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I år oplevede vi at holde en Skt. Hans 
fest i Anlægget i det mest fantastiske 
sommervejr og efter en lang og ke-
delig vinter, var det skønt, at vi atter 
kunne mødes igen. Der var mange 
glade borgere i Tylstrup, som var mødt 
op for endelig at se hinanden igen og 
få heksen sendt til Bloksbjerg. Årets 
heks var fremstillet af de store børn 
i Duslingen, som starter i 0. kl. nu., 
og det var tydeligt, at der var lagt et 
stort arbejde i fremstillingen. Og som 
sædvanlig stod Anker Broen for at få 
fl yttet bålet fra markedspladsen og 
ned på plads.

Båltaleren i år var Anita Lilholt, som 
for nylig er fl yttet til byen. Hun stiller 
op til byrådet for Venstre. I talen snak-
kede hun bl.a. om de fordele, der er 
ved at leve i en lille by som vores, og 
hun fortalte, at hun og hendes mand 
føler sig meget godt modtaget i byen. 
I Borgerforeningen glæder vi os over, 
at Tylstrup stadig er en by, man aktivt 
vælger at fl ytte til.

Kvisthuset serverede den lækreste 
grillmad frisklavet på den grill, som 
de havde medbragt i Anlægget. Der 
var verdenspremiere på en ny slags 
pølser, som bestemt faldt i god smag, 
og der var herligt tilbehør i form af 
kartoffelsalat og broccolisalat og med 
mulighed for at runde af med en por-
tion dejlige jordbær. 

Spejderne fra frikirken mødte også 
op og sørgede for snobrødsbagning – 
en af vores herlige traditioner til Skt. 
Hans. Da bålet skulle tændes, var alle 
spejderne klar til opgaven med fakler. 
Det er ret spektakulært i det øjeblik, 
hvor ilden fra faklerne får fat og det 
store bål pludselig står i fl ammer. Så 
får heksen fart på kosten!

Skt. Hans er for os i Borgerfore-
ningen forbundet med en række 
traditioner, og det giver nogle gange 
anledning til lidt nostalgi. Der er ikke 
nogen i den siddende bestyrelse, som 
har oplevet en mere succesfuld Skt. 
Hans aften. Selvfølgelig var vejret en 
vigtig faktor, og så var det nok også, 
fordi vi efter at have følt os mere eller 
mindre indespærret i mange måne-
der endelig kunne samles i en større 
fl ok – og så gjorde det jo ikke glæden 
mindre, at vores fodbolddrenge lige 
havde kvalifi ceret sig til 1/8 fi nalerne.

Så kom sommeren
til Danmark
FRA TYLSTRUP BORGERFORENING
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For 3 måneder siden ringede nogle 
gode venner, jeg har på Fyn og fortal-
te, at de længe havde været på jagt 
efter nye spisebordsstole. Nu havde 
de endelig på nettet fundet nogle, 
som de var interesseret i, men de ville 
gerne lige have lov til at sidde i dem 
først, før de ville bestille dem. De tjek-
kede så, hvor henne i landet butikken 
var, så de kunne køre hen og prøve at 
sidde i stolene, og af alle steder stod 
de hos ”Møbelsalg” i Tylstrup. 

Så de bestilte aftensmad og over-
natning en weekend her hos mig, så 
de kunne komme op og se og prøve 
stolene, der blev godkendt og købt. 

Mens de gik rundt og handlede, gik 
jeg og kikkede rundt i butikken, og 
blev mere og mere glad for at se, at 
der er kommet liv i Tylstrup Bolighus’ 
butik igen. Her var det så, at det slog 
ned i mig, at jeg da måtte have lavet 
en aftale med den ene af butiksejer-
ne. For hvorfor havde de lige besluttet 
at flytte deres forretning fra Aalborg til 
Tylstrup?

Så mens mine venner diskuterede, 
om de nu også skulle tage en dej-
lig hjørnesofa, de fandt, med hjem, 

spurgte jeg Annette Gade, om hun 
havde lyst til at stille op til et interview 
her i indblik. Og det ville hun heldigvis 
gerne. 

Det er nemlig hende og sønnen 
Martin som har lejet sig ind i loka-
lerne på Luneborgvej, der stadigvæk 
ejes af Bent Larsen, den tidligere mø-
belhandler i Tylstrup 

Det er jo ikke svært at finde sidde-
pladser i en sådan butik, så her en 
dejlig sommerdag i starten af juni, har 
vi sat os til rette ved et flot spisebord 
med nogle helt fantastisk dejlige sto-
le, og snakken er startet. Butikken er 
lukket om onsdagen, så der er ingen 
fare for at der kommer kunder ind og 
forstyrrer os. Så nu kører diktafonen, 
og jeg bliver igen beriget med en god 
og spændende historie.

Fulde navn: Annette Juul Gade.
Stilling: Møbelhandler.
Alder: 54 år. 
Civil stand: Gift med Jan som arbej-
der for en anlægsgartner. 
Børn: Vi har kun Martin, som jo er 
medejer af butikken her. Han er gift 
med Ingeborg. 

Børnebørn: Martin og Ingeborg har 
lille Kalle på halvandet år. 

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født i Aalborg, og bortset fra en 
lille omvej til Åbybro, da jeg var helt 
lille, så har jeg altid boet i Aalborg. 

Min mor var frisør og havde egen 
frisørsalon. Et job, hun var meget glad 
for, men hun lukkede salonen, da hun 
blev gift med min far, og jeg blev født. 
Min far var møbelhandler, lige som 
hans far og også bedstefar var. Så du 
kan nok se, at vi har holdt ved erhver-
vet i gennem generationerne. 

Jeg gik i skole i Gug, og derefter tog 
jeg en handelsuddannelse. 

Fik du ellers nogen uddannelse?
Ja, jeg kom i lære som købmand hos 
den lokale købmand i Gug. Da jeg 
var udlært, var der en tidligere kolle-
ga, som anbefalede mig over til en 
anden købmandsforretning, hvor jeg 
senere blev leder som ganske ung. 
Da jeg havde været der nogle år, rin-
gede min far en dag og spurgte, om 
jeg ikke havde lyst til arbejde for ham 
i hans møbelbutik, som jo er ”Gades 

Møbler” i Skalborg. Det ville jeg ger-
ne prøve, så det takkede jeg ja til, og 
samtidig fik jeg også Martin, så det 
passede meget fint ind. 

Har du så arbejdet for din far, 
indtil du startede den her butik? 
Nej, jeg stoppede igen efter nogle år, 
og i ca. 1995 startede jeg min egen 
forretning op ude i Svenstrup, hvor jeg 
indkøbte større restpartier fra forskel-
lige møbelforhandlere rundt omkring. 
Det har nok været den bedste forret-
ning, jeg nogen sinde har haft. Det 
gik bare over stok og sten. Det var 
møbler, jeg købte meget billigt ind, så 
det blev en rigtig god fortjeneste. 

