Landbrugsmedhjælpere
i Den Nære Aftenskole
A F ANITA , AF TE NS KO LEN

De er i gang med anden sæson. Godt
nok blev foråret afbrudt af Statsministerens nedlukning af alt på grund
af Covid-19, men de vendte stærkt
tilbage, da efterårssæsonen gik i
gang til september. Vi er glade for at
have en flok ukrainere i aftenskolen.
Til daglig arbejder de hos Klovborg,
der har støttet deres medarbejdere i
at tage danskkursus, så de kan lære
nogle flere danske ord og sætninger
fra hverdagens samtaler. Undervisningen er ”basisniveau” og både engelske og ukrainsk ord tages også i brug i
gruppen, når alle skal forstå f.eks. vo-

res spisetider og madvarer. Eller dyrene, kroppen eller højtiderne. I oktober
bliver der også undervisning om den

danske folkeskole – børnenes skole
og forældreopgaver - og de skal høre
mere om det danske arbejdsmarked.
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Nyt fra Brændskov’ venner
12

Forsamlingshusets ”liv” er stadig påvirket – som så mange andre – af
Corona situationen i Danmark. En del
fester blev naturligvis aflyst/udskudt i
foråret og det samme gælder nu efteråret. Dog sker der også positive
ting i Brændskov – i den kommende
tid er der nemlig opgradering på vej,
i hvert fald inden for internet. Området og Brændskov Forsamlingshus får

nemlig indlagt fiber internetforbindelse – så når du skal holde fest i starten
af 2021 kan der benyttes fri internet
ved leje af huset.
Vi håber dette giver nogle muligheder for andre kommende aktiviteter i
huset – f.eks. computeraften/filmaften eller lign. – naturligvis først omstændighederne i Danmark tillader
det på forsvarligvis.

BØRNEKIRKE

Tylstrup Frikirke
hver søndag kl. 10.30

BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvadmere,
foregår i BØRNEKIRKEN:
Hvis du vil vide
så kontakt
Sang og musik
BØRNEKIRKElederBibelhistorie
Sofia Kier-Hansen,
og bøn
tlf. 22 81 80 24 Aktiviteter og leg

BØ
vi

B
s

Ve
Fr
bø

Hv

Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

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

BØ
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Aktivitetsdag
ved Ultvedsøerne
PÅ V EGNE AF TYLSTRU P BO R G ER F O R EN IN G AN N E M E R E T H E C H R I S T E NS E N

kanosejladsen var rigtig populær, og
dagen sluttede for rigtig mange med
en forfriskende dukkert i søen.
Selvom vi ikke kan være sikre på
at få lige så godt vejr næste år, er
det bestemt et arrangement, som vi
gerne vil afholde igen, så har du idéer
eller har du lyst til at være med i planlægningen og afviklingen, så send os
en mail på tylstrupborgerforening@
hotmail.com

Søndag den 9. august 2020 inviterede Borgerforeningen til aktivitetsdag
ved Ultvedsøerne. Det var muligt fordi
Aalborg kommune fik en pose penge,
som skulle anvendes til aktiviteter for
børn i løbet af sommeren. Det skulle ses som en kompensation for de
mange aflysninger, som alle børn har

Afslappende kanosejlads.

oplevet i dette forår. I Borgerforeningen greb vi bolden og søgte midler
til en dag ved søerne. Et udendørs
arrangement med god plads til alle,
så vi følte os ret sikre på, at det ville
være muligt at gennemføre.
Det var en herlig dag ved søerne.
Vejret var fantastisk, og der er jo
masser plads, så selvom vi var ca.
75 børn og voksne samlet, kom det
på intet tidspunkt til at føles som for
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Familien Andersen på ﬁsketur.

