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Dette blad er lavet i samarbejde med:

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/Ajstrupområdet.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.
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LONE MANDRUP 
lone@98262626.dk
Tlf. 31 13 00 17 

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
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JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
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Udebliver Indblik, klik da ind på: 
www.budzonen.dk/tastselv eller ring 
på telefon 9935 3434 eller skriv på 
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk
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Nyt fra borgerforeningen
Generalforsamling
Vi forventer at afholde generalforsam-
ling onsdag den 28. april 2021 kl. 
19.00 på Tylstrup Skole. Dagsorden 
i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab 
 til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af 2 medlemmer til 
 bestyrelsen + 1 suppleant
8. Valg af 1 revisor
9. Eventuelt

Grene/træstammer til Skt. Hans
Hvis du har afskårne grene/træstam-
mer o.lign., som du gerne vil af med, 
er det muligt at afl evere det ved siden 
af den røde container på markeds-
pladsen. Det vil så blive kørt i Anlæg-
get og blive brugt til Skt. Hans. 

Kommende aktiviteter
Husk du kan altid blive holdt opda-
teret på Borgerforeningens aktiviteter, 
hvis vi har din mailadresse. Hvis du vil 
med på maillisten, skal du bare sende 
din mailadresse til:
tylstrupborgerforening@hotmail.com. 
Du er også altid velkommen til at kon-
takte os, hvis du har spørgsmål eller 
gode idéer.

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

STØT INDBLIK

PÅ VEGNE AF TYLSTRUP BORGERFORENING ANNE MERETHE CHRISTENSEN

Juletræstænding 2020
2020 har i den grad været et besyn-
derligt år og mange gode traditioner 
har lidt en krank skæbne - især i ju-
len. Men inden restriktionerne for al-
vor tog fart igen, så fi k vi tændt byens 
juletræ på magisk vis. Nogle ting var, 
som de plejer at være, andre ting var 
lavet om. 

Men julemanden kom. Han fi k lyse-
ne til at tændes, og han havde godter 
med til børnene.

Det væsentligste nye skyldtes fak-
tisk slet ikke Corona. Det skyldtes, 
at vi i Borgerforeningen rigtig gerne 
vil benytte de forskellige faciliteter vi 
har i byen, og eftersom bålhytten i 
Jubilæumsskoven nu er kommet op 
og stå igen, så ville vi gerne udnytte 
det. Samtidig lykkedes det os at få 
Nordjyske Bank til at sponsorere lys-
fakler med solceller, så der blev lavet 
en fi n lysallé ind igennem skoven og 
inde i skoven fandt vi godteposerne i 
julemandens sæk, som ellers var ble-
vet væk. I bålhytten blev der serveret 
gløgg og varm kakao. De varme drikke 
bekom alle vel, og det var et hyggeligt 
lille arrangement.

I Borgerforeningen er vi rigtig glade 
for, at vi fi k mulighed for at afvikle det-
te arrangement, for det har sandelig 

været et sløjt år på arrangements-
fronten. Vi håber at vende stærkt til-
bage, når vi når et stykke ind i 2021.

PÅ VEGNE AF TYLSTRUP BORGERFORENING ANNE MERETHE CHRISTENSEN

Julemandens sæk blev hurtigt tømt.

Juletræet blev tændt.
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Personen som jeg har valgt til Kvarta-
lets Profil denne gang, mødte jeg før-
ste gang i Tylstrup Skytteforening. Jeg 
havde sidde i foreningens bestyrelse 
i en del, år uden egentlig at kunne 
være til ret meget hjælp, da jeg ar-
bejdede på aftenhold i de sidste 10 år 
eller mere. Derfor havde de rekvireret 
en substitut for mig, til at hjælpe de 
børn som kom for at skyde. Da jeg 
så sidste år gik på efterløn, kunne jeg  
igen komme til at hjælpe i den her-
lige forening. Her mødte jeg så min 
”substitut”, og fandt ud af, at han var 
et talende vandfald af spændende 
historier. Og egentlig også en ret rar 
mand. Jeg begyndte at overveje ham 
som emne her til Indblik, men der var 
et lille problem. Han var ikke født her i 
Tylstrup, og hvad endnu værre var, så 
var han født i Sulsted. Kunne det nu 
gå? Men der var en god undskyldning, 
for han var flyttet til Tylstrup. Og det 
er jo et tegn på, at det var en mand 
af format. 

Så jeg bestemte mig for at spørge 
Frode Mikkelsen, om han ville være 
med til at fortælle lidt om sit liv til mig, 
og det ville han heldigvis gerne. 

Så her en onsdag eftermiddag midt 
i november sidder vi i Frode Mikkelsen 
og hans kone Ruths stue i Tylstrup-
parken, og er klar til at gå i gang med 
forberedelserne til en spændende hi-
storie. 

En lille kringle ved historien kom 
da at jeg 3 dage efter interviewet fik 
taget en positiv Covid 19 test. Så jeg 
blev nødt til at sende både ham og 
Ruth i isolation og ud til en test. Hel-
digvis havde jeg ikke smittet dem. 

Men det er vist første gang, at jeg 
har skrevet et interview ind, med høj 
feber i kroppen. Jeg håber at der er 
blevet en god historie ud af det al-
ligevel. 

Fuldt navn: Frode Mikkelsen.
Stilling: Pensionist. 
Alder: 80 år. 
Civil stand: Gift med Ruth som kom-
mer ude fra mosen. 
Børn: Desværre har vi ingen børn. 
Dvs. Vi var så uheldig at miste to 
drenge da de var 5 år og den sidste 
bare 8 uger gamle. Så har vi ikke gjort 
noget ud af det siden. De døde begge 
to af en sygdom, der hedder Cystisk 

Fibrose. Det er en arvelig sygdom, 
der kræver, at begge forældre skulle 
være raske genbærer. Vores ældste 
søn Michael ville have været 54 år i 
dag, men sådan skulle det desværre 
ikke være.  

Hvor er du født og opvokset?
Jeg blev født den 9. juni 1940 i Sul-
sted af mine forældre Petra og Mar-
tinus Mikkelsen. De boede på adres-
sen Kuskgårdsvej 17. Jeg var den 
mindste af en søskendeflok på 6, og 
jeg er også den sidste der er tilbage. 
Der var 22 år mellem den ældste, der 
var født i 1918 og så mig i 1940. Vi 
hørte til en meget gammel Vendel-
boslægt som oprindeligt stammede 
oppe fra Rendbæk, på vej til Blokhus.

Jeg var født i en arbejderfamilie. 
Min far arbejdede hele sit liv i statens 
jordlovsudvalg ude i vildmosen. Han 
var med helt fra den spæde start af 
opdyrkningen af mosen, til han slut-
tede som arbejdsformand. En stilling 
han bestred de sidste 12 år af sit liv. 
Ja frem til sin død i 1962.

Jeg boede hjemme, til jeg var 20 
år. Gik på Sulsted skole til og med 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

FRODE MIKKELSEN
Kvartalets profil:
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7. klasse. Sulsted skole var en skole 
som modsat alle andre skoler i omeg-
nen gik op til 7 klasse. Det var faktisk 
Danmarks første Centralskole. (hvad 
også er beskrevet i Krøniken om Chri-
stian Nielsen. red). 

Jeg havde en rigtig dejlig barndom 
i en lille landsby. Selvom jeg blev født 
ligesom 2. verdenskrig startede, kan 
jeg ikke huske ret meget fra den tid. 
Sulsted by var delt lidt op dengang. 
Det var Ny og Gammel Sulsted, og for 
det ikke skulle være løgn, så var der 
også ”Mellembyen”. Gammel Sulsted 
er den del der ligger nede ved hoved-
vejen og Ny Sulsted er den ved ba-
nen. Vi fra Gammel Sulsted var ikke 
ret glade for de to andre bydele. En 
lidt sjov kamp vi havde der. Men det 
fænomen findes vist ikke længere. 

Hvad skete der efter 
skolen var overstået?
Skoletiden stoppede efter 7 kl. og 
min konfirmation. Jeg var ikke særligt 
glad for skolen. Der var et mærkelig 
hierarki i skolen dengang i Sulsted Aj-
strup kommune. Hvis man var rigtigt 
dygtig, kunne man efter 5 klasse få 
en friplads til at komme på Aalborg 
Katedralskole. Og var man kun knap 
så dygtig en elev, fik man en halv fri-
plads på Elisabeth Brøndsted skolen. 
Den der i dag hedder Skipper Clement 
Skolen, eller på Can. Mag, Møllers Re-
alskole, alle 3 skoler lå i Aalborg. Man 
kunne også vælge at blive hjemme i 
Sulsted, og her valgte jeg det sidste.  

Efter skolen og konfirmationen, 
hvad skete der så?
Så skulle jeg til at bestille noget. For 
jeg kunne jo ikke bare gå hjemme og 
lavet ingenting. Det gik egentlig me-
get nemt at finde noget. For en af de 
sidste dage, inden jeg var færdig med 
skolen, mødte jeg en mand, der hav-
de et lille husmandsbrug ude mellem 
Grinsted og Sulsted. Han spurgte, om 
jeg ikke kunne tænke mig, at komme 
ud til dem og hjælpe sommeren over. 
Og det kunne jeg da godt. Så der star-
tede jeg i april 1954 lige efter min 
konfirmation, og var der frem til no-
vember samme år. 

Landbruget var ikke lige det, som 
sagde mig allermest. Jeg ville gerne 
lave noget, hvor jeg kunne komme til 

at skrue på et eller andet. Jeg havde 
fulgt min ældste bror Kaj som var ud-
lært smed, og jeg var lidt fascineret 
over at se, alt det han gik og arbej-
dede med. Jeg var ikke i tvivl om, at 
det var det jeg gerne ville lave. 