Efter nogle år ringede min far igen 
og sagde, at han ville til at trække sig 
og gå på pension, og om jeg ikke kun-
ne tænke mig at komme tilbage og 
overtage butikken. Det ville jeg egent-
lig gerne, så jeg lukkede min forret-
ning ned og begyndte igen i ”Gades 
Møbler” i Skalborg. 

Så var jeg der igen i nogle år, men 
jeg kunne godt mærke på min far, at 
han havde meget svært ved at give 
slip på forretningen. Så det med at 
overdrage den til mig blev ikke til no-
get. Derfor valgte jeg at stoppe og 
starte op for mig selv igen. 

Jeg startede en engrosvirksomhed 
op inde i Aalborg, hvor jeg solgte 
møbler til engros. Jeg solgte til for-
skellige forretninger i hele Danmark, 
og også i Sverige og Norge og Grøn-
land. Det blev en rigtig god forretning.

Men du fortsatte alligevel ikke?
Jo, for i mellemtiden var Martin kom-
met i lære hos Max Jessen Møbler i 
Terndrup, og da han så var udlært, 
spurgte han en dag, om jeg ikke ville 
hjælpe ham med at lave en joban-
søgning, og det ville jeg selvfølgelig 
gerne. Men der var en lille krølle på 
det, for den ansøgning var adresse-
ret til mig. For sagen var den, at han 
gerne ville arbejde sammen med mig 
i mit firma. Det blev jeg selvfølgelig 
glad for. De ville gerne have beholdt 
ham nede i Terndrup, men Martin ville 
gerne ud og prøve noget nyt, og det 
var så at arbejde sammen med sin 
mor. Så han købte sig ind i mit firma, 
og tog mange af de udenlandsrejser 
til leverandører i Kina og kunder, som 

jeg plejede at gøre. Og det fungerede 
bare fint. 

Desværre begyndte vi at få nogle 
problemer med kvaliteten på de møb-
ler, vi fik fra Kina, og det gjorde, at vi 
begyndte at blive lidt træt af det. Det 
er ikke sjovt at skulle sælge en vare, 
som man ikke er tilfreds med, og som 
der kom reklamationer på.

Det var ikke fordi, vi købte for billigt 
derude i Kina. Kvaliteten blev også 
dårlig på de dyre ting, vi indkøbte, og 
det kunne vi altså ikke stå inde for 
over for vores gode kunder. To gange 
måtte vi ringe til et par møbelkæder, 
vi handlede med for at sige, at vi des-
værre ikke kunne levere de lovede 
møbler, da vi ikke kunne stå inde for 
kvaliteten af dem. 

Derfor gik vi i tænkeboks, for hvad 
gør vi nu? Vi havde været igennem 
de 3 fabrikker ude i Kina som vi fik 
møblerne fra, og den gik bare ikke. 

Vi begyndte i stedet at få noget 
fra en leverandør i Italien. Og det var 
rigtig godt, men udvalget var ikke så 
stort, at vi kunne leve af det. 

Så vi snakkede igen frem og tilbage 
om, hvad vi skulle gøre. Vi savnede 
begge to kundekontakten, så beslut-
ningen blev at starte en møbelforret-
ning op igen, altså at sælge direkte til 
kunder, der kom ind fra gaden, og gå 
væk fra engrossalget.

I 2011 startede vi op ude i Skal-
borg på Skalborg bakke. Og det gik 
fint, men vi knoklede også derude i 
7 dage om ugen. Der var aldrig fri. 
Vi havde ganske vist ansat personale, 
men når de havde fri eller blev syge, 
var det jo Martin og mig, den hang på. 

Så vi havde bestemt os for at stop-
pe, for vi arbejdede for meget. Martin 
stod også over for at skulle være far, 
for første gang, så han havde ikke 
tænkt sig at skulle blive ved med ar-
bejde så meget.

Men I flyttede så 
her til Tylstrup?
Ja, for en dag kom Martin og fortal-
te, at han havde snakket med en fra 
Tylstrup, som hed Bent Larsen. Han 
ville gerne leje sin gamle møbelforret-
ning ud. Ham kendte jeg godt, så vi 
besluttede at køre op for at kikke på 
forretningen, som stod tom. 

Vi havde tænkt os, at vi bare ville 
leje stedet i 3 måneder, indtil vores 
varelager var solgt ud, og så ville vi 
stoppe og finde på noget andet at 
lave. 

Men vi fik så flot en modtagelse her 
i byen. Det var både fra borgerne og 
de andre erhvervsdrivende i byen. De 
kom ind og ønskede os velkommen, 
kom med gaver og blomster. Det var 
helt overvældende. Det var slet ikke 
det samme som i Aalborg. Vi kunne 
godt mærke, at vi var kommet til en 
mindre by, hvor man snakker sammen 
og støtter op om byen og dens hand-
lende. Så det var på grund af byen 
og dens indbyggere, at vi bestemte os 
for at blive, og køre butikken videre 
herfra. 

Men I har jo heller ikke åbent 
i 7 dage om ugen mere? 
Nej vi skulle lige finde ud af det der 
med, at vi ikke ville arbejde så meget 
og blev enige om, at hvis vi kunne nø-

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

ANNETTE GADE
Kvartalets profil:

Butikken set fra gaden. Der var i gamle dage træskohandel ved Poul og Mary Chritsoffersen i 
den fjerneste den af bygningen og i den foreste havde købmand Høve sin butik. 
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jes med kun at have åbent 3 dage om 
ugen, og gå mere over på nethandel, 
kunne det godt hænge sammen. 

At det er vokset så meget, som det 
er, det havde vi slet ikke forestillet os. 
Det er jo kun ca. halvandet til to år 
siden, vi startede.

Vi har investeret en del penge i 
markedsføring og nethandel. Så det 
meste sælges over nettet nu om 
dage. Det har gjort, at vores omsæt-
ning simpelthen er eksploderet. Sal-
get går forrygende. 

Vi har bygget et stort varelager op 
for at gøre ventetiden så kort som 
muligt, når kunderne bestiller nye 
møbler. Det er dejligt at kunne sige til 
kunderne, at vi har varen på lager, så 
vi kan afsende den med det samme. 

Vi har måttet finde et eksternt la-
ger, da det vi har her ved butikken, 
slet ikke er stort nok. Ved at have et 
større lager, kan vi bestille varer hjem 
i større mængder og derved få stør-
re rabatter. På den måde kan vi også 
sælge varen billigere til vores kunder.