mange. Der var fiskekonkurrence for
børnene og mulighed for kanosejlads.
Borgerforeningen har fået samlet en
del udendørs legeredskaber, som var
til fri afbenyttelse. Vi er glade for, at
så mange fra Tylstrup og omegn valgte at lægge familieudflugten omkring
søerne på denne dag.
Byens spejdere var også med og
sørgede for, at der var bål, hvor der
kunne laves popcorn og steges pølser mv. Det var en varm tjans på en
meget varm dag og fra Borgerforeningens side vil vi gerne sige tak til spejderne for deres store hjælp.
Det gode vejr gjorde ikke noget
godt for fiskeriet – det er svært at få
fiskene til at bide, når der er høj sol og
30 grader, men vi holdt humøret højt,
og der blev udpeget stolte vindere.
Til gengæld gjorde det gode vejr, at
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Max, ﬁsk på 20 cm, kurv sponsoreret af Klov
borg. Isabella, ﬁsk på 16 cm, kurv sponso
reret af Tømrerﬁrmaet Dan Jensen. Nadia,
ﬁsk på 15 cm, kurv sponsoreret af Daglig
Brugsen.

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: 13. januar – 10. februar – 10. marts – 7. april – 5. maj.
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.

Bæredygtig nødhjælp
AF ARNE HAN S EN

Det er in at handle
lokalt og bæredygtigt
Da Tylstrup Genbrug (Træfferen) for
30 år siden åbnede, var det mest ældre damer og mindre bemidlede personer, der handlede i genbrug.
Tiderne er i den grad forandret i de
forgangne år. Genbrug og bæredygtighed er blevet noget som alle forholder sig til, og ikke mindst den unge
generation.
Undersøgelser viser, at på bare to
år er antallet af unge, der handler
brugt, steget med 37%. 88% af de
18 – 30-årige har handlet brugt i det
sidste år, og 9 ud af 10 børnefamilier
handler i genbrug.
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Hensyn til miljøet
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Selv om hovedparten af danskere
køber brugt for at spare penge, så
spiller hensynet til miljøet også en afgørende rolle for stadig flere og flere,
og bæredygtighed er et af de vigtigste
parametre, når den unge generation
vælger at handle genbrugt.

30 år i Tylstrup
I november 1990 begyndte nogle
initiativrige kvinder en genbrugsforretning i det gamle mejeri på Luneborgvej 76. Ingen af dem der var med
til at starte den genbrugsforretning,
havde vel forestillet sig, at tiderne ville
forandre sig så meget, at det 30 år
efter var blevet en modesag, for den
bevidste forbruger, at købe genbrug.

Hjælp til mange
Det gode ved Tylstrup Genbrug er bl.a.,
at det overskud man får, ved at tage
vare på miljøet og handle bæredyg-

Hjælpen kommer ud hvor behovet er størst.

tigt, går ubeskåret til at hjælpe fattige
og hjælpeløse mennesker flere steder
i verden. Vi støtter et evangelisk-/socialt arbejde i Grønland, et børnehjem
og en børneskole i Ghana, voldsramte
kvinder i Myanmar og flygtningelejren
Ma Lae i Thailand, men også skolebørn og fattige familier i Rumænien.
Alle stederne går hjælpen gennem
vores kirkesamfund Det Danske Missionsforbund.
Igennem over 20 år har Tylstrup
Frikirke været engageret i hjælpearbejde i Rumænien. I år har det ikke
været muligt at besøge de skolebørn,
vi støtter gennem et skoleprojekt eller
de mange fattige mennesker, som vi
ellers hvert år besøger. Coronaen har
gjort dette umuligt, men vores hjælpearbejde i Rumænien har, gennem
vores medarbejdere derude, kørt på
fuld kraft også i Coronaperioden. Pandemien har gjort det endnu vigtigere
at hjælpe, mange af de fattige er blevet endnu fattigere.

til at give et forladt barn i Ghana et
hjem. Det giver bare så meget mening. Sammen gør vi det, og vi er
meget taknemmelig for den hjælp vi
får, enten ved at du giver, det du ikke
mere kan bruge, eller ved at du køber
noget af det, du kan bruge. Tak til alle
her i Tylstrup. Vi gjorde det igen.