Den 1. november 1954 fik jeg så 
arbejde som arbejdsdreng i Aalborg 
Maskinforretning. Så det blev en tur 
med bussen tur/retur hver dag. Ma-
skinforretningen som havde til huse i 
Sct. Hans Gade 9 lige over for Kvæg-
torvet var på det tidspunkt forhandlere 
af Bertola Malkemaskiner og IH ma-
skiner/Traktorer. (International Harve-
stor) Det passede mig meget bedre. 
Jeg var som arbejdsdreng med over 
det hele, både på værkstedet, og la-
geret. Det var også mig som på bud-
cykel kørte ud med pakker til rutebils-
stationen og til banegården, når der 
skulle sendes reservedele ud til div. 
værksteder i området. Desværre så 
gik firmaet fallit, da jeg havde været 
der et stykke tid, så jeg kom desværre 
ikke i lære der. 

Hvad skete der så?  
Det var nu heller ikke meningen at jeg 
skulle have været i lære derude. For 
jeg have nemlig bestemt mig for at jeg 
ville være elektriker. Og mine forældre 
havde skaffet mig en læreplads hos 
Villy Hein her i Tylstrup. Men på det 
tidspunkt var der ikke meget arbejde 
at lave, så han mente ikke det var for-
svarligt, at tage en lærling ind. 

Så måtte jeg jo finde noget andet 
at lave, Det blev så landbruget igen, 
ude hos Jens Hammer på Vang Mark 
der var jeg så den sommer og vinter. 
Da der blev forår kom min svoger 

Lars Nielsen (”Smed Las”), som var 
gift med min søster Edel og boede her 
i Tylstrup, og sagde, ”Frode, du skal 
ikke gå og være landmand. I morgen 
kører du med mig til Hjallerup så du 
kan komme i lære som smed hos min 
far Smedemester Jens Nielsen”. Så 
der startede jeg i lære den 1. april 
samme år. Og sådan blev det til, at 
jeg blev smed. På mit svendebrev står 
der, at jeg er udlært som vogn- og be-
slagsmed, og at jeg var bestået med 
ros. Det er et fag, som er til et muse-
um nu om dage. Det var allerede ved 
at være udfaset der i 50erne. Beslag 
og udsmykning af f.eks. Jumpere eller 
andre hestetrukne køretøjer, m.m.

Jeg havde en rigtig dejlig læretid 
der. Uddannelsen tog 4,5 år. 

Halvvejs gennem læretiden overtog 
Jens Nielsens søn Robert værkstedet, 
og det var så ved ham, at jeg blev 
udlært. Så jeg var den sidste lærling 
Jens Nielsen havde, og den første 
Robert Nielsen havde. De var begge 
meget søde, og Robert afholdt en flot 
svendegilde for mig, og jeg fik fine ga-
ver af både ham og hans far. Jeg blev 
udlært i 1960.

Blev du så der, da 
du var udlært?
Nej for smedjen var for lille til at kun-
ne klare lønnen til en svend. Også 
selvom at jeg fik svendeløn den sidste 
tid, jeg var der i lære. Robert mente 
ikke, at han kunne lære mig mere, så 
han ville give mig samme løn som den 
en udlært svend fik. Men da jeg så var 
udlært, så kom han en dag, og sagde, 
at han gerne ville have, om jeg kunne 
finde et andet sted at arbejde.

Den nyrenoverede ejendom på Luneborgvej 235, med den flotte nye udestue (privat foto).
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Det var da bare i orden, så jeg fik 
arbejde på Pedershaab i Brønderslev. 
Det var den afdeling som hed PM2. 
Her kom jeg til at arbejde med rør-
forme. Forme som blev brugt til at 
støbte kloakrør i. Det var nu ikke så 
lang tid, at jeg var der, fordi jeg skulle 
ind som soldat. Det var den 1. sep-
tember 1961, hvor jeg blev indkaldt 
til Jyske Dragon Regiment i Holste-
bro. Det var da man var indkaldt i 16 
måneder. Jeg var egentlig ikke særligt 
glad for at skulle ind og springe, men 
det blev jeg. De 16 måneder blev til 
24 måneder. 3 måneder som rekrut, 
3 måneder i elevdeling. Så et halv år 
på Pansertroppernes Befalingsmands 
Skole i Næstved. Så var det første år 
gået, og jeg var blevet sergent. Der-
efter gik turen tilbage i Holstebro og 
Jyske Dragon Regiment. 

Så blev du gift med Ruth?
Ja, vi havde gået og haft et godt øje 
til hinanden i mange år. Siden jeg var 
17 og Ruth 14 år, gik vi hånd i hånd 
ned til biografen her i Tylstrup for at 
se film. Vi blev gift den 29. septem-
ber 1962. Ruth blev udannet til Syge-
hjælper, på Sct. Elisabets Hospital på 
Amager. Hun flyttede så til Holstebro, 
og fik arbejde på Ringkøbing Amts 
Sygehus i Holstebro, mens jeg gjorde 
min aftale med militæret færdig. Der-
efter fik jeg arbejde ved et VVS firma 
i Holstebro, hvor vi lagde fjernvarme 
ind. Det var da der var gode penge i at 
arbejde, så da vi havde sparet penge 
nok op, købte vi en Volvo 544. Så vi 
hurtig kunne komme hjem til Vend-
syssel på besøg.  

Men I blev jo ikke i Holstebro?
Nej, vi var vendelboer begge to. Så 
vi søgte tilbage nordpå igen i 1964. 
Først kortvarigt til et lejet hus i Sul-
sted, før vi byggede hus i Vestbjerg. 
Jeg var gået i kompagniskab med min 
ældste bror Kaj om en blikkenslager-
forretning. Men det gik ikke lige. Det 
var også på det tidspunkt, at vores 
søn Michael blev født og blev syg. Så 
jeg fik arbejde på værftet i Aalborg i 
stedet. Det var bestemt ikke en ar-
bejdsplads jeg syntes om, men der 
var gode penge i det. Da jeg så, at de 
søgte en værktøjsmager oppe på Pe-
dershaab i Brønderslev, søgte jeg den 

og fik stillingen. Og det var til gengæld 
en dejlig arbejdsplads.

Vi var i mellemtiden flyttet til Vod-
skov, men det var en lang tur på ar-
bejde i Brønderslev. Så jeg begyndte 
at kigge mig om efter noget som lå 
lidt tættere på. 

En dag så jeg, at de var ved at byg-
ge noget ude ved Bouet, som skulle 
hedde Bouet Byggeindustri. Og der 
kikkede jeg ind en dag, og fik mig en 
snak med chefen for det hele, for at 
høre om der skulle være et job til mig. 
Og det var der, også selvom jeg var 
smed og ikke snedker. 

Men de skulle bruge en til at sætte 
portskinner op, så jeg fik arbejdet, 
da portene var på plads fortsatte jeg 
med montering af maskiner i fabrik-
ken samt slibning af værktøj til træbe-
arbejdning. Jeg var der frem til 1974, 
hvor det var blevet krise i byggeindu-
strien og firmaet måtte lukke ned. 

Du har da prøvet lidt af 
hvert, hvad skete der så?    
Livet skulle jo gå videre, så da jeg en 
dag så en annonce i avisen under 
”Billetmærke” Hvor man manglede 
en reparatør til en institution. Tænkte 
jeg, at det var da vist noget for mig. 
Så jeg sendte en ansøgning ind til 
Aalborg Stiftstidende. Og allerede 
mandag blev jeg ringet op fra et stort 
VVS firma som hed Carl Christensen 
og Co. Den institution de manglede 
en mand til var, fordi de skulle have 
mand fast til at gå på Aalborg Stiftsti-
dende. Jeg fik jobbet, og kom derefter 
ned på avisen på Nytorv til alt forefal-
dende VVS arbejde.  

Det var en værre gang papirarbejde, 
når der skulle laves en reparation. Så 
var der blanketter der skulle under-
skrives før man kunne komme i gang 
med selve arbejdet. Det var for at mit 
firma kunne få deres penge. Så en 
dag sagde driftsingeniøren på avisen. 
”Det vil da være noget nemmere, hvis 
du blev ansat her på avisen. Så slip-
per vi for alt det papirarbejde” Og så-
dan blev det. Jeg var ansat på Aalborg 
Stiftstidende, og var der i 26 år. Det 
var et meget spændende arbejde, og 
man blev stillet over for mange udfor-
dringer for at få nogle problemer løst.

I 2000 begyndte aviserne, at blive 
slået sammen og Stiftstidende op-

købte bl.a. Vendsyssel Tidende og 
Fjerritslev avis m.m. Og så kom det til 
at hedde Nordjyske Medier. 

Men ved det at det hele blev ratio-
naliseret, skulle der jo som altid ske 
nedskæringer, og det gjorde de på en 
meget flot og sober måde. 

Der blev sendt et brev ud til alle os, 
der var ved at nærme os efterlønsal-
deren, om at hvis vi var interesseret i 
at gå med i en fratrædelses ordning, 
kunne vi gå på efterløn. Og det søgte 
jeg så om, for jeg var jo blevet 60 år. 
Men det kunne jeg i første omgang 
ikke få lov til, da jeg var den eneste 
reparatør der havde indblik i maski-
nerne i reproduktions afd. Og sådan 
en kunne de ikke lige undvære. 