Kommer de kunder, der handler 
på nettet, forbi butikken for 
at se varen i virkeligheden?
Vi er som sagt rigtig glade for at være 
her i Tylstrup, men man skal nok være 
obs på, at hvis man beslutter sig for 
at slå sig ned uden for de store byer, 
er det et ”must” nu om dage at være 
på nettet. Vi har ca. et par stykker om 
ugen som kommer fra Sjælland, Fyn, 

Sønderjylland osv. for at besigtige va-
ren, inden de køber den. De regner 
det ikke for noget, at køre 200 – 250 
km for at se den sofa, eller hvad det 
nu er, de vil købe, før de bestiller den. 
Men jeg vil sige at, 80% af vores 
handler bliver foretaget over nettet og 
sendt, uden at kunden har været inde 
og se møblet, og vi får næsten ingen-
ting retur, fordi man ikke har været 
tilfreds med købet. 

Har I møbler i alle prisklasser?
Ja det har vi, vi sælger f.eks. rigtig 
mange såkaldte ”løftestole” der kan 
løfte op til 160 kg. Det er især til æl-
dre mennesker som ikke kan rejse sig 
selv. Dem sælger vi mange af over 
nettet. Sådan en stol koster 25.000 
kr., og her har vi lige for nylig solgt 
først én til et plejehjem, som de kun-
ne prøve af, og derefter købte de 7 
stole mere. 

Bliver I her Tylstrup?
Vi har da ikke andre planer, som jeg 
sagde, er vi meget glade for at være 
her i byen. Vi har dog ikke planer om 
at flytte hertil og bo. Min mand og jeg 
er meget glade for at bo i Gug, og 
Martin og familien trives i Nørresund-
by. 

Kikker Bent Larsen  
nogen gange ind til jer?
Ja, det gør han tit. Han blev så glad 
for, at vi blev, så der igen kom liv i 

hans gamle forretning efter nogle års 
pause. 

Han kommer tit ind og siger hej, 
og han hjælper også til ind i mel-
lem. Både med at sælge og f.eks. i 
går kom han lige ind og gav et bord 
olie. Så ham har vi stor hjælp af. Men 
han har jo også travlt med gardinerne 
ovre på den anden side af gaden ved 
Gulvhuset. 

Bliver I ved at kan klare  
arbejdet uden hjælp?
Nej, vi har ansat to medhjælpere. For 
vi kan ikke følge med, og vi er i gang 
med at holde jobsamtaler til en med-
arbejder mere.  

Vi har en freelance bogholder, som 
kommer en gang om ugen og ord-
ner regnskaberne. Så har vi ansat 
Jens Jacobsen, som er vores lager-
mand. Han sørger for at holde orden 
på lageret, tage imod varer og også 
afsendelse af varer til kunderne. Vi 
har også Jørn Drejgaard Hansen som 
havde ”Møbel Bo Tikken” i Brønder-
slev. Han kommer, når vi har brug for 
ekstra hjælp. Og det er rart at have 
en ansat, som er lokal. F.eks. har vi 
handlet med en institution for psykisk 
og mentalt handicappede, der plejer 
at handle med Jørgen, da han havde 
sin butik. Og de vil kun have leveret 
møbler fra ham, så det er nu også 
kommet os til gode. 

Men vi søger en, som kan hjælpe 
os med vores nethandel, og så må vi 
se, om vi skal have flere ind. Det må 
tiden vise. 

Har din mand noget at 
gøre med møblerne?
Nej overhovedet ikke. Han er ansat 
ved et anlægsgartnerfirma, der hed-
der O.K. Nygaard. Det blev for nogle 
år siden solgt til et fransk firma, men 
har beholdt sit danske navn. De har 
afdelinger over hele landet. Men han 
kommer da af og til giver en hånd 
med, hvis der er brug for det.

Hvoraf kommer nav-
net Møbelsalg? 
Dengang vi startede inde i Aalborg, 
havde vi det problem, at ingen ville 
handle med os, fordi vi bare var os 
selv og ikke del af en kæde. Vi troede, 
at vi bare kunne handle med alle, og 

at alle ville handle med os. Men der 
var ikke tilfældet. Vi fik at vide, at fle-
re leverandører blev presset til ikke at 
handle med os. 

En dag blev vi ringet op af direktø-
ren for ”Hjemme Hos”- kæden, som 
hed ”Møbelkæden” dengang, og han 
opfordrede os til at melde os ind i de-
res kæde. Det var vi ikke helt vilde 
med, men til sidst besluttede vi os for 
at gøre det. Senere fik vi ny direktør, 
og dermed blev det også styret på en 
anden måde, og der kom det til at 
hedde ”Hjemme hos”. Vi fik ikke va-
ren billigere, og vi blev pålagt at have 
400 m2 gulvareal til ”kædevarer”, så 
de kunne lave aftaler med vores leve-
randører. Da vi flyttede her til Tylstrup, 
havde vi meldt os ud af kæden igen. 
Nu klarer vi os selv, og vi kan selv be-

stemme, hvem vi vil handle med. For 
som sagt, vi vil ikke gå på kompromis 
med kvaliteten. Før hed vi ”Hjemme 
hos Møbelsalg”. Og nu er det kun 
”Møbelsalg”. Og vi handler hos de fa-
brikker, hvor vi kan få møblerne i den 
kvalitet, som vi kan stå inde for. 

Får I nogensinde tid 
til at holde ferie?
Det håber vi på nu, selvom det ikke er 
blevet til ret meget gennem tiderne. 
Vi har ikke faste datoer hvert år, hvor 
vi rejser væk. Den smule fritid vi har, 
bruger vi i vores sommerhus i Hals. Vi 
burde nok en gang i mellem tage en 
rejse udenlands, for så er man væk 
fra det hele. 

Når man er i sommerhuset, kan det 
være svært ikke lige at smutte herhen 

til butikken, hvis man bliver kontaktet 
af en kunde, der vil se på et møbel. 
Hvis man er udenlands, er man væk 
og telefonen er slukket, hvilket Martin 
er bedre til.

Samtalen er ved at være til ende 
nu, og jeg mangler lige at taget nogle 
billeder, og så må jeg hjem til com-
puteren og skrive det hele ned. Hvor 
er det dejligt, når der kommer lys i en 
ellers lukket butik i vores lille by. Det 
betyder meget for byens fremtid, at 
der er handel, skole, alderdomshjem, 
idrætsforening, sportshal osv. Det er 
med til, at det bliver attraktivt for bør-
nefamilier at købe hus her, og dermed 
holder huspriserne sig også på et for-
nuftigt niveau. Derfor er det så vigtigt, 
at vi støtter op om vores handlende 
her i byen.  

Annette og Martin.

Et kik ud over en del af butikkens udvalg.