Vi har gjort det igen.

Genbrugsbutikken i Tylstrup.

Gennem det du køber, og det du giver til Tylstrup Genbrug, er du med til
at sætte mad på bordet for et sultent
barn i Rumænien, eller du er med

Maden er kærkommen.

Spejderne aktive
ved ﬁskekonkurrence
A F SU SANNE UG G E RH O LM

Bålhytten.

Søndag d. 9. august blev den årlige
fiskekonkurrence afholdt ved Ultvedsøerne vest for Tylstrup. Det er borgerforeningen der står som arrangør,
og de havde spurgt Tylstrup frikirkes
spejdere, om de ville medvirke. Det
takkede spejderne selvfølgelig ja til.
De skulle medvirke til at gøre dagen
god, ved bl.a. at sørge for bål, så man
kunne få snobrød og poppe popcorn.
Så hele 8 ledere havde trukket i
spejderuniformen og sørgede for, at
der blev en god stemning, når man
indimellem trængte til en pause fra
fiskekonkurrencen. En del af spejderbørnene mødte også op i uniform, og
den første fisk blev netop fanget af
Nicoline som er bæverspejder.

Fantastisk vejr
Når man kom forbi bålpladsen, var
det ikke for at varme sig, for vejret var
fantastisk med flot solskin. Nej, det
var for at hygge sig ved bålet, med lidt
snobrød og popcorn.
Udover bålstemning og fiskerikonkurrencen, kunne man også sejle på
søerne i kano og lege med udendørs
legesager.
Som afslutning på dagen, for at
køle lidt ned og få bållugten lidt på afstand, tog flere af lederne og nogle af
spejderne sig en velfortjent dukkert i
søen, og man kunne igen konstatere,
at det at være spejder, giver fantastiske oplevelser og et rigt fællesskab.

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.

Der snittes snobrødspinde.
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Nicoline fanger første ﬁsk.
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Tylstrup Frikirke
og Covid-19

A F S ØR E N M OR T E NS E N

Når der 1 gang om måneden er
nadver, er den portionsopdelt, så man
undgår berøringer fra andre. Man går
selv frem, holder afstand og tager sin
portion, så det hele er trygt og alle
krav kan overholdes.

Afspritning

Børnekirke

Mange steder i kirken er der muligheder for afspritning, og opsætningen af
stole følger reglerne med 2 m mellem
hver, som er gældende når man synger. Dog må familiemedlemmer sidde
tæt sammen. Så man kan trygt møde
op til de forskellige aktiviteter i kirken.
Rundt om i kirken, er der også opslag
med de gældende regler påtrykt.

Under den første del af gudstjenesten
er børnene med, og der vil være børnesange. Når så børnene går til børnekirke undlader man at synge, og så
kan man nøjes med en person pr. 2
m2. Her gælder afstandskravene selvfølgelig også. Både når man sidder og
lytter og når man laver aktiviteter.
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Der har været mange forandringer under Coronatiden. Først aflysning af alle
aktiviteter, så gudstjenester og anden
kommunikation via nettet. Dernæst
følge reglerne for afholdelse af gudstjenester og kirkens øvrige aktiviteter.

Cafégudstjenester og kirkekaffe
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Gudstjenester
Ifølge gældende Covid-19 regler må
der til gudstjenester være 50 deltagere når vi gerne vil synge. Vi har 200
m2, og der må være 1 person pr. 4
m2. Dertil kommer medvirkende som
præst, mødeleder, lovsangsband,
mødeværter, lydmand m.m. Det vil
normalt være plads nok til en almindelig gudstjeneste.

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe. Både kaffe og en småkage
serveres, så man undgår selvbetjening. Dernæst fordeler man sig rundt
i lokalet, så afstandsprincippet kan
overholdes. Når der hver anden måned er cafégudstjenester, sidder man
ved borde, der synges ikke før efter
serveringen og man fordeler sig i lokalet. Kaffen serveres, men man henter
selv brød og pålæg, og derfor er det
nødvendigt, at man har de fremlagte
engangshandsker på. Og man går på
skift frem og forsyner sig. Så også her
kan man føle sig tryg.