Men så i december samme år, kom 
der så er nyt brev om, at de skulle af 
med 19 mere. Jeg søgte da ikke om 
det, for når nu jeg ikke fik fratrædelses 
sidste gang, så får jeg det nok heller 
ikke denne gang, tænkte jeg. Men 
da vi så i januar lige efter juleferien 
mødte ind på arbejde, mødte jeg vores 
nye tekniske direktør på gangen. Han 
stoppede mig og sagde, at hvis jeg 
gerne ville fratræde og gå på efterløn, 
så ville han ikke stå i vejen for mig. Så 
vi gik ind og skrev papirerne med det 
samme, så jeg kunne fratræde pr. 1. 
juni 2000 lige til min 60 års fødsels-
dag. Jeg skulle så bruge den sidste tid 
jeg havde der, til at lære dem op, der 
skulle kører maskinerne videre i ”Re-
pro afdelingen”. Så der blev iværksat 
nogle kurser som jeg skulle afholde. Og 
det blev noget trukket i langdrag pga. 
ferier osv. Jeg blev ikke færdig med at 
afholde kurserne før til 1. september, 
hvorefter jeg så gik på efterløn. 

Så er du stoppet med at 
arbejde, hvad skete der så?  
I 1994 havde vi overtaget min kone 
Ruths fødehjem ude på Luneborgvej 
nr. 235 på vej ud i mosen. Mine svi-
gerforældre kunne ikke længere kla-
rer at passe bygninger osv. Og de var 
kommet på plejehjem i Sulsted. Det 
var lidt hårdt for dem at se, at den 
ejendom skulle komme på fremmede 
hænder, så børnene blev spurgt, om 
der ikke var nogle af dem, der kunne 
tænke sig at overtage den. Ruth og 
jeg bestemte os for, at vi godt ville 
købe den. Det var bare det lille pro-
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blem, at der var både landbrugs- og 
bopælspligt på ejendommen. Så for 
at gøre en lang historie kort, så be-
stemte vi os for at sælge vores hus i 
Vodskov og så flytte i mosen. 

Men der skulle en gennem renove-
ring til, før vi kunne flytte ind. Vi satte 
derfor vores campingvogn op derude 
og boede i den, til vi var færdige med 
at gøre det hele klar. Vi lavede en del 
af renoveringsarbejdet selv, og så el-
lers havde professionelle håndvær-
kere på resten. Der var en gammel 
udestue, som ikke var meget værd, 
så den væltede vi, og købte en ny 
muret udestue hos et firma i Sønder 
Onsild. Det hele blev selvfølgelig lavet 
efter alle forskrifter med henhold til 
isolering og miljø osv. Så hele huset 
blev gennemrenoveret. 

Hvor længe blev I så 
boende der?
Det gjorde vi frem til 2005. Her blev 
vi ringet op af Anders Andersen ude 
fra Stenisengene som ville høre, om 
vi ville sælge ejendommen. Der var jo 
30 tdl. jord til, som var lejet ud. 

Ruth og jeg havde snakket om, at vi 
ikke ville blive boende ret længe efter, 
at jeg blev 70 år, for der var jo meget 
der skulle holdes, og græsplæne som 
skulle slås, når nu vi havde været på 
Campingture osv. 

Så for at gøre en lang historie kort, 
så fik vi handlet uden om ejendoms-
mægler. Vi havde kun vores advokater 
til at klarer det formelle med henhold 
til skødets færdiggørelse. Så det gik 
nemt og problemfrit. Og Anders og 
Pernille Andersen overtog ejendom-
men med næsten alt løsøret, sågar 
min racercykel fik vi handlet om, gri-
nede han. 

Oven i det kunne vi bare blive boen-
de, til vi havde fundet noget andet at 
bo i. Og det blev så den her lejlighed 
i Tylstrupparken. Og her flyttede vi ind 
den 1. september 2005.

Hvad har du eller gået og 
bedrevet tiden med ved 
siden af arbejdslivet?
Passe hus og have, og vi havde jo 
også min gamle mor og min ældste 
bror Kaj hjemme i Sulsted   

Jeg var gennem rigtig mange år 
aktiv inden for Frederikshavn motor-

sport, oppe på Ørnedalbanen i Sæby, 
hvor der blev kørt Speedway. Jeg 
uddannede mig til A-dommer inden 
for Speedway. Så jeg måtte dømme 
landskampe. Så jeg har da dømt både 
Erik Gundersen og Hans Nielsen og 
alle de andre kendte verdensnavne, 
der var dengang. Det var en meget 
spændende tid. Det var jeg faktisk i 
15 år. På grund af mit kendskab til 
motorsport blev jeg i 1974 spurgt, om 
jeg ville være med til at starte knal-
lertbanen ude i Hvorup. Et sted for 
unge der ikke interesserede sig for 
fodbold, men for motorsport. Et pro-
jekt der blev startet op af Ungdoms-
skole Nord og Ungdomsklubberne 
nord for fjorden. Her blev jeg leder i 
ca. 4 år, men da det var fritidsarbejde 
blev det for meget og jeg sagde det 
fra mig igen.      

Så var der noget nødhjælpsarbej-
det vi blev engageret i. Et par venner 
vi har nede i Holsted (” Marianne og 
Svend Aage”) var begyndt på noget 
hjælp til Polen i form af brugt tøj. Efter 
et af vores mange besøg i Holsted, 
blev Marianne og Ruth enige om at, 
nu skulle der rigtig sættes ind med 
indsamling af det de manglede. Så 
der blev sat sedler op ude på avisen 
og sygehuset her i Aalborg og i Svend 
Aages Automobil forretning i Holsted, 
at man gerne modtog tøj, sko, lege-
tøj, og hvad der kunne være af brug-
bare ting.

Det blev til 4 ture til Bydgoszcz. 3 
ture med stor trailer og en tur med en 
stor lastvogn, da vi havde fået en del 
hospitals udstyr senge og uniformer 
fra Ribe Amts Sygehusvæsen. 

  
Hvad får du så tiden til at 
gå med her i dit otium?
Jeg har i mange år været ”hunde-
mand” og jæger, så det går der da 
også en del tid med her om efteråret 
og vinter. Desværre har vi lige mistet 
vores hund. ”Bella”, en dejlig sort La-
brador, Den blev kun 5 år, men der 
sprang noget inden i den, så der var 
ikke andet at gøre end at aflive den. 
Det var et stort tab for os.  

Her på mine gamle dage har jeg så 
fundet to vidunderlige ting at bruge 
tiden på. Det er Hjallerup Mekaniske 
museum, hvor vi mødes hver tirsdag 
formiddag og så Tylstrup Skyttefor-

ening. Hvor jeg hjælper til hver tors-
dag aften, når der kommer børn og 
skyder. 

Ruth og jeg har gennem mere end 
30 år været ivrige campister og kørt 
Europa tyndt på både kryds og tværs. 
Derved siden af har vi været 2 gange 
på Hawaii, For at besøge Ruths on-
kel Knud Lentz der boede der sam-
men med sin kone. Og vi har været 2 
gange i Østen. 

De sidste mange år har vi sidst i 
januar kørt campingvognen ned til 
Spanien, og brugt et par måneder 
der hvert år. I en 4 - 5 år havde vi 
også en autocamper, Men den egner 
sig ikke så meget, når man vil være 
fastlægger.  

Snakken er nu ved at være færdig og 
skrevet ned også, og det blev jo som 
forventet en spændende gennem-
gang af et andet menneskes liv og 
levned. Jeg nyder virkelig den her lille 
tjans med at finde spændende perso-
ner og høre om deres liv og levned og 
skrive det ned for eftertiden. 

Jeg var lidt spændt på denne gang, 
om jeg kunne få sat en ordentlig hi-
storie sammen, fordi det blev skrevet i 
meget små sætninger ad gangen. Da 
jeg som sagt var meget hårdt ramt af 
virus. Men Frode fik skrevet de ting til, 
som jeg have misset, så han skal selv 
have en del af æren for, at det blev en 
god historie. 

Jagt en novemberdag i 2004 (privat foto).
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Året der gik i Indblik!
Så er året 2020 til ende, og vi skri-
ver nu 2021. Det gamle år har været 
noget af en prøvelse for de fl este af 
os at komme igennem. Året hvor man 
pludselig på grund af en lille virus, 
kom til at gå meget op i hygiejne og 
rengøring. Man skulle pludselig til at 
gå med ansigtsmaske, når man gik i 
forretningerne, hvis de altså var åbne. 
Man måtte ikke give knus og kram til 
sine nærmeste og ikke give hånd, 
når man sagde goddag osv. osv. Hele 
landet lukkede ned og ens bevægel-
sesfrihed blev begrænset. En global 
krise som vel ikke har været set siden 
afslutningen af 2. Verdenskrig i 1945. 
Må 2021 blive året, hvor vi kan kom-
me tilbage til hverdagen igen. 

Vores lille blad her har også haft sit 
at kæmpe med. Og det er økonomi-
en. Vi har mange trofaste annoncører 
som støtter os med sine annoncer, og 
de 4 foreninger, Tylstrup Frikirke, TUI, 
Tylstrup Borgerforening og Tylstrup 
Samråd holder også ved. Men der 

har været nedgang i annoncører, og 
på grund af Covid-19 frygter vi også, 
at der vil være et frafald i 2021. Der-
for har vi prøvet at tænke alternativt. 

Vi søgte her 3 fonde, og så har vi 
spurgt jer kære læsere om et lille bi-
drag. Det første gav kun bonus i Sul-
sted Ajstrup Sparekasses mindefond 
med 1000 kr. Og tusind tak for det. 

Men jer kære læsere har virkeligt 
være fl inke ved os. Og vi har mod-
taget 3250 kr. fra jer. Det har været 
helt overvældende, tusinde tak for 
støtten. Det giver os også mere blod 
på tanden til at fortætte med at lave 
bladet. Sammen med pengene fra 
Mindefonden kommer vi ud af 2020 
med et overskud på 3162,70 kr.  