▲ 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. 
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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

Over stregen

I det tidlige forår udkom en bog: ”Over 
stregen”. Selvbiografi sk skildrer mul-
tikunstneren Michael Falch sit vok-
senlivs op- og nedture. På en række 
måder har han udforsket og afprøvet, 
hvor stregen er, hvordan den ser ud i 
Falchs liv. Ofte er det en målstreg, idet 
Michael Falch er passioneret fodbold-
spiller. Faktisk var han i 2019 i Paris 
med til at vinde en bronzemedalje ved 
Grand Old Masters-VM (+58 år).

Men Michael Falch krydser under-
vejs i sit liv andre streger. Han kryd-
ser stregen mellem mådeholdent og 
umådeholdent alkoholforbrug, han 
bliver alkoholiker. Og så krydser han 
den igen, da han tørlægges og bliver 
ædru alkoholiker.

En for mange mere overraskende 
streg, som han krydser, er en offentlig 
bekendelse af sin tro på Jesus Kristus. 

Endelig lykkes det for Michael Falch 
– gennem sin selvbiografi  – at brin-
ge en klassiker i dansk litteratur over 
stregen mellem ulæst og læst for mig, 
nemlig Henrik Pontoppidans roman 
”Lykke-Per”. For Michael har denne 
murstensbog af en dannelsesroman 
haft livslang og afgørende betydning. 

Så jeg tænkte, jamen, nu må jeg 
heller få den læst. Og i stedet for læst 
blev det så faktisk lyttet, idet jeg gen-

nem Mofi bos lydbogsunivers tilbragte 
knap 26 timer med Lykke-Per.

Lykke-Per er et bekendtskab værd. 
Og det er mit ærinde med denne 
klumme. At udfordre dig, som end-
nu ikke har stiftet bekendtskab med 
Pontoppidans storslåede skildring af 

en menneskeskæbne, at udfordre dig 
til at gå over stregen i læse- eller lyt-
teiver og kommer hele vejen igenem 
murstensromanen. 

For der er ikke bare gode læseople-
velser, der er ikke bare underholdning 
at hente hos Lykke-Per. Der er selver-
kendelse. Der er mulighed for at spej-
le din personlighed og dine livsvalg i 
en karakter, som kommer ud i de fl e-
ste kroge af, hvad livet kan tilbyde os. 

Hvem ved, hvilke streger du kryd-
ser undervejs? Troens? Tvivlens? For-
nægtelsen? Forklarelsens streg? Per 
besøger dem alle sammen. Og skulle 
du have lyst til, når du har læst om 
Per, at drøfte dine oplevelser eller 
overveje stregerne med en anden, 
så er jeg altid til rådighed for en god 
samtale.

Du fi nder mig i Hammelhuset, i Tyl-
strup Frikirke eller i mit hjem på Dun-
birkevej 19. Og du behøver på ingen 
måde holde dig tilbage fra at gå over 
stregen for at mødes med mig. Jeg 
er til din rådighed for en snak om Per 
eller måske om dig og Gud.

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Senioreftermiddage i Tylstrup Frikirke
Onsdag den 18. august kl. 14:00 – Den gode kone i Tylstrup – 
om Sine ’Heden’. Steffen Pedersen beretter

Onsdag den 13. oktober kl. 14:00 – Fra Brønderslev til 
Jerusalem, om Lydias vision og hvad det førte med sig. Søren 
Mortensen beretter

Onsdag den 15. december kl. 14:00 – Julehygge med sang, 
historier og masser af hygge

Arrangementerne er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Servering koster 25 kr.
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 BARNDOMMENS GADE 

Udfl ugter 
hedsline, lave alle mulige tricks og 
bevægelser på toppen af stangen højt 
oppe i luften, som fi k det til at gyse i 
os alle sammen. Stangen var bevæ-
gelig og gyngede fra side til side, og 
artisten fi k det til at se ud, som han 
var lige ved at skvatte ned. Det gjor-
de så stort indtryk, at mor måtte slå 
blikket ned. Det var for nervepirrende. 
Nummeret sluttede med, at artisten 
satte stangen i store roterende og 
gyngende bevægelser frem og tilbage 
med det resultat, at han vippede ud 
over publikum, der højlydt gyste, når 
de så det halsbrækkende nummer. 
Vi åndede næsten lettet op, da han 
med stor fart rutsjede ned ad stan-
gen, stod på scenegulvet og bukkede, 
mens folk klappede vildt imponerede 
af hans bedrifter.

Artisten der fejlede…  
Vi så også en anden artist på scenen. 
Han fi k stillet en konstruktion op på 
scenen, som var ca. en meter lang og 
bestod af 5-6 runde metalringe, der 
stod på fi re ben. Ringene dannede et 
hul med en diameter på ca. 70 cm. 
Det nederste af ringene var nok ca. 

1½ m over gulvet. Manden, der var 
i badebukser, tog tilløb, og i vandret 
stilling sprang han gennem hullet. Vi 
var duperede. Men nummeret var kun 
lige begyndt, for nu fandt manden kni-
ve frem. Han demonstrerede, at kni-
vene var både spidse og skarpe ved 
at snitte i et stykke træ, så spånerne 
fl øj rundt på scenen. Så tog manden 
knivene og satte dem i huller i ringene 
hele vejen rundt. Knivene (måske 20-
25 stk.) havde spids erne vendt ind 
mod midten, hvor der nu kun var et 
hul på ca. 50-60 cm, som han skulle 
springe igennem med udstrakt krop, 
uden at han kom til skade. Vi stod 
nedenfor scenen med tilbageholdt 
åndedræt og så manden gøre klar til 
det farlige spring gennem hullet. Det 
blev en uforglemmelig oplevelse for 
en dreng på 9-10 år. Han tog tilløb, 
sprang gennem hullet med vandret 
krop og havde ikke en rift på kroppen. 
Jeg tror han gentog bedriften en 2-3 
gange uden at lide skade. Vi var så 
lettet over, at det gik godt, hver gang 
han havde sprunget, at vi inderst inde 
bare håbede, at han ikke ville springe 
endnu en gang. 

Et par dage efter besøget i Karoline-
lund læste mor højt for os fra avisen. 
Under en optræden havde manden 
fejlbedømt springet, og han var kom-
met slemt til skade og var blevet ind-
lagt på hospitalet. Jeg gætter på, at 
mors kommentar har været noget i 
retning af, at ”det var han da bestemt 
også selv ude om”. Og det kan jo ikke 
diskuteres.

I badehus
På samme måde gik udfl ugter også 
til zoologisk have i Aalborg adskillige 
gange. 