Andre aktiviteter
Til f.eks. Kreativ café, senioreftermiddage m.m. kan man undlade at
synge. Desuden sidder man også
ned hele tiden. Her gælder det så, at

man må være 1 deltager pr. 2 m2.
Afstandskravet er her 1m.
Ingen ved i skrivende stund hvor
længe Coronaen vil hærge, men det
er trods alt glædeligt, at vi kan mødes, selv om vi skal tage skyldige
hensyn til gældende regler og normer.
Så længe vi alle bestræber os på at
overholde dem, så håber og tror vi
på, at vi kan undgå smitte og dermed
føle os trygge. Bedre fællesskab på
afstand end slet intet fællesskab. Så
kom kun trygt til alle aktiviteter i Tylstrup Frikirke!

Julen 2020 er ikke aflyst, men…
Julefejringen i Tylstrup Frikirke bliver
også anderledes i julen 2020. Den
traditionelle adventsfest første søndag i advent bliver i år aflyst. Der vil
slet ikke være plads nok i kirken til
arrangementet, så der afholdes i stedet en julecafégudstjeneste om formiddagen. Kirkens julefest må vi også
aflyse, men igen holdes der en gudstjeneste til sædvanlig kirketid.
Men juleaften er der selvfølgelig
gudstjeneste, måske bliver der endda
flere af dem, så ingen skal gå glip af
at komme til juleaftensgudstjeneste.
Men det kan være, at man skal tilmelde sig, så man ikke går forgæves.
Juleevangeliet om, at en Frelser er
født, er der ingen af os, der skal gå
glip af. Men følg Tylstrup Frikirke gerne via hjemmesiden: tylstrupfrikirke.
dk, så vil der helt sikkert komme mere
information.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

Kids Fun
Night t
e
d
n

i Tylstrup Frikirke

u
r
g
Fredag 20. november
T17 til 20
a
kl.
S
n
Y
o
FL cor
Luneborgvej 54, Tylstrup

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.

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.

A

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Masser af mad og mange
spændende aktiviteter
Sang, musik
& Bibelhistorie

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis
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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

Senioreftermiddage
og aktuelle aftener
Senioreftermiddage

November 2020

På grund af Coronaen besluttede Tylstrup Frikirke at aflyse de planlagte
senioreftermiddage, men vi vil forsøge at holde dem i foråret 2021 (en
enkelt dog i december 2020), men
med det forbehold, at vi igen må aflyse, hvis situationen ændrer sig.
Hver anden måned vil der blive
afholdt et arrangement 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 (hvis Coronaen tillader det)
og lytte til en kort andagt. Arrangementerne vil begynde kl. 14.00 og
vare et par timer. Senioreftermid-
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dagene vil normalt være gratis, men
det kan være aktuelt at opkræve et
beløb for kaffen. Alle kan komme og
være med, men som navnet senior
antyder, er det tænkt som et 50+ arrangement.
Det endelige program følger senere, men datoerne kan allerede nu
sættes ind i kalenderen.
Onsdag d.16. dec.: Julehygge (oplæsning, quiz, servering m.m.)
Onsdag d.20. januar 2021
Onsdag d. 17. marts 2021
Onsdag d. 19. maj 2021

Aktuelle aftener
De planlagte aktuelle aftener blev
desværre også aflyst, men vi forsøger
igen foråret 2021. Her vil forskellige

A F S ØR E N
M OR T E NS EN

relevante emner blive taget op. Det
kan være etiske og teologiske emner,
som er oppe i tiden. Kristendom og
videnskab – kan det forenes? m.m.
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 beløb for kaffen.
Alle kan komme og være med, og aldersmæssigt tænkes der her på 20+.
Der er planlagt følgende aftener,
som vil begynde kl. 19.00 og vare
godt et par timer og finde sted i Tylstrup Frikirkes lokaler. Emnerne for de
aktuelle aftener følger senere.
Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19
Torsdag d. 15. april kl. 19