Men vi håber selvfølgelig, at I vil 
blive ved med at sende os en skilling, 
når bladene udkommer, fordi vi ved, 
at der desværre bliver brug for det, 
især hvis vi mister annoncører. Der 
bliver også en lille stigning i trykning 
og opsætning af bladet. Med fl ere 

penge på kontoen vil vi heller ikke 
behøves at tænke på at begrænse 
sideantallet til de 28, som det er nu. 
Det har gjort, at vi har udeladt nogle 
artikler, fordi der ikke var plads.

Sidder du som evt. nystartet med 
et fi rma eller en forretning og har lyst 
til at få en annonce i vores blad, er du 
velkommen til at kontakte underteg-
nede på mail jensthn55@gmail.com. 
eller på telefon 61 18 21 62. Priser-
ne kan du se bagerst i bladet her.    

AF JENS THOMSEN NYGAARD
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LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

  Kvartalets profi l

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
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LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

  Kvartalets profi l

Barndommens gade 

 Badminton 

En krønike om

Ingeborg Tilsted  • Side 4

Tylstrup Kro • Side 14

Det går den rigtige vej • Side 18

Christian Nielsen • Side 28

Indblik_Februar2020.indd   1Indblik_Februar2020.indd   1

27/01/2020   10.4627/01/2020   10.46

N
r. 

2 
– 

M
aj

 2
02

0

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

  Kvartalets profi l

Barndommens gade 

 Præstens klumme 

Hjemmespejder

Jens Jørn Jensen  • Side 4

Tylstrup Kro del 2 • Side 10

Vi har lært et nyt sprog • Side 14

I en coronatid • Side 18
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LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

  Kvartalets profi l

Barndommens gade 

 Aktivitetsdag 

Efterårstema

Højgaard Jensen • Side 4

Rollemodeller • Side 10

ved Ultvedsøerne • Side 13

i Børnehaven Krudtuglen • Side 18

Indblik_November2020.indd   1Indblik_November2020.indd   1
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Godt nytår!
Sulsted-Ajstrup (Tylstrup-Vestbjerg) Seniorer ønsker alle et 
godt og lykkebringende 2021. Vi håber at vi snart kan komme 
i gang med alle vores aktiviteter igen.
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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

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

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

Nyhed! 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 beskyt-
ter 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 over-
for ridser og hverdagens slid.

Indblik-helsides_2020.indd   1 17-09-2020   11:06:11



 BARNDOMMENS GADE 

 En halv citronvand!
DEL 29

I min barndom stod valget mellem gul 
citronvand, rød hindbærsodavand og 
appelsinsodavand, hvis der var fest, 
eller vi fik bevilliget et alternativ til 
saftevand eller mælk. Normalt fik vi 
ikke lov at drikke en hel sodavand. 
Vi skulle dele. Det kunne man gøre 
på flere måder. Jeg har mange gange 
været med til at stille to glas på et 
bord, sætte mig på knæ og hælde 
sodavand op i de to glas. Reglen 
var, at den der hældte sodavand op 
ikke måtte vælge først. Det sikrede, 
at man gjorde sig de ihærdigste an-
strengelser for, at der var præcis lige 
meget i de to glas. 

Der var også en anden måde at 
dele på, som jeg nu ikke husker, vi 
praktiserede. Man hældte sodavand 
op i to glas og sørgede for, at der 
var lidt mere i det ene glas end i det 
andet. Det hørte til almindelig nor-
mal opdragelse, at man skulle være 
beskeden og aldrig tage det største 
stykke kage eller det glas, hvor der 
var mest i. Taktikken var altså i al sin 
enkelhed, at når man hældte soda-
vand op i to glas, så sørgede man for, 
at der var lidt mere i det ene glas end 
i det andet. Så bad man den anden 
om at vælge først i den forvisning, at 
almindelig anstændighed og beske-
denhed ville tilsikre, at han eller hun 
valgte det glas med mindst sodavand 
i. Vi lærte tidligt, at grådighed ikke 
respekterede almindelige normer, og 
at selv de bedste er inficeret med 
væmmelige egoisme-baciller, og på 
den måde blev der let slået skår i en 
veludviklet retfærdighedssans. 

Hos bedsteforældrene
Som barn cyklede vi ikke sjældent de 
3-4 km over til mine bedsteforældre 
på ”Lille Kirkegård”. Jeg husker en 
skøn sommerdag, hvor vi var på be-
søg. En nabokone og hendes datter 
dukkede op på visit. Der blev lagt en 
hvid dug på det runde havebord ”østen 
til” og dækket op til en tår kaffe. Jeg 
kan stadig se for mig, at der også stod 
en gul citronvand på bordet. Den var 
til deling mellem pigen og mig. Set i 
bakspejlet kan der kun være en af to 
grunde til, at jeg husker denne sol-
fyldte sommerdag. Enten var jeg be-
taget af den unge pige med det søde 
smil, der ganske vist var nogle år æl-
dre end mig. Men det forbigik trods 
alt ikke min opmærksomhed, at hun 
havde en fin, lys sommerkjole på, og 
jeg noterede mig også hendes lange 
mørke fletninger. Eller også husker jeg 
sommerdagen, fordi der var udsigt til 
at få en halv citronvand. Eftersom jeg 
kun var omkring 8 år, vælger jeg at 
tro, at det var oplevelsen af at få en 
halv citronvand, der gør, at jeg stadig 
husker sommerdagen!! 

Cola for første gang 
Vi kendte ikke til Cola. Jeg husker 
meget tydeligt, da jeg første gang 
smagte cola. Mor og far havde nogle 
venner, som flyttede fra Sjælland til 
Nordjylland og en kort overgang bo-
ede midlertidigt i et hus i Tylstrup, 
mens de søgte efter permanent bolig 
i Aalborg. Vi besøgte dem en aften, 
da de var kommet hjem fra en ferie 
i Tyskland. De havde et lille kvantum 
flasker med hjem, der indeholdt en ny 
ukendt læskedrik, som vi skulle sma-
ge. Det var en slags sodavand, sagde 
de, som hed cola. Det tog os ikke 
mange sekunder at forstå, at cola var 
et konkurrencedygtigt alternativ til ci-
tronvand. Jeg har siden ydet mit kon-
stante lille bidrag til, at aktionærerne 
i Coca Cola hvert år har kunnet hæve 

et anseeligt udbytte, og den dag i dag 
foretrækker jeg gerne en Cola fremfor 
en øl eller et glas vin.  

Mere end en sodavand
Der er kun en grund til, at jeg stadig 
svagt erindrer, da min bedstefar blev 
70 år i 1955. Jeg var 9 år.  Mine bed-
steforældre var blevet pensionister og 
var kort tid forinden flyttet til Tylstrup, 
hvor de havde bygget et hus tæt på 
Tylstrup Frikirke, så det var let at 
komme til gudstjeneste og deltage i 
kirkens aktiviteter. Fødselsdagen blev 
fejret med venner og familie i deres 
nye hjem. Sovekammeret var ryddet, 
og der var dækket fine borde i både 
stuen og soveværelset. Kogekonen 
havde været i sving i flere dage. En 
lejlighed på øverste etage i huset stod 
tom. Den blev benyttet til opbevaring 
af proviant. Jeg husker stort set in-
genting fra fødselsdagen og måltidet 
med en undtagelse. Da vi børn fik lov 
at gå fra bordet, fandt jeg ret hurtigt 
ud af, at der blev opbevaret madva-
rer og drikkevarer i den tomme stue 
på øverste etage. Der var købt rigeligt 
ind. Jeg havde sikkert ikke fået lov, 
men faktum er, at jeg benyttede mig 
af muligheden for for første gang i mit 
liv at drikke det antal sodavand, jeg 

AF ERIK MORTENSEN

Saltum sodavand.

Las Cola fra Saltum Houlbjerg Bryggerierne.
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havde lyst til. Det var en helt ny op-
levelse, som jeg fortalte til de andre 
børn, der vist også tog for sig af de 
sukkersøde våde varer. Jeg husker 
ikke, at det hæmningsløse drikkeri fi k 
konsekvenser!

”Det ku’ lige være der!”
Min kone fortæller, at da hun var 
teenager havde de feriebesøg af 
nogle yngre fætre og kusiner. En dag 
arrangerede de en lille udfl ugt, der 
skulle afsluttes med et besøg på en 
restaurant, hvor de skulle spise. Min 
kones far bestilte maden og det antal 
sodavand, der svarede til, at alle kun-
ne få en halv sodavand hver. Stem-
ningen var lettere løssluppen, fordi 
der var blevet bestilt sodavand. Da 
fl askerne var sat på bordet, tog min 
kones fætter en af sodavandene og 
hældte hele indholdet af fl asken ud 
i glasset efterfulgt af bemærkningen: 
”Det ku’ lige være der”! Min kom-
mende svigerfar havde bestemt ikke 
kalkuleret med en sodavand til hver 
af børnene. Det handlede naturligvis 
både om princip og udgifter. Men nu 

var der ingen vej udenom. Der måtte 
en ekstra udskrivning til. Man kunne 
ikke gøre forskel. Alle børn måtte 
have hver sin sodavand, så der blev 
bestilt nogle ekstra stykker. Da jeg 
kom ind i familien var fætterens sæt-
ningen blevet ikonisk, selv om tiderne 
havde ændret sig, så alle nu fi k en hel 
sodavand. Når vi satte os til bordet, 
og der blev hældt en sodavand op, 
var der som regel altid en, der sagde: 
”Det ku’ lige være der!”

Sætningen var blevet et mundheld, 
der fi k alle til at smile, og mindede 
de forsamlede om, at tiderne var æn-
dret. Nu var det en selvfølge, at det 
var mindst en sodavand til hver.