Andre udfl ugter gik til Blokhus og 
Løkken. Far (men ikke så meget mor) 
elskede at bade i Vesterhavet. En 
gang om året var der en gudstjeneste 
i klitterne ved vandtårnet i Løkken. 
Det var en fast tradition, at vi lavede 
en udfl ugt til Løkken til dette møde, 
hvor en stor fl ok mennesker samledes 
for at synge, bede og høre en præst 
eller to prædike. Når jeg tænker tilba-
ge, synes jeg næsten altid, at der var 
godt vejr på disse sommer søndags 
eftermiddage, men en gang imellem 
blæste det. Når mødet/gudstjenesten 

DEL 31

I min barndom var ”udfl ugter” en vel-
kommen afveksling til den trivielle og 
slidsomme hverdag.  Vi kom på ud-
fl ugter med familien, vi kom på sko-
leudfl ugter og for mit vedkommende, 
kom vi på udfl ugter, der havde med 
børnearbejdet i Tylstrup Frikirke at 
gøre.

Der var naturligvis mindre udfl ug-
ter, der gjaldt besøg hos venner og 
familier. Det indebar altid et besøg 
og eftermiddagskaffe. Inden vi fi k bil, 
foregik det på cykel. En enkelt gang 
kan jeg huske, at vi kørte i hestevogn 
ud til Milbak for at besøge mors bror 
og hans familie, men jeg kan ikke 
huske, hvor far havde lånt hesten og 
gummivognen, men oplevelsen var 
fantastisk. Hammer Bakker var også 
et typisk udfl ugtsmål. Vi kørte altid ind 
til Hammerhus, hvor der var en stor 
åben plads omkranset af bøgeskove. 
Nogle besøgende nød godt af et trak-
tement på traktørstedet, hvor man 
kunne købe kaffe og kage og andre 
familier havde selv kaffe og hjemme-
bagt brød med, som man nød i det fri 
rundt om på pladsen, inden man gik 
en tur i bakkerne og nød den dejlige 
grønne bøgeskov.

Til dyrskue i Skalborg
Der er en række udfl ugter, som står 
særlig klart i erindringen, og som gjor-
de et uudsletteligt indtryk. Måske har 
det at gøre med de offentlige trans-
portmidler, vi benyttede os af. Vi dren-
ge anede ikke, hvad et dyrskue var, 
da vi som familie første gang drog af 
sted til Aalborg Dyrskue. Spændingen 
og forventningen blev naturligvis op-
bygget fl ere dage forud for udfl ugten. 
Men en lørdag eller søndag gik vi op 
til stationen i Tylstrup og tog toget fra 
Tylstrup station. Far købte returbillet-
ter til Aalborg ved billetlugen i vente-
salen, og så ventede vi på toget fra 
Brønderslev på perronen. Vi var ikke 
vant til at køre i tog, så turen til Aal-

borg var i sig selv spændende, når vi 
sad i kupéen ved vinduet og kiggede 
ud på landskabet, som vi for forbi. 
Kort efter afgang dukkede konduktø-
ren op og klippede et hul eller mærke 
i billetterne. Mor havde smurt mad-
pakker, bagt kage, og der var begrun-
det håb om mindst en halv sodavand. 
Mor var opvokset på landet, og far 
havde tjent på landet, så de var for-
trolige med fænomenet ”dyrskuer”. 
Atmosfæren var fyldt af spænding. 
Jeg husker ikke, hvordan vi kom fra 
stationen i Aalborg til dyrskuepladsen 
i Skalborg. Måske kørte vi med helt 
ud til Skalborg. På pladsen herske-
de der en slags ”Hjallerup Marked” 
stemning. Gøgl, karusseller, radiobi-
ler, luftgynger, tombolaer og boder, 
hvor varer blev falbudt, udstillinger 
af maskiner og ikke mindst de fl otte, 
velstriglede dyr, der blev bedømt af 
mænd i hvide kitler med stok i hån-
den. Jeg mener, jeg kan huske de im-
ponerende belgiske/jydske heste med 
bånd om maven og klippede haler og 
de skrækindjagende, olme tyre, der 
stod og skulede mistænkeligt på de 
forbipasserende med ring i næsen. 
Der var tusinder af uvante indtryk, og 

selv i dag ville jeg ikke være svær at 
overtale, hvis en foreslog, at vi tog til 
et dyrskue.

I Karolinelund  
En dejlig sommeraften var vi på ud-
fl ugt til Karolinelund i Aalborg, som 
var områdets og Aalborgs permanen-
te tivoli. Jeg husker ikke, hvad vi fi k lov 
at prøve, men jeg ved, at vi fi k en is. 
Det, der imidlertid gjorde et uforglem-
meligt indtryk, var, at mor og far snak-
kede om, at vi skulle hen og se afte-
nens optræden på scenen, så på et 
bestemt tidspunkt troppede vi op for-
an scenen og stod forventningsfulde 
og spændte sammen med en masse 
andre for at se aftenens forestilling. 
Da tiden var inde, blev vi introduceret 
til en artist, der bukkede og fi k folk til 
at klappe, inden artisten gik hen til en 
høj, høj og ret tynd fl agstangslignende 
stang, som han kravlede op i så let og 
ubesværet, som når abekatte klatrer 
op i et træ. Vi stod alle med nakken 
tilbage og så, hvordan artisten nåe-
de toppen af stangen højt oven over 
scenen, og nu begyndte showet. Med 
tilbageholdt åndedræt så vi artisten, 
der var uden nogen form for sikker-

AF ERIK MORTENSEN

Samling på udfl ugten.

SLÆGTSFORSKNING 
– PRAKTISK OG EGEN SLÆGTS HISTORIE 
v/Connie Pedersen   start 7/9  kl. 16.00

FOTO – BEGYNDER ELLER GENOPFRISKNING 
– MED PRAKTISKE ØVELSER OG UDEFOTOGRAFERING 
v/Jørgen Christiansen  start 25/8  kl. 19.00

MAD OVER BÅL VED ULTVEDSØERNE
v/Ib Hansen  05/09  kl. 11.00
Alle kan være med – børn og voksne

ENGELSK – BEGYNDER OG LIDT 
ØVET 
v/Elin Nielsen  start 6/9  kl. 15.00

OPTIMER OG BESKYT DIN PC – BL.A. VIRUS, 
AF-INSTALLATION, BACK UP, SIKKERHED, DROP-BOX 
v/Jussi Sørensen  start 2/10  kl. 10.00

DEN NÆRE AFTENSKOLE 
– TYLSTRUP SKOLE

FOREDRAG:
VENDSYSSEL BESAT 
 28/10  kl. 19.00

Under overskriften 
”Vendsyssel Besat” 
holder Jens-Chri-
stian Hansen, der 

er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum i 
Hjørring, denne aften foredrag om den tyske besættelse 
af landsdelen. 

I løbet af foredraget vil han bl.a. komme ind på Vendsys-
sels strategisk afgørende rolle i den tyske besættelse af 
Danmark ud fra et militært perspektiv, men også fortælle 
om den hverdag, som vendelboerne og de tyske besætte-
re skulle have til at fungere gennem fem mørke år.  