Efterårstema i
Børnehaven Krudtuglen
Alle børnene i Børnehaven Krudtuglen har arbejdet med efterårstema.
De har gået ture i lokalområdet, kigget på efterårstegn, samlet blade og
lavet kranse af bladene. Der er syltet
rødbeder, bagt boller, lavet bål, ud-

hulet græskar og undersøgt solsikker, og hvad der gemte sig af kryb og
kravl, bare for at nævne nogle af de
ting børnene har været i gang med.
Alle sanser har været i brug, syn, føle,
smage, dufte, røre – alt sammen no-

get der er godt for børnenes udvikling
og en del af den pædagogiske læreplan, som der dagligt arbejdes med i
børnehaven.

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
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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

En krønike om

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

tab sparekassen har lidt ved så stor
en omsætning, som vi havde gennem
de mange år. Det kunne jo tyde på,
at vi har været nogenlunde heldige
og fornuftige med at administrere de
store midler.

Inden vi forlader sparekassen,
så er der vel egentlig en historie, som du kan fortælle os om
fra sparekassens hverdag.

Niels Christian Nielsen.

Sidste del af Krøniken
om Christian Nielsen...
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Hvor meget udbetaler
de om året?
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Fundatsen over det mindelegat blev
lavet sådan, at man måtte udbetale
renterne til de forskellige almennyttige formål, men de 10% af renterne
skal lægges til kapitalen hvert år, for
vi vidste jo, at inflationen nok ville
fortsætte. Så ville 1 million kroner jo
svinde ind og blive til lidt ringere med
tiden, så der blev altid en vis sum lagt
til kapitalen hvert år. I akkorden, som
vi lavede med Nørresundby Bank blev
det således. De skulle også overtage
vor gæld og de skulle også overtage,
hvis vi fik tab på de engagementer,
som vi havde. Af de 1,2 millioner
kroner blev der sat 60.000 kroner til
side, som skulle stå i 5 år til brug,
hvis sparekassen fik noget tab. Så
skulle banken have lov at benytte de
60.000 til at dække det ind med. Nu
er de 5 år gået, og det er for nyligt
blevet gjort op, og garantikapitalen på
60.000 kroner er blevet lagt til mindelegatets sum, og det er sket med
godt 40.000 kroner. Og ydermere
forventes det, at ca. 12.000 kroner
som er gammelgæld vil blive afdraget
i årenes løb. Det er meget minimalt

Jo, det kunne jeg nok, men der er
mange og ikke let at udvælge noget.
Skal jeg vælge en enkelt, så skulle
det være en historie fra min formand
Peter Kusks tid, mens han var første
direktør. Jeg var jo anden direktør de
sidste år, han var der. Der kom jo så
meget nyt og bl.a. en masse kontrakter, og ved det jeg var betydelig yngre,
så sagde Peter ofte når folk kom med
noget nyt: ”I må hellere gå ind til Christian”. Det skulle jeg jo så se at klare.
Så der var en gang en maler fra Tylstrup, der skulle låne nogle penge til
at købe en bil for. I gamle dage i sparekassen gik hele garantien gerne på
personlig kaution. Men nu var jeg inde
på, at det kunne være ubehageligt
for kautionisterne at skrive under på
sådanne lån. Det var meget bedre,
hvis vi kunne få noget sikkert pant. Så
kunne vi også bedre give låntageren
henstand, hvis han trængte til det. Og
så var vi kommet ind på, at vi kunne
også lave kontrakter på biler. Så skulle vi have lavet sådan en til maleren.
Det var en stor bilhandler fra Aalborg,
der skulle sælge bilen. Han havde så
fået at vide, at maleren kunne låne
pengene i Sulsted Sparekasse, og
dem kunne han komme til Sulsted og
få mod behørige beviser.
Han var jo vant til at komme ind
i pengeinstitutterne i Aalborg. Nu var
det Peter Kusk, der sad med den her
kontrakt. Det varede noget med ham,
for han var en sindig mand, som ikke
forjagede sig, men lun det var han.