Gratis sodavand
På et tidspunkt havde jeg job som 
arbejdsdreng hos bager Nissen. Jeg 
gik til hånde i bageriet med forskel-
lige opgaver. Det var mest rengøring. 
Jeg fi k naturligvis et lille beløb for min 
indsats, men oplevelsen af at være 
med og hjælpe til var i sig selv til-
fredsstillende, og jeg gjorde mig de 
ihærdigste anstrengelser for at gøre 
en god fi gur. Der er mange ting, jeg 
har glemt, men en af de oplevelser, 
der står meget klart i erindringen, er, 
når bager Nissen sagde: ”Jeg tror, vi 
trænger til en sodavand”. Og så fi k 
alle i bageriet en hel sodavand.

Det gav status og kammerater ly-
ste af misundelse, når man kunne 
fortælle: ”Vi får sommetider gratis 
sodavand”. 

Cola og børnebørn
Efter at der er kommet børnebørn, 
har jeg med en vis tilfredshed kon-
stateret, at den grundlæggende so-
davands-glæde ikke har ændret sig 
synderligt. Ganske vist bliver der ikke 
mere snakket om en halv sodavand. 
Men børnebørnenes reaktion er ikke 
til at tage fejl af, når jeg kan fi nde på 
at sige: ”Mon ikke, vi skal ha’ en då-
secola til frikadellerne”. Jeg ved, de 
elsker bedstemors frikadeller (som 
barn fi k jeg en – mine børnebørn star-
ter med tre). Jeg ved, de glæder sig til 
at få brun sovs. Men når der pludselig 
bliver udsigt til en ”dåse-cola” oveni, 
bliver et ganske almindeligt måltid 
ophøjet til et ekstraordinært gourmet 
festmåltid, der skærper appetitten og 
løfter stemningen. Prikken over ”i’et” 
er naturligvis, når de også siger ”tak 
for mad og cola”! 

Coca Cola til børnene.

Sodavand fra barndommen
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Coronaspejder
Det kan være udfordrende at være 
spejder i en Corona-tid, men spejdere 
er vant til at løse problemerne, som 
de kommer. Meget spejderliv er også 
udeliv, så her løses et af problemerne. 
At være spejder i en Corona-tid bety-
der, at al aktivitet foregår ude. Men 
selvfølgelig overholdes alle de ting vi 
har lært i Corona-tiden. Der sprittes 
af ved ankomst, og dette gentages 
fl ere gange i løbet af aktiviteterne. 
Desuden opfordres spejderne til at 
ordne toiletbesøg hjemmefra, så man 
undgår at benytte fælles toiletter. Når 
der er fælles aktiviteter som f.eks. 
andagt, ja så foregår det selvfølgelig 
med god afstand.

Forberedt hjemmefra
Når der er forskellige spejderaktivite-
ter, er man opdelt i aldersgrupper, så 
bævere for sig og ulve for sig.

En anden måde at forebygge Co-
vid-19 på, er at spejderne når de mø-
der op, har fyldt drikkedunken, med-
bringer dolk og andet man skal bruge 
til at lave spejderopgaver med. Skal 
man benytte fælles ting, sprittes der 
selvfølgelig af, så man kan være tryg. 
Børn skal jo ikke bære mundbind, 
men det er selvfølgelig obligatorisk for 
lederne, som kan komme nær nogle 
af spejderne, hvis der er brug for trøst 
eller hjælp.

Når et spejdermøde planlægges, 
forsøger man at lave et program, hvor 
der tages hensyn til, at der kan holdes 
afstand til hinanden. Det gælder både 
når man skal lege, have små konkur-
rencer og ellers hygge sig.

Normalt sluttes der med at synge 
en farvelsang, hvor man holder hin-
anden i hænderne. Man kan stadig 
synge, og specielt med afstand og i fri 
luft går det fi nt, men nu hver for sig. 

Sådan foregik det ind til jul, og med 
stor glæde over, at man trods alt kun-
ne mødes.

Nye restriktioner
Midt i december kom der så nye re-
striktioner, hvor man højest måtte 
være 5 samlet. Så foreløbigt er spej-
deraktiviteterne indstillet efter jul, 
men forlænges nedlukningen gen-
nem længere tid, må man måske 
vende tilbage til situationen i foråret, 
hvor man hjemme arbejdede med 
forskellige spejderaktiviteter i fælles-
skab, men hver for sig. 

AF SUSANNE UGGERHOLM

BØRNEKIRKE 

Hvis du vil vide mere, så kontakt 
BØRNEKIRKEleder Sofi a Kier-Hansen, 
tlf. 22 81 80 24

Tylstrup Frikirke 
hver søndag kl. 10.30
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 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

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. 

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Februar 2021

13



Julen 2020 blev ikke aflyst, for du 
holdt helt sikkert selv juleaften med 
din familie. Men Tylstrup Frikirke måt-
te i sidste øjeblik – d. 23. december 
om aftenen, tage den tunge beslut-
ning, at man måtte gå til aflysning af 
de 2 planlagte gudstjenester dagen 
efter.

Alle forholdsregler var taget, pro-
grammet var trykt, kirkelokalet var 
pyntet, juletræet på plads og de nød-
vendige kirketjenere instrueret i, på 
hvilken måde de tilmeldte gudstjene-
stedeltagere skulle agere, og hvor de 
præcist skulle sidde. 

Så lokalet var klar, personalet var 
klar, men meldingen d. 23. dec. fra 
kirkeministeriet var også klar. Hold 
gerne gudstjeneste, men der gælder 
nye regler. Som mange andre kirker 
bestemte Tylstrup Frikirke, at under 
de nye regler ville det være vanske-
ligt at holde juleaftensgudstjeneste, 
en af årets store kirkelige begivenhe-
der, under de givne omstændigheder. 
Ingen julesange kunne synges – og 
den måtte højest vare en halv time. 
Så nok var julen ikke aflyst – men 
det var optakten, nemlig juleaftens-

gudstjenesten, som for mange er en 
dejlig begyndelse og indgang til alle 
de dejlige juledage, som skulle nydes 
sammen med familien.

For nogle kunne den forhåbentlig 
erstattes af, at man hjemme kunne 
læse juleevangeliet, bede en bøn og 
sammen synge nogle af de dejlige 
julesalmer, og på den måde mindes 
hvorfor vi egentlig fejrer jul. Nemlig, 

at Ordet blev kød, som der står i be-
gyndelsen af Johannesevangeliet, at 
Jesus lod sig føde, at en Frelser blev 
født, som englene sang om.

Senioreftermiddag
Der blev dog nået et enkelt arrange-
ment, før det hele lukkede ned, nemlig 
et dejligt seniorarrangement. Her blev 
der selvfølgelig også taget hensyn til 
Corvid-19, så sangene blev sunget for 
os via Nettet, så vi kunne sidde stille 
og nyde sangen i ord og billeder. Ser-
veringen var portionsanlagt og bragt 
ud til den enkelte deltager, og hvert 
bord havde en udnævnt kaffeskæn-
ker. Programmet indeholdt både kon-
kurrencer, julehistorie, en lille beret-
ning samt en andagt af kirkens præst 
Finn Kier-Hansen. Lyset var dæmpet 
og bordene flot pyntet, så ingen tvivl 
om, at julestemningen her var intakt, 
hvad mange bagefter også gav udtryk 
for. Der var simpelthen brug for her i 
Corona- og vintertiden, at et lille (jule)
lys blev tændt i mørket.

Julen 2020 blev  
ikke aflyst, men …
AF SØREN MORTENSEN

Kirken klar til julegudstjeneste.

Kirken klar til julegudstjeneste.
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I forrige udgave af Indblik, der kom 
i november, skrev vi angående det 
som kirke, at skulle forholde sig til Co-
vid-19. Siden er restrektionerne ble-
vet skærpet og det over fl ere gange. 
Det gør det vanskeligt at planlægge 
både gudstjenester og kirkens øvrige 
aktiviteter.

Gudstjenester
Reglerne for gudstjenestefejring er 
betydeligt skærpet. Hvor der før kun-
ne være 1 person pr. 4 m2, er kravet 
nu, at der kun må være en pr. 7,5 
m2. Det betyder næsten en halvering 
i forhold til før jul.

Så nu må der være mellem 25-30 
deltagere samt medvirkende derud-
over. 

Et andet vigtigt krav er, at der ikke 
længere må synges af forsamlingen, 
men kun af medvirkende: Dog må 
man gerne nynne med!

Det sidste vigtige krav er, at en 
gudstjeneste højst må vare en ½ 
time. Så når en gudstjeneste, der 
normalt i Tylstrup Frikirke varer fra en 
time til 5 kvarter, efterfulgt af kirke-
kaffe og socialt samvær. Så betyder 

det en stor indskrænkning af hvad 
gudstjeneste og kirkefællesskab nor-
malt er.

Kirkekaffen kan ikke indtages, da 
man ikke må forsamles over 5 per-
soner. Der kan ikke være fællessang, 
og prædiken og de øvrige indslag må 
stærkt begrænses. Det betyder for 
Tylstrup Frikirke, at man i første om-
gang har besluttet ikke at holde guds-
tjenester.

Måske bestemmer man sig for at 
holde korte andagter og sang via Net-
tet, men det er ikke optimalt. En an-
den løsning kunne være, at man som 
i foråret holder minigudstjenester via 
Nettet, det er heller ikke optimalt. 
Men der skal nok fi ndes en løsning 
så følg gerne med via Tylstrup Frikir-
kes aktiviteter på hjemmesiden: www.
tylstrupfrikirke.dk eller søg Tylstrup fri-
kirke på: Facebook.