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.AOF.DK  ELLER TLF. 72 13 23 01

Husk vores gratis 
FVU-kurser i dansk, 

engelsk, IT og matematik, for 
både borgere og arbejdspladser. 

Kan fagrettes. For mere info kon-
takt Lene  lc@aofnord.dk 
 20 20 81 67 eller Dorthe 

 dj@aofnord.dk 
 23 82 96 72
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var overstået, drak vi kaffe og snak-
kede med folk, og så skulle vi ud at 
bade. Mor og far havde et vennepar i 
Løkken, der drev en frugt og grøntfor-
retning, og som havde et af de hvide 
badehuse på stranden. Mors og fars 
venner var altid med til sommermø-
derne. Det var naturligvis ren luksus 
og en ekstra oplevelse, når vi lånte 
deres badehus til at klæde om i. Mor 
og far var i stand til at løfte begiven-
hederne op til en særlig feststemning, 
og vi morede os. Et år sluttede da-
gens oplevelser med, at vi spiste af-
tensmad hos mors og fars vennepar. 
En sådan udfl ugt var på alle måder 
en uforglemmelig oplevelse, der beri-
gede vores liv, og ud over transporten 
var fornøjelserne stort set gratis.

På ”hemmelig mission”
De fl este skoler arrangerede også 
udfl ugter. Jeg husker ikke, vi var på 
udfl ugter med Tylstrup skole, men 
Søndergades skole i Brønderslev var 
på heldagsudfl ugt til Tolne. Skolen 
havde lejet et tog, og vi gik fra skolen 
i samlet fl ok og på rækker. Vi havde 
en lille skuldertaske med madpakker 
og sodavand. Jeg husker ikke, at der 
var fællesarrangementer med leg og 
sang, men det kan der sagtens have 
været. Når vi var stået af toget i Tolne, 
gik vi gennem skoven i samlet fl ok og 
på rækker op til pladsen ved pavillo-
nen. Jeg husker specielt den sidste 
gang, vi var på udfl ugt. Det var sikkert 
i 4. mellem. Nogle af drengene i klas-
sen havde lavet hemmelige aftaler, 

som jeg ikke rigtigt var involveret i. De 
vidste godt, at jeg kom i Bethania (Tyl-
strup Frikirke), men de var også mine 
kammerater, så jeg blev spurgt, om 
jeg ville med ind i skoven på en ”hem-
melig mission”. Jeg var ikke helt klar 
over, hvad det hele gik ud på, men jeg 
fulgte med. Vi gik under jernbanen og 
fandt et afsides liggende sted, hvor vi 
slog os ned. Og så trak de forskellige 
et par øller op af deres tasker. De an-
dre kendte min indstilling, og jeg blev 
ikke engang spurgt, om jeg ville have 
en øl. Jeg husker tydeligt stemningen 
og fornemmelse af at være på for-
budt område. Der var naturligvis altid 
en risiko for, at vi blev opdaget, og 
så var jeg jo en del af gruppen, men 
det var også spændende at udfordre 

systemet. Vi havde et par fornøjelige 
timer. Tørsten blev slukket, og da vi 
gik tilbage til toget anede ingen uråd, 
og jeg husker ikke, hvad der blev sagt, 
hvis nogen af de andre spurgte, hvad 
vi havde lavet. Jeg følte ikke, at jeg 
havde lavet noget forkert, men på den 
anden side fortalte jeg heller ikke mor 
og far, hvad dagen var gået med.

Med hestevogn på udfl ugt
Hvert år blev der også arrangeret en 
søndagsskoleudfl ugt. 

De første udfl ugter, jeg husker, 
foregik med hestevogn. Alle børn blev 
stuvet sammen i en eller to gummi-
vogne, og så gik turen op til Ham-
mer Bakker. Siden blev der lejet et 
par rutebiler, hvor turen kunne gå 
til østkysten eller vestkysten eller til 
Nørholm sydvest for Aalborg, hvor en 
stor søsterkirke i Aalborg havde en 
grund med lejrbrygninger. Disse ud-
fl ugter var højdepunkter og festdage 
med madpakker, sodavand, kaffe, 
kage, fælles leg og sjov. Søndagssko-
leudfl ugten sluttede altid af med en 
fælles samling, hvor der blev sunget 
søndagsskolesange, holdt søndags-
skole med bibelfortællinger, og der 
blev fortalt historier. 

De fl este af os børn kom aldrig på 
ture til udlandet, og vi anede ikke, 
hvad et vandland var, men vi havde 
fantastiske oplevelser, fordi der blev 
arrangeret udfl ugter, der var en fuld-
god erstatning.  

Lejrbygningen i Nørholm.

Udfl ugt til Hammerhus.

TYLSTRUP SKYTTEFORENING
TORSDAG D. 2/9 2021 KL. 19.00
starter Tylstrup Skytteforening op med efterårsskydningen. 

Coronaen er jo stadigvæk omkring os, men vi tager selvfølgelig 
alle de hensyn og forholdsregler der er gældende på det 
pågældende tidspunkt.

Som kompensation for den lange ventetid, vil det være gratis 
skydning med riffel for alle vores medlemmer helt frem til jul.

Vi glæder os til at se dig igen efter den lange pause. 

Med venlig hilsen 
Tylstrup Skytteforening.

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

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

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

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

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

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

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

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

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKE 
i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30

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

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
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den lejrbålet blev man overrasket med 
en fællesaktivitet. Her var der nemlig 
arrangeret bueskydning for alle, og det 
var en fantastisk oplevelse og et godt 
afbræk midt i alle konkurrencerne.

Resultatet
Der blev kæmpet af alle kræfter hvert 
minut for at samle point i hus. Alle 
kneb gjaldt, så der blev bl.a. lavet en 
lejrbålsstol til dommeren i håb om at 

kunne samle ekstra point. Men des-
værre blev det ikke til en førsteplads. 
Stenum vandt med 20 point mere 
end spejderne fra Tylstrup. Der var 
dog gode præstationer ind imellem. 
Bl.a. vandt Tylstrup stort i bålmad, 
kompas og ildstål. Vinderholdet fi k en 
lækker støbejerns gryde til at lave bål-
mad i. Men trøstepræmien til Tylstrup 
var, at man fi k det fl otte lejrsymbol 
med hjem.

Kæmpe oplevelse
Hel patruljedysten var en kæmpe op-
levelse for alle spejderne og lederne, 
som ud over dysten hyggede sig i stor 
stil. Lederne var meget stolte af de 
seje spejdere fra Tylstrup, der viste 
mod og kæmpede indædt alle dage-
ne igennem. De viste spejderfærdig-
heder langt ud over, hvad vi troede 
de kunne. Så vi glæder os allerede til 
næste patruljedyst i 2023.