Så syntes den her bilhandler, som
var vant til en anden facon på sådan
en ekspedition, at det varede noget
længe. Så sagde han, da han havde
stået lidt: Jeg kan ikke forstå, at det
skal vare så længe, og han troede, at
vi var en filial af en af de store sparekasser i Aalborg, så vi kunne få det
ordnet derigennem. Så kiggede Peter
Kusk på ham og tyggede lidt på skråen, og sagde: ”nej vi er ikke en filial
af nogen af dem, men der er heller
ingen af dem, der er en filial af os”.
Og så kan I tro, at bilhandleren havde
tålmodighed til at vente, til sagen var
i orden.

Vi skal nu til at slutte,
og du skal da også runde
af med dine egne ord, men
der har også været andre
offentlige hverv, du har haft og
som du har glædet dig over.
Ja, dem har jeg jo haft mange af.
Jeg havde nær sagt desværre, det
er vel ikke rigtigt. Nævne dem alle,
det er uoverkommeligt, og det synes
jeg heller ikke, jeg har lyst til, for det
kan jo også nemt komme til at lyde
som pral. Jeg var igennem mange år
vurderingsmand for brandforsikringer
her i Sulsted/Ajstrup kommune, og
jeg har også været voldgiftsformand
for husdyrvoldgiften i Nørresundby og
Kær- og Hvetbo herreds ret i ca. 10 år,
og det gav jo en meget stor berøringsflade. Dengang var der jo meget mere
handel med heste og kreaturer end
der er nu, og der kunne tit blive tvistigheder. Der var mange år, hvor jeg
var i Nørresundby hver tirsdag til forlig
i sådanne sager. Der kunne være 3-4
stykker hver uge, og det var egentlig
meget interessant at opleve det sammen med handelsfolk og almindelige
bønder, og hvad de kunne strides om,
og hvad resultat vi kunne komme til.
Der har også været andre hverv,
jeg har haft. Men det har jeg jo nævnt

Christian Nielsen sammen med sine 14 børnebørn.

gehuset og se til min kone, hun lå jo
derude, og jeg startede bilen og kørte
til Aalborg. Da jeg kørte omkring kommunekontoret i Sulsted, så stod der
biler og cykler der. Da var det først, at
det gik op for mig, at det var det ordinære sognerådsmøde, og så sagde
jeg til mig selv. Det kommer du aldrig
til at fortryde, og det har jeg heller aldrig gjort. Det er jo klart, at så mange
offentlige hverv, jeg har haft, det vil gå
noget ud over konen og børnene. Så
kan jeg sige nu, hvor jeg er gammel,
og har trukket mig tilbage fra næsten
det hele, og sidder her som en gammel mand. Så er jeg faktisk en meget
taknemlig gammel mand. Jeg har 5
børn, og de er ualmindelig hensyns-

Efterskrift
Christian Nielsen havde 14 børnebørn, som han var meget stolt af. På
Billedet her er han fotograferet sammen med dem på sin 75 års fødselsdag på Tylstrup Kro.
Han døde den 25. april 1980, og
ligger begravet på Ajstrup Kirkegård
sammen med sin kone Marie. Marie
Nielsen var ældste datter at Jens og
Kirstine Thomsen på Nygård, øst for
Tylstrup, nu Tylstrup Landevej 56.
Hele interviewet ligger på YouTube
under navnet: CHR NIELSEN INTERVIEW 1977. Der er lidt støj på det,
men kan godt høres tydeligt. Det varer godt en times tid.
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før. Jeg søgte jo at komme ud af dem
alle, da jeg blev alene, og der kan jeg
fortælle, hvordan det gik.
Med sognerådet, for at vende tilbage til det, da havde jeg i mange år,
en kalender med datoer og tidspunkter næsten til hver dag. Det var jeg
nødt til, for at finde redelighed i, hvor
jeg skulle være i løbet af dagen. Men
det almindelige månedlige sognerådsmøde, har jeg aldrig haft skrevet
i kalenderen. Det var en selvfølge, at
den torsdag kl. 14:00 skulle jeg være
i Sulsted. Så holdt jeg jo op med at
være sognerådsformand den 1. april
1950. Så kom den torsdag, og det
havde jeg helt glemt, jeg havde haft
travlt nogle dage. Jeg skulle ud på sy-