Børnekirke
Børnekirken, som er en aktivitet un-
der hver gudstjeneste, er indtil videre 
på standby, men begynder igen så 
snart vi kan afholde gudstjeneste som 
sædvanligt.

Andre aktiviteter
Kreativ café, senioreftermiddage og 
aktuelle aftener er indtil videre af-
lyst. Forbuddet om ikke at kunne 
være mere end 5 personer sætter en 
stopper for disse former for arrange-
menter, så også her må vi vente og 
se tiden an, og håbe på, at ”det går 
mod lysere tider” – en del tyder hel-
digvis på, at det måske vil ske i løbet 
af foråret og forsommeren. Igen må 
vi henvise til at følge Tylstrup Frikirke 
via nettet (hjemmeside og facebook) 
eller evt. annonceringer i ugeaviserne 
om kommende arrangementer.

Tylstrup Frikirke 
og Covid-19
AF SØREN MORTENSEN

Corona opsætning.

FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået 
en række fl agstænger og fl ag til at 
danne fl agallé gennem byen. Der er 
nogle faste dage hvert år, hvor fl ag-
ene kommer op. Retnings linierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.

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

•  Konfi rmation i Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

• Tylstrup Byfest 

Andre aktiviteter med ønske om fl ag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den fl otte fl agallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. 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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Juletiden i Børnehaven 
Krudtuglen
December måned blev selvfølgelig, 
som de øvrige måneder præget af 
covid-19 – det traditionsrige luciaop-
tog af børnene på troldestuen for alle 
børn og forældre i børnehaven blev 
afl yst. Den årlige tur i Ajstrup Kirke og 
julefrokosten på Tylstrup Kro blev des-

værre også afl yst – men afl ysningerne 
af de vanlige traditioner gav i år ekstra 
ting til andre og nye ting. De 3 stuer 
i børnehaven blev naturligvis pyntet 
op – som de plejer, og både børn og 
voksne elsker denne særlige tid på 
året. Der blev også bagt lidt ekstra i 

december måned og der blev i ste-
det for julefrokosten på kroen, holdt 
julefest i børnehaven. Til julefesten 
blev der danset om juletræ ude på 
legepladsen, spist risengrød og selve 
”julemanden” kiggede heldigvis forbi 
med lækkerier til børnene. 

Fodboldsenior
Standerhejsning og træningsstart for 
herresenior vil blive annonceret sene-
re lokalt og på Facebook når Danmark 
lukker op igen.

Ny cheftræner samt ansvarlig for 1. 
holdet er Michael P Egediussen. Ny 
hjælpetræner og ansvarlig for 2. hol-
det er Niels Mattesen. Ny hjælpetræ-
ner er Gabriel Alexander Albrechtsen.

Håber at se rigtig mange ”gamle” 
samt nye spillere, så er du ny tilfl ytter 
så kom ned og lær byen at kende på 
en god måde.

Der vil senere blive informeret om 
damesenior start og træner.

Vi håber på at vi kan komme i gang 
og på stor opbakning, det er vigtigere 
end nogensinde.

Med sportslig hilsen og god sæson
Ole Sørensen
Formand Fodboldsenior

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

STØT INDBLIK
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Baggrund for opstarterne
Der er mange måder at dyrke på sport 
på, vi har her i Tylstrup fundet en 
måde hvor på vi får rørt latter musk-
lerne og få rørt kroppen på sammetid. 
Vi var to søskende der startede denne 
nye form for sport/fi tness for voksne 
nemlig Jumping fi tness. Jumping fi t-
ness er en helt anden måde at be-
væge sig på, og er man ikke typen der 
bare vil løbe en tur eller  ikke fi nder 
det interessant at gå motionscenter, 
så kunne Jumping fi tness helt klart 
være en løsning.

Holdets beskrivelse
Da vi startede holdet op med Jumping 
fi tness, startede vi op med to hold 
med 10 pladser på hvert hold. Hver 
person får sin egen lille trampolin 

også står vi som instruktører forrest, 
som på forhånd har lavet en række 
sekvenser, der passer til musik. Vi har 
vi både gang det nyeste af det ny-
este, julemusik, men har selvfølgelig 
også gang i de helt gamle numre. Se-
kvenserne består af forskellige typer 
af hop. Vi laver forskellige hop, som 
bland andet, samlede ben, og høje 
knæløft, spark ud til siderne, spræl-
lemænd og meget mere. Vi har dog 
løbende udvikler mere og mere på 
vores træning og derved begyndt at 
hoppe med håndvægte og laver sta-
fetter på trampolinerne. 

Jumping fi tness som en 
træningsmulighed
Formålet med opstarten af dette hold 
var at prøve at fange de personer i Tyl-

strup, som går og har nogle små ska-
der, som gør de ikke rigtig kan komme 
i gang. Jumping Fitness er en skån-
som form for træning, mens løb ude 
i naturen eller på asfalt giver stød op 
gennem kroppen. Trampolinens un-
derlag meget blødere, og derfor ikke 
så hårdt at lande på. Sidder du der-
for der hjemme og har en dårlig fod, 
knæ eller hofte, så kunne det være at 
Jumping fi tness er noget for dig. 

Vi har også deltaget i gymnastik-
kens årlige opvisning, hvor vi gav en 
show på trampoliner i 10 min.

Vi træner hver torsdag fra 18:30 
– 19:15 og kl. 19:30 – 20:15 i Tyl-
strup. Den nye sæson starter op igen 
til september 2021.

Jumping fi tness

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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: 10 turs kort 250,00 kr.
 12 mdr. kort 1.300,00 kr.
 6 mdr. kort 750,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.
 3 mdr. kort +65 år 300,00 kr.
 1 mdr. kort 150,00 kr.
 1 mdr. kort +65 år 100,00 kr.

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

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

Der kan være åbent om lørdagen i 
vinterperioden og fredagen i sommer-
perioden. Tjek opslag i motionscente-
ret eller følg os på Facebook.
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Længsel
I mit bibliotek hænger et billede af 
Arne Haugen Sørensen. Opstandel-
sen. Man fornemmer en vældig kraft, 
men også et dybt mørke i billedet. Jeg 
holder af det billede.

I fastetiden forbereder vi os, læn-
ges vi efter, glæder vi os til, at det 

bliver påske. Påsken fejrer opstandel-
sen, livet, forløsningen, befrielsen.

Jeg længes særligt i år. For vi hører 
fra de sundhedskloge, at til påske bli-
ver det bedre, til påske kan vi se frem 
til, at vi kan begynde at leve mere al-
mindeligt igen. 

Jeg længes virkelig, virkelig meget. 
Påsken kommer til at blive fejret så 
eftertrykkeligt i hjemmet og i kirken. 

Samtidig er det også rigtigt, at 
påskens budskab er lige så virkeligt 
lige nu, midt i den mørke tid, midt i 
restriktioner, forsamlingsforbud og 
butikslukninger, midt i savnet efter 
venner og familie, lige midt i hverda-
gens virkelighed er påskens budskab 
virkeligt.

Gud har vundet – besejret det mør-
ke, som han på billedet træder ud af. 
Mørket viger, lyset skinner stærkere 
end mørket. 

Mere end nogensinde har de se-
neste mange måneder været en tid, 
som har givet perspektiv på lysets sejr 
over mørket.

For vi har formået at stå sammen, 
vise samfundssind, hjælpes ad og 
hjælpe hinanden igennem i tid, som 
har belastet os alle. VI har formået 
at tilpasse os, ændre os, forandre va-
ner og indarbejde nye mønstre. Vi har 
samarbejdet for at overvinde sygdom 
og død. Og vi har ind til videre lykke-
des rigtig godt med det. 

Gud har vundet. Længslen efter at 
se dette udfolde sig i hverdagen er 
således blevet opfyldt på en uventet 
og overraskende vis. Hvem havde dog 
troet, at vi ville være i stand til alt det, 
vi faktisk har formået – sammen. Det 
er lykkedes, fordi lyset til stadighed 
vinder over mørket, fordi opstandel-
sen har sejret, fordi Guds rige er kom-
met – nær!

Må denne fastetid og ikke mindst 
påsken give dig anledning til at over-
veje, hvorfor det er gået så godt, når 
det kunne være gået så helt forfær-
delig skidt. 

Må din faste berige dig i overmål og 
møde al din længsel.

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

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 un-
dervisning og samtale. Man kan være med en eller fl ere gange. Arrangementet 
foregår i Tylstrup Frikirke.

De kommende datoer: Afl yst indtil videre på grund af  Covid-19.
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: fi nnkier@gmail.com.

Nyt fra Brændskov’ venner
Ja, Covid-19 situationen påvirker 
naturligvis stadig livet i Forsamlings-
huset – dog bliver den underlige og 
stille tid brugt til forbedringer og for-
nyelser. Der er netop i efteråret lavet 

nye kloak forhold og det gamle udtjen-
te oliefyr skiftes inden længe ud med 
en mere miljøvenlig udgave – i form 
af et luft til vand varmepumpe. Det 
bliver rigtig godt for forsamlingshuset, 

miljøet og de årlige varmeudgifter �
Vi glæder os til covid-19 igen giver 

mulighed fest og glade dage i forsam-
lingshuset. 
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Da vores nuværende kasserer  
har valgt at gå på pension  
efter ”kun” 36 år på posten, 
søger vi en ny hovedkasserer  
til Idrætsforeningen. 

Tylstrup Ungdoms- & Idrætsforening 
er en meget veldrevet forening, som 
har til formål at udbrede idrætslivet 
i Tylstrup. Foreningen er over 90 år 
gammel og har mange stolte traditio-
ner. For eksempel har vi spillet ande-
spil i næsten 50 år hver eneste man-
dag året rundt. 