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.

I Kr. Himmelfartsferien fra d. 13. – 15. 
maj deltog spejderne fra Tylstrup Fri-
kirke i en patruljedyst i Stenum. Her 
kæmpede man mod spejderne fra Ve-
sterkirken i Stenum. Til sammen var 
der 20 spejdere der skulle kæmpe 
om æren og pokalen. For at kunne 
deltage i dysten skulle man mindst 
gå i 2. klasse. Skulle man stå med 
pokalen til sidst, så måtte man igen-
nem 3 forskellige spejderdiscipliner: 
Hvem kunne etablere den fl otteste 
og bedst fungerende lejr. Hvem ville 
være bedst til at lave bålmad og hvem 
ville være bedst i forskellige spejder-
færdigheder.

Både konkurrenter og venner
Hele dysten foregik ude og man over-
nattede i telte på pladsen og vejret 
kunne man ikke klage over. Solen var 
for det meste fremme, men man slap 
ikke for en enkelt regnbyge. Vejret er 
der ikke noget galt med, og som spej-
der er man selvfølgelig beredt, når det 
hele foregår udendørs. Der var store 
udfordringer til alle spejderne. Man 
blev udfordret og lærte noget nyt, og 
fi k afprøvet nye måder at være spej-
der på. Sammenholdet blev styrket, 
og man fi k nye spejderkammerater og 
erfarede, at selv om man konkurrere-
de, så kunne man godt være venner, 
hygge sig og have det sjovt sammen. 

Bålmad
Alle måltider blev lavet over bål og 
blev vurderet af dommerne, som var 
ledere fra de 2 grupper. Hver mor-
gen bagte spejderne boller i en ovn, 
som var bygget over et bål. Det var 
de skrappe til, og bollerne smagte 
himmelsk. Til middag lavede man 
bl.a. svensk pølseret, mørbradgryde 
og madpandekager med fyld, og selv-
følgelig bagte man også pandekager-
ne selv. Til dessert var der lækkerier 
som æbleskiver og vafl er. Så der vil 
nok være nogle hjem i Tylstrup, der 
kan glæde sig til, at en spejder viser 
evnerne med at lave mad over bål.

Spejderfærdigheder
Her blev der dystet i 12 forskellige 
færdigheder: Natur, pionering (byg-
ge konstruktioner med rafter og reb), 
danske fl ag, ildstål (to stykker stål der 
fl intet/skrabet mod hinanden afgiver 
gnister og derved tænde bål) højde og 
længde måling, kimsleg (huske ting), 
knob, splejsning (lave øjer på reb 
m.m.), morseplader (kunne sende 
beskeder over afstande), nødhjælp 
og kompas.

Hygge
Om aftenen var der lejrbål, hvor man 
hyggede sig sammen. Fredag aften in-

Patruljedysten 2021
AF SUSANNE UGGERHOLM

Der pioneres.

I samlet fl ok.

Nybagte boller.

Aktuel aften
Tylstrup Frikirke

Torsdag den 16. september kl. 19:00

Torsdag den 18. november kl. 19:00

Emnet er aktuelt og annonceres senere

Tilmelding ikke nødvendig, servering à 25 kr. 
Røg i køkkenet.
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Nyt fra Brændskov’ venner 
Traditionens tro var der inviteret til 
Sankt Hans i Brændskov – igen i år 
uden fælles spisning. Vi håber coro-
na restriktionerne tillader det næste 
år. På trods af at det alene var bål 
og hygge deromkring, var vi mange 
der var mødt til nogle hyggelige timer. 
Heksen blev skabt på bedste vis og 

bragt på toppen af bålet – og efterføl-
gende sendt afsted på sin rejse. 

De seneste ændringer af restrikti-
onerne, gør at der kommer mere og 
mere liv i forsamlingshuset igen – det 
er fantastisk, at huset igen kan dan-
ne ramme om festlige begivenheder. 
Sæt allerede nu X i kalenderen den 

17. september 2021 hvor der vil 
være et brag af en høstfest i forsam-
lingshuset – mere info herom følger.

Skal du holde fest senere på året, 
kontakt Mette tlf.: 60663587 allere-
de nu for at tjekke om datoen er ledig.

De 2 piger Louise og Line startede 
frisørsalonen “Salon L” op i Tylstrup 
på Luneborgvej nr. 75 i starten af juli 
måned. 

Louise bor i Brønderslev sammen 
med sin mand og søn. Hun blev ud-
lært frisør i Brønderslev i 2013. Tid-
ligere har hun været konkurrence fri-
sør, hvor hun fi k titler som Nordjysk 
mester, Danmarksmester, og sølvme-
dalje ved VM. Derved siden af har hun 
også deltaget i DK Skills med fl otte 
resultater. 

Så skal håret sættes fl ot til fest 
eller særlige anledninger, er hun helt 
klart den rette til jobbet!

Line som er født og opvokset i Tyl-
strup er 4. års frisørelev. Hun er dat-
ter af Helle og Karsten Algrensen, der 
også bor i Tylstrup. Hun har været fri-
sørelev i Hjørring, men færdiggøre sin 
uddannelse i hjembyen i ”Salon L”. Til 
november skal hun til svendeprøve, 
og vil efterfølgende være i ”Salon L” 
på fuldtid som assistent. 

Hun har sat hår til fl ere mode-
shows, bl.a. Stjernemodeshowet i 
Hjørring i 2019. 

Glæd jer til at få håret ordnet fl ot af 
denne solstråle!

Ny frisør i Tylstrup AF ANNE-CATHRINE JØRGENSEN

Bålet med heksen i toppen.

Sankt Hans.

En børnehaveklasse-
leder takker af
Ved skoleårets begyndelse i 1993 
startede jeg som børnehaveklassele-
der på Tylstrup skole. Mit eneste er-
klærede mål ved ansættelsen, aftalt 
med mig selv, var at hjælpe alle børn 
til at blive glade for at gå i skole.

Hvordan jeg så ville gøre det, måt-
te jeg sådan set selv afgøre. Skolens 
daværende leder Palle Rugholm stil-
lede ikke med en lang liste med krav. 
Og faglige mål beskrevet af Undervis-
ningsministeriet fyldte dengang ikke 
meget i dagligdagen.

Eleverne fi k heller ikke fyldt tasken 
op med undervisningsmidler. En dag 
opdagede jeg endda, at en elev hav-
de telefonbogen med i tasken. Da jeg 
spurgte ind til, hvorfor hun havde det, 
sagde hun, at så føltes tasken så dej-
lig tung.