fylde overfor deres gamle far. Det har
jeg virkelig grund til at være taknemlig
for. Så er der en ting til. Det er sommetider børnene og jeg har snakket
om mine alt det offentlige arbejde,
jeg har haft, at det gik ud over hjemmet, det siger de nu nej til. Måske
jeg kunne have drevet det meget videre landbrug og familieforhold, hvis
jeg havde været hjemme. Men hvis
jeg gør det op nu, så synes jeg, at
jeg kan sige, at jeg har faktisk ikke
fortrudt det. Jeg har oplevet at have
et liv, som ikke ret mange bønder har
haft magen til i den tid jeg har været
her. Sådan set er der jo selvfølgelig
noget, jeg har fortrudt, men summen
af den opgørelse er, at jeg har haft et
rigt og interessant liv.
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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

Spejderopstart
Spejdersang.
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Spejderopstart.
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Så blev det august, og vi kunne igen
begynde på en ny sæson med Tylstrup Frikirkes spejdere. Vi havde alle
glædet os til at komme i gang. Så da
dagen kom, var vi en stor flok forsamlet. Hele 64 var vi i alt med spejdere,
ledere, forældre og tidligere ledere
samt et fantastisk køkkenpersonale
der hjalp til.
Vi skulle være ude, så der kunne
være god plads, når vi skulle tage
hensyn til Coronaen. Vejrudsigten
meldte både sol og regn, så vi var
spændte. Ville det holde tørt under
opstarten? Men klokken 16.00 skinnede solen – og det helt til kl. 19.00.
Men netop som vi var færdige med
hele arrangementet, ja så kom regnen, og vi ledere var lettede.

hjemmeopgaver, derved havde man
gjort sig fortjent til hjemmespejdermærket, og det blev højtideligt uddelt
til spejderne, som nu kunne sy det på
uniformen.
Lederne blev udsat for en quiz, og
spejderne skulle så gætte på, hvem
af lederne der ville vinde de enkelte
konkurrencer. Det syntes børnene
var megasjovt. Der blev konkurreret i
hvem der var bedst med bue og pil,
hvem der kunne have flest skumfiduser i munden og hvem der kunne
frembringe den største tyggegummibobbel.
Imellem de enkelte borde var der
også en lille konkurrence. Hvem kunne lave den flotteste knobtavle?

Flot program

Så var der selvfølgelig en god stemning med snak og hygge ved bordene.
Der blev serveret dejlig grillmad, og i
bedste coronastil blev maden serveret af køkkenpersonalet ved bordene.

Der var lavet et flot program, som
indeholdt traditionelle spejdersange.
Under nedlukningen i foråret, havde
mange af spejderne lavet en masse

Bordkonkurrencer.

A F S U S A NNE U G G E R H OL M

Sluttelig blev der serveret saft,
kaffe og kage inden den obligatoriske
andagt og spejdernes aftensang. Det
var dejligt igen at se de mange skønne spejdere og deres forældre efter
en lang coronapause, og kunne sige
på gensyn: Vi ses i næste uge!
Så 8 forventningsfulde ledere kan
nu se frem til en ny sæson, hvor man
kan nyde gode spejderaftener og arrangementer med op til 30 ulve og
bævere.

God stemning

Bueskydning.

Lederne konkurrerer.