Foreningen drives efter principper-
ne om rettidig omhu, ordentlighed og 
fokus på vores medlemmer. 

Jobbeskrivelse
Du bliver ansvarlig for hele forenin-
gens økonomi, samt dialog med og 
indberetning til myndighederne – Ind-
beretninger foregår via foreningssy-
stemet ”conventus”. 

Hvert år udarbejder de enkelte af-
delingsformænd/kvinder et budget for 
den kommende sæson, hvilket skal 
godkendes i hovedbestyrelsen. Dog 
er det hovedkassereren, der samler 
budgettet for hele foreningen. Du får 
også ansvaret for dialog med vores 
bankforbindelse og alt andet der ved-
rører foreningens økonomi.    

Hovedkassereren har derfor en helt 
central post i foreningen, som ansvar-
lig for foreningens økonomi, hvilket 
selvfølgelig foregår i samarbejde med 
hovedbestyrelsesformanden.

I jobbet har du stor indflydelse på 
hvordan og hvornår du løser opgaver-
ne, da vi er meget optaget af ”work 
life balance”,- der er dog visse dead-
lines der skal overholdes. Feks. ind-
beretning til myndighederne.

Ønskede kompetencer
Vi ønsker en profil der har styr på det 
finansielle og samtidig har forståelse 
for de idrætslige aspekter. Det er ikke 
et krav at du er bankuddannet, men 
heller ikke et minus. Ud over de fi-

nansielle kompetencer, skal du være 
samarbejdsvillig, have et godt overblik 
og et ønske om, at være med til at 
sikre et bredt idrætsliv i kommunens 
nordligste by. 

Løn
Attraktiv gagepakke kan vi desværre 
ikke tilbyde. Lønnen er 0 kroner, efter 
gældende overenskomst. 

Dog udbetales der omkostnings-
godtgørelse til udgifter i forbindelse 
med jobbet. 

Tidbegrænset stilling
Tylstrup ungdoms- & idrætsforening 
ønsker gerne en længerevarende an-
sættelse, men vores vedtægter fore-
skriver, at der skal afholdes valg hvert 
andet år. Vi håber selvfølgelig du øn-
sker, at få mere end 2 år på posten.

Sidste ansøgningsfrist
TUI afholder løbende samtaler, med 
forventning om en rekruttering sna-
rest muligt. Men tøv ikke med at give 
os et ring eller en mail. 

Flere informationer
Hvis du påtænker at søge dette job 
med attraktive vilkår, er du velkom-
men til at rette henvendelse til:
Hovedbestyrelsesformand
Per Kristensen 
Per.d.kristensen@gmail.com 
Mobil: 25266140 
Eller 
Afgående Hovedkasserer 
Henrik Bøg 
henboe@mail.dk
Mobil: 40750252

Vi ser frem til at modtage din hen-
vendelse. 

Øvrige ledige stillinger i TUI
Ønsker du at være med til at gøre Tyl-
strup til en attraktiv by at bo i? 

Tylstrup Ungdoms- & idrætsfor-
ening søger personer der ønsker at 
deltage i bestyrelsesarbejde for TUI. 

Nærmere bestemt søger vi 2 per-
soner der vil indtræde i Tylstrup Hal-
lens bestyrelse, som udpegede re-
præsentative medlemmer for Tylstrup 
Ungdoms- & idrætsforening. 

Der afholdes 4-6 møder årligt i hal-
lens bestyrelse – varighed max. 2 ti-
mer pr. gang. 

Ud over de 2 repræsentanter for 
TUI – er hovedbestyrelsesformanden 
også medlem af hallens bestyrelse. 

Jobbeskrivelse
Du skal tale idrætsforeningens sag 
i bestyrelsen, således du er med til 
at præge beslutningerne i en retning, 
som tilgodeser brugerne af Tylstrup-
hallen.

Ligeledes skal du, på bestyrelses-
møderne, deltage i sparring med Ha-
linspektøren, som varetager den dag-
lige ledelse af hallen. 

Ønskede kompetencer
Vi ønsker en profil, som gerne vil være 
med til at præge hallens udvikling i en 
positiv retning.  Du skal derfor være 
dygtig til at samarbejde på tværs af en 
bestyrelse og med et godt kendskab 
til idrætslivet bliver det din opgave, 
at være med til at sikre en idrætshal, 
som er attraktiv for byens borgere. 

Løn
0 kr. efter gældende overenskomst. 

Vil du gerne høre mere om jobbet er 
du velkommen til at kontakte:
Hovedbestyrelsesformand
Per Kristensen 
Per.d.kristensen@gmail.com 
Mobil: 25266140 

 

Søger du nye udfordringer?
Tylstrup Ungdoms- & Idrætsforening søger ny kasserer
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Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, des-
uden 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. hus-
stand. 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

TYLSTRUP
BORGERFORENING

Juleafslutning 
hos spejderne
Den traditionelle juleafslutning hos 
spejderne måtte også være anderle-
des på grund af Coronaen. Normalt 
ville kirken være fyldt af spejdere og 
forældre der spiste risengrød og ju-
lehyggede sammen. Så man skulle 
fi nde nye løsninger.
Så juleafslutningen blev fl yttet ud til 
en af lederne lidt uden for byen, hvor 
dobbeltgaragen var ryddet, så der 
kunne skabes julestemning. Der var 
tag over hovedet, men stadig i den fri-

ske luft for portene stod åbne. Mange 
af spejderne var udstyret med gode 
pandelygter, så man kunne fi nde frem 
i mørket ude på landet. Her i garagen 
blev der skabt rigtig julehygge, og tra-
ditionen tro blev der spist risengrød, 
men forældrene måtte man undvære. 
Et lille program blev gennemført, og 
præsten fortalte om juleevangeliet. 
Alle hyggede sig, og Corona eller ej, 
så blev der alligevel (spejder)jul!

AF SUSANNE UGGERHOLM
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Torsdag den 26. november, havde 
vi fornemt besøg her på ”Klovborg” i 
Tylstrup, af vores Statsminister Mette 
Frederiksen! 

Anledningen var hendes besøg i 
det nordjyske. Hun kom jo ikke alene. 
Hun havde 5 personlige rådgivere 
med. Der oven i også 3 livvagter, 5-7 
politibetjente og ca. 20 fotografer og 
journalister. Som alle kan huske, så 
var hele håndteringen af mink afliv-
ningerne helt forfejlet, på det prak-
tiske. Om det var det rigtige at gøre 
eller ej, er vi de forkerte til at afgøre. 
Faktum er, at minkene er fortid… 

Hun havde brug for en charmetur. 
Først på Hjørring gymnasium, så hos 
os, og senere hos en minkavler ved 
Kolding.  

Landbrug og Fødevarer havde kon-
taktet os om mandagen. For at høre, 
om vi ville tage imod? Det er vi altid 
klar til, om det er helt almindelig dø-
delige som vi andre, eller om det er 
prominente personer som Statsmini-
steren, er de altid velkommen. Besø-
get var sat til at vare en time. 

2 timer inden hun ankom, begynd-
te de første betjente at dukke op. Der 
havde været lidt demonstrationer i 
Hjørring. Landbruget havde weeken-
den før, kørt rundt på traktor i Kø-
benhavn og Århus. Så der var måske 
en lille mulighed for den slags også 
kunne ske her. 

Landbrug, Fødevarer og Landbo-
Nord var også helt klar. De stillede 
i stærkeste opstilling. Et besøg af 
denne kaliber sker ikke særlig tit, for 
et erhverv som vores. Historisk set, 
så kommer statsministeren på land-
brugsvisit hver femte år. 

Årsagen til at vi blev valgt ud, er 
den grønne omstilling, som hele sam-
fundet skal i gang med. Vi skal have 
reduceret vores CO2 udledning med 
70 pct., når vi når 2030, og være helt 

på nul i 2050. Det kan i sig selv, lyde 
helt absurd, og ret umuligt. 

Vi har altid set glasset som halvt 
fuld, frem for halv tomt. Samt be-
stræbt os på, at omstille os til tiderne. 

Bæredygtighed og klima har altid 
stået på agendaen i vores erhverv. Nu 
er det bare blevet et samtaleemne, 
og der kommet meget mere fokus 
derpå. Et af de mere synlige ting, vi 
har sat gang i, er solcelleprojektet på 
Kæragerholmvej. Vi regner med det 
kommer helt i mål her i 2021. Det vil 
producere strøm til ca. 18.000 hus-
stande.   

Vi selvfølgelig ret stolte over, at 
blive udvalgt til at få et så fornemt 
besøg. Alt forløb uden optøjer. Solen 
skinnede, og alt var ret godt organi-
seret.

Statsministeren 
kom forbi! AF NIELS HEDERMANN PEDERSEN

FOTOS JOAN VANGSTED

Rolig Mette, den har ikke stemmeret.

Så kom hun selv med bodyguard. Der var velkomt i stalden.

Politiet var de første der dukkede op.
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Spejderovernatning 
- i selvbyggede bivuakker
Når aktiviteterne i Coronatiden be-
grænses, ja så må man forsøge at 
finde lidt lyspunkter, og et af dem 
blev en overnatning i selvbyggede 
bivuakker. Det foregik, som nogen 
måske havde observeret, på grun-
den bag Hammelhuset lige overfor 
Dagli`brugsen. 

Bålhygge og indretning
Det var 15 friske spejdere, som havde 
valgt denne udfordring midt i novem-
ber måned. Bivuakkerne var bygget 
på forhånd, så da man mødte op kl. 
19 lørdag aften, kunne man straks gå 
i gang med at lave et godt natteleje. 
Det var der allerede tænkt på af le-
derne, for der var hentet et ordentligt 
læs halm, så spejderne fik hver især 
lavet en god sengebund, så de kunne 
sove blødt og varmt.

Nu da indretningen var færdig, var 
der tid til hygge. Ingen spejderover-
natning uden bål, hvor man bagte 
pandekager og ellers havde forskel-
lige lege og konkurrencer, så tiden gik 
hurtigt – og der var blevet tid til at 
krybe i soveposerne, og nyde novem-
bernatten.

Der gik selvfølgelig lidt tid, inden 
der blev ro, så der kunne høres både 
fnisen og lidt småfisen, det hører 
spejderlivet til. Men lidt efter lidt blev 
der ro, og den eneste lyd man kunne 
høre, var spejdernes snorken.

Uvejr
Hen på natten blev den dog overdøvet 
af vejret. Det blæste nemlig op, sam-
tidig med at det begyndte at regne 
kraftigt, så det er vigtigt, at en bivuak 
er bygget tæt. Bivuakkerne bestod 
testen, og formåede at holde regnen 
ude, selvom uvejret fortsatte helt til 
morgenstunden.

Luksus morgenmad
Kl. 7 vågnede de første, medens 
syvsoverne trak den helt til kl. 9. Så 
man nåede akkurat at komme op til 
et dejligt morgenmåltid, som lederne 
havde forberedt. Her var der både 

rundstykker, scrambled æg, pølser 
samt juice.  

Nogle af spejderne blev hentet ved 
10-tiden, mens resten deltog i bør-
nekirke, som foregik rundt om bålet. 
I børnekirken blev der løbet brænde-
stafet, bagt brød, sunget og lyttet til 
en spændende fortælling fra Bibelen 
om krukken som ikke løb tør for olie.

Så det var en flok friske spejdere, 
der kunne tage hjem og berette om, 
at man havde sovet ude midt i no-
vember. Der var grund til at være 
stolt, men måske også tænke på at 
man næste nat kunne sove i sin seng 
under en varm dyne!

AF SUSANNE UGGERHOLM
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At lys betyder meget, ved de fleste 
sikkert. Lys er liv, og uden vores vigtig-
ste lysgiver solen kunne vi ikke leve. 
Den er årsag til alt liv, at planter og 
træer og alt andet kan vokse, og give 
føde til både dyr og mennesker. 

Lad mig blot nævne nogle få fakta 
om solen. Den er ca. 150 mill. km 
væk fra jorden. Dens radius er 109 
gange større end jordens, og det tager 
godt 8 minutter for sollyset at nå ned 
til jorden. Og tænk, på trods afstan-
den, så er vi totalt afhængige af den. 
Havde jordkloden været lidt længere 
væk fra solen, var det for koldt til at 
leve. Var jordkloden lidt nærmere so-
len, ja så havde det været for varmt. 

Endnu en ting. Når vi oplever det 
mørkeste mørke, så er det fantastisk 
at vide og erfare, at selv det mindste 
lille smule lys, fortrænger det mør-
keste mørke. Lyset vinder altid over 
mørket.

Stjernen lyser op
Rundt jul er det den mørkeste tid 
på året. Den korteste dag var d. 21. 
december, hvor det kun var lyst om-
kring 7 timer. Særligt i december var 
der meget lidt lys. December 2020 

blev den mørkeste i 60 år. Så der var 
mørkt, der var Corona og julen og ju-
lehandlen neddæmpet, men der var 
noget der lyste op!

Tylstrup Frikirke bestemte sig for, at 
en stjerne skulle skinne i mørket. Lyse 
op. Så forhåbentlig lagde du mærke 
til den flotte stjerne, der skinnede på 
toppen af Tylstrup Frikirke, og hvis 
stråler oplyste kirkens facade, for at 
minde os om at der findes en lede-
stjerne, der viser vej, og hvis stråler 
når ud til hele verden. Vejen til Frelse-
ren der lod sig føde til vor jord. 

Stjernen på toppen af kirken er en 
såkaldt Herrnhutter-stjerne (se fakta-
boks).

Et banner på sidebygningen med 
hilsenen: Tylstrup Frikirke ønsker 
Glædelig Jul, var også sat op og belyst 
som en hilsen til hele Tylstrup.

 
 
 
 

Lyset skinner i mørket
AF SØREN MORTENSEN

FAKTABOKS

• Herrnhuter stjernen blev kendt i Dan-
mark gennem Brødremenigheden i 
Christiansfeld, og derfor omtales den 
ofte som Christiansfeld stjernen eller 
Christiansfeld adventsstjernen.

• Stjernen er formet som en morgen-
stjerne med 25 spidser. Fås i mange 
størrelser.

• Det begyndte for 160 år siden i den 
tyske by Herrnhut. En matematiklærer 
i Brødremenighedens skole lavede en 
stjerne af karton, som han hængte op 
med et lille stearinlys inden i.

• Matematiklæreren udfordrede sine 
elever til at forstå, hvordan matema-
tikken kunne omsættes til geometriske 
former. Eleverne fik til opgave at lave 
deres egne stjerner, som skulle bestå 
af 25 spidser. 17 med en firkantet fod 
og otte med en trekantet fod.

• De færdige stjerner blev i adventstiden 
hængt op i skolestuen, hvor de skulle 
minde om den frelser, som julenat blev 
født under stjernen over Betlehem.

• Morgenstjernen er planeten Venus, 
som solen skinner på lige før solop-
gang.

• Morgenstjernen er et symbol på, 
at natten er til ende, og lyset vinder 
over mørket. I det kristne budskab er 
Jesus det lys, der vinder over mørket 
i vor verden. Denne symbolik sæt-
ter kristendommen i forbindelse med 
adventsstjernen, hvor Jesus Kristus er 
morgenstjernen, der julenat blev født 
under stjernen over Betlehem.

• Kunsten at fremstille de smukke og 
kunstfærdige stjerner er givet videre 
fra generation til generation. 

• Efter 2. verdenskrig og indtil 1989 
havde Brødremenigheden i Christians-
feld licens til at lave papirstjerner.

• Stjernerne (af papir) bliver i dag foldet 
af dygtige hænder i Herrnhut, og 13 
cm plast stjerner bliver samlet sam-
men med ledning med en LED pære.

• Efterhånden ses mange af de små og 
store stjerner rundt om i Danmark.
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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,- 

FEBRUAR 2021
 14.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus. 
 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 18.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 23.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidligere provst  
  Jens-Anders Djernæs: Holst og huset. Om forfatteren  
  Knud Holst. Gratis kaffebord.

Kalender
Oversigten er også denne gang med et forbehold – pga. 
covid 19 er kirkens arrangementer lige pt. aflyst, så det 
udelukkende er gudstjenester og kirkelige handlinger 
der gennemføres. Men vi har da lov at håbe, at det let-
ter igen engang inden så længe. Men det vil være nød-
vendigt for folk at følge med på kirkens hjemmeside og i 
annoncerne i Vodskov Avis for at få det aktuelle billede.
Det samme forbehold skal der også taget til de andre 
ting der er nævnt i kalenderen her. 

MARTS 2021
 2.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 5.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 5.-6.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 10.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.Professor Søren Dosenrode:  
  Kaj Munk og hans virke under anden verdenskrig.
 14.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00-13.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
 14.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 16.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. 
 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00 
 18.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 09.00 Morgensang i  Sognets Hus.
 21.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.  
  Tilmelding nødvendigt.
 24.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Forårskoncert i Ajstrup Kirke. Hjallerup Sangkor.
 28.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.  
  Afslutning for juniorkonfirmanderne.
 30.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Johnny Sort:  
  Det er i faldet du finder dine. Gratis kaffebord.

APRIL 2021
 5.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger. Ajstrup Kirke.
 11.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus. 
 13.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Koncert i Ajstrup Kirke: Lund og Lindholm duo.
 15.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 20.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.

MAJ 2021
 2.  Ajstrup Sogn: 
  Konfirmation i Ajstrup Kirke.
 7.-8.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

APRIL 2021
 1.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke - med musikalske  
  indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus.
 2.-3..  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 4.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke 

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 

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i februar 2021 i løbet af uge 20.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 8. april 2021
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2021 til medio 
august 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:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500
Projekt6:Layout 1  11/02/08  14:45  Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

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

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

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

STØT INDBLIK
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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

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

Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69

SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL - 
FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

BOLIG

PENSION

IN
V

ES
TE

RING
Vores rådgivning 

kommer hele vejen rundt

Bakkelyvej 2A • Vestbjerg • 9870 4900

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted 

oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84

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

Lindstrøm biler
Værksted - Bilsalg - Leasing

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
fi nd os også på facebook!

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!

Mandag til fredag kl. 16:00 – 21:00 
og i weekenderne 12:00 – 21:00.
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

www.sparv.dk

Personlig rådgivning Personlig rådgivning 
får du hos os i dit lokale pengeinstitut

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

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

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

  TØMRERFIRMAET 
  DAN JENSEN A/S

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

SOLIDT 
   HÅNDVÆRK! 

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

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

Lyd, lys, produktion, mobildiskotek, 
events og meget mere...

Se mere på www.larmoglamper.dk
Tlf. +45 72 31 11 11  -  Mail: kontakt@larmoglamper.dk

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

Murermester
SØREN SØRENSEN
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Telefon-

tavlen

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
26 81 14 80

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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 Mandrup  
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
Søren Sørensen 
98 26 03 67
Ajstrup Sogns 
Menighedsråd 
Formand:
Lotte Hovmøller  
Christensen  
23 40 53 47
Udlån af Sognets Hus:
Lone Mandrup  
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40

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 ungdoms- 
arbejde, 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  

 
 
 
 
 
 

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG 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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