Tusind tak for de flotte bidrag, som
vi har fået fra jer siden sidste blad
udkom. Det luner meget på vores
økonomi, og vi håber, at I fortsat vil
hjælpe os med at holde bladet i live,
ved at sende en skilling mere, når du
har læst dette blad. For vi har stadig-
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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

For alle som vil have et bedre velvære

Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/5
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

November 2020

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

23

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.

NOVEMBER 2020
15.
kl. 10.30
15.
kl. 15.00
17.
kl. 17.00
18.
kl. 19.00-22.00
19.
kl. 9.00
22.
kl. 10.30
24.
kl. 14.00
		
		
25.
kl. 19.00
29.
kl. 10.00
		
29.
kl. 10.00
29.
kl. 16.00

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Peter Øhrstrøm.
Ajstrup Sogn:
Koncert i Ajstrup Kirke med Nordstrand.
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Tidl. Højslkoleforstander Ole Frederiksen:
Født i Horsens Tugthus. Gratis kaffe.
Ajstrup Sogn:
Konstituerende Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.
Tylstrup Frikirke:
Advents café. Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Borgerforening:
Juletræstænding ved anlægget.

November 2020

DECEMBER 2020
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1.
kl. 14.00
1.
kl. 19.00-22.00
3.
kl. 19.00
4.
kl. 14.30
4.-5.
kl. 10.00-16.00
8.
kl. 10.00
13.
kl. 10.00
13.
kl. 14.00
		
		
15.
kl. 14.30
		
16.
kl. 14.00
16.
kl. 19.00-22.00
17.
kl. 09.00
20.
kl. 10.30
24.
kl. 15.30
25.
kl. 10.00
27.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Kreativ i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Tylstrup Frikirke:
Børnejulegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med børnekoret og
sognekoret. Efter koncerten gløgg og æbleskiver
i Sognets Hus. Gratis adgang.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Juleaftensgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Julesøndagsgudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

JANUAR 2021
3.
kl. 10.30
5.
kl. 14.00
5.
kl. 19.00-22.00
6.
kl. 19.30
		
7.
kl. 19.30
8.
kl. 14.30
10.
kl. 10.30
13.
kl. 17.00
13.
kl. 18.00
17.
kl. 10.30
20.
kl. 14.00
20.
kl. 19.00-22.00
24.
kl. 10.30
26.
kl. 14.00
		
		
31.
kl. 10.30
31.
kl. 14.00
		
		

Tylstrup Frikirke:
Nytåravadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal:
Fra dybet - tilbage til taknemlighed.
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Forfatter Mariane Hesselholt: Hans Fugl,
en udvandrersaga. Gratis kaffebord.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestilling i Sognets Hus med Kirketeater:
”Ham Moses der plager”.

FEBRUAR 2021
2.
kl. 14.00
2.
kl. 19.00-22.00
3.
kl. 19.30
4.
kl. 19.00
5.
kl. 14.30
5.-6.
kl. 10.00-16.00
7.
kl. 10.30
10.
kl. 18.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med Visevenner fra Randers.
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.

ANNONCE I INDBLIK

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
TLF. 61 18 21 62 JENSTHN55@GMAIL.COM

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,-

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i februar 2021 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

den 7. januar 2021

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

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

▲ Aalborg Kommune har lavet en lille app til din telefon hvis du bli
ver opmærksom på en skade på ting i byen. Så man via denne app
videregive skaden til kommune, så den kan blive udbedret.

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
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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

November 2020

Værksted - Bilsalg - Leasing

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

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

v/Cecilie Budimin og Nikolai Kowalski
Skovengvej 8, 9382 Tylstrup, Tlf. 25 75 70 00

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!

Bakkelyvej 2A • Vestbjerg • 9870 4900

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

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

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk
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Vores rådgivning
kommer hele vejen rundt

INVEST
E

Lindstrøm biler

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

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE

UP
TYLSTRU
S
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V
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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

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
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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/ Anne Baun Saksager
99 82 70 65
50 96 45 58
absa-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:
Lone Sudergaard
28 14 27 22
lonesudergaard@live.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