Et af mine små bidrag til tyngde i 
tasken var et grønt kladdehæfte. Hver 
fredag skrev jeg en side i hvert enkelt 

barns ”grønne hæfte” omhandlende 
dagligdagen i klassen, for den enkelte 
og for klassen som helhed. Det føltes 
som en enkel og nem måde at etab-
lere en tæt kontakt mellem hjemme-
ne og mig. Og mine gode hensigter 
blev ikke misforstået.

Ja, det skulle da lige være, da jeg 
skrev om en elev, at han hvilede godt 
i sig selv, og faderen så henvendte sig 
til mig, og spurgte om hans søn sov 
i timerne.

Nu fi ndes der ikke tunge telefon-
bøger mere, men det er heller ikke 
nødvendigt at ty til den slags for at få 
vægt på tasken. Med tidens faglige 
krav til undervisningen i børnehave-
klassen er der rigeligt med vægt i de 
udleverede bøger til sprogligt og ma-
tematisk arbejde. Og Aula er blevet 
kommunikationsplatformen.

Om jeg alt i alt har nået mit mål 
om at skabe glæde ved at gå i skole, 

ved jeg ikke, men interesse for un-
dervisning har jeg mødt. To piger stod 
engang ved siden af mig ved katede-
ret og snakkede om, at de også ville 
være lærere, for ”så har man sådan 
nogle skuffer med så mange ting i”.

Nu har jeg tømt skufferne. Ryddet 
op og smidt væk. men tilbage i min-
det står mødet med så utroligt mange 
skønne små og store mennesker fra 
Tylstrup og omegn.

Tusind TAK til hver og en af jer, for 
at have givet mig et rigt arbejdsliv.

Kærlig hilsen en ”snart forhenvæ-
rende børnehaveklasseleder”.

AF ANETTE VEST

Det nye frisør team.

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

Kids Fun
Night

i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 5. november 
kl. 17:00 til 20:30
Masser af mad og mange 
spændende aktiviteter

Sang, musik 
& Bibelhistorie

 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

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
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Insekthotellet er færdigt og blev ind-
viet med maner, saftevand og kage til 
alle børn. Det færdige resultat er ble-
vet rigtig flot og vi håber selvfølgelig at 
insekterne vil tage det i brug, så der 
kommer liv i hotellet og børnene kan 
se meningen med det.

Der har været arbejdsfolk på lege-
pladsen den sidste tid, hele området 
omkring bakken er blevet renove-
ret og ser supergodt ud. Vi har lige 
haft besøg af en stor lastbil og fået 
et kæmpe læs sand, og børnene har 
taget hele området i brug igen. Det 
vakte glæde og begejstring, da vi klip-
pede afspærringen over og børnene 

fik det område tilbage, som de ikke 
har haft adgang til de sidste 6 uger.

Samtidig har vi fået udskiftet vin-
duespartierne mod syd, så der har 
været mange ting børnene, har været 
optaget af at følge med i. Det har pyn-
tet på huset og vil helt sikkert kunne 
mærkes på varmen i de kolde vinter-
måneder.

Senere på året bliver der bygget 
et nyt cykel- og legetøjsskur på lege-
pladsen, ligesom vi får skiftet træheg-
net ud med trådhegn.

Der blev i udgangen af maj sagt far-
vel til de kommende skolebørn – de 
optrådte traditionens tro for børne-
havens øvrige børn, og der blev holdt 
en dejlig fest for dem alle. Vi ønsker 
de børn det bedste i den kommende 
skoletid – tak for tiden i børnehaven.

Onsdag den 23. juni fejrede vi 
Sankt Hans, med bål og heks, som 
traditionen byder. Der blev også ristet 
skumfiduser, så der var lidt til den 
søde tand.

Nyt fra Børnehaven 
Krudtuglen

Det har været småt med arrange-
menter fra Borgerforeningens side 
det sidste stykke tid, men nu er vi 
klar til at trække i arbejdstøjet igen. Vi 
holdt en velbesøgt generalforsamling 
onsdag den 19. maj 2021. Bestyrel-
sen består nu af Kenneth K. Jensen, 
Marianne Mattesen, Anne Merethe 
Christensen, Lene Etly Larsen, Jes-
per Andersen, Morten Wanning Møl-
ler Poulsen, Knud Erik Kristensen og 
som suppleant Brian Lilholt. Vi siger 
tak til Trine Sørensen og Pernille 
Degner Krogshave for deres indsats 

i bestyrelsen. Læg gerne vejen forbi 
Borgerforeningens stand til Open by 
Night den 20. august – vi er altid klar 
til en snak. 

Vi arbejder videre med planerne 
om at få et middelaldermarked til 
byen i 2022, og vi forventer, at vi fra 
nu af kan genoptage vores traditioner 
i fuldt omfang og få tændt juletræet 
og holdt Fastelavnsfest. Er der nogen, 
der har lyst til at hjælpe med de faste 
arrangementer eller har lyst til at være 
med til at stable noget nyt på benene, 
så hører vi gerne fra jer. Send mail til 

tylstrupborgerforening@hotmail.com 
eller tag fat i et bestyrelsesmedlem

Der er kommet vand ud til søerne, 
hvilket er en stor fordel for brugerne 
af bålhytten og shelters. Vand er ikke 
gratis, og det er en ressource vi skal 
passe på, så brug det med omtanke 
og send gerne en 10’er på mobilepay 
til 51768, når du bruger vand, så vi 
i Borgerforeningen kan få vores ud-
gifter dækket. Der er sat skilt op ude 
ved vandhanen, hvor nummeret til 
mobile pay fremgår.

Nyt fra Borgerforeningen

Senioreftermiddage
Tylstrup Frikirke besluttede i foråret 
2020, at man vil have faste rammer 
for et seniorarbejde. Hver anden må-
ned ville der blive afholdt et arran-
gement i Hammelhuset (alternativt 
i Tylstrup Frikirke). Samværene ville 
bære præg af et socialt fællesskab, 
hvor man mødtes omkring kaffebor-
de, men også lytte til et interessant 
indlæg af forskellig karakter. Desuden 
ville vi synge sammen og lytte til en 
kort andagt. Arrangementerne skul-
le begynde kl. 14.00 og vare et par 
timer. Senioreftermiddagene vil nor-
malt være gratis, men det kan være 
aktuelt at opkræve et lille beløb for 
kaffen. Alle kan komme og være med, 
men som navnet senior antyder, er 
det tænkt som et 50+ arrangement. 

Men så kom der en pandemi forbi, 
og senioreftermiddagene måtte ud-
sættes. Nu er vi så kommet så langt 
med inddæmningen af pandemien, at 
vi igen kan forsamles og have fælles-
skab med hinanden. Så derfor gen-
optager vi senioreftermiddagene efter 
sommerferien.

Der er lavet et foreløbigt program 
for efteråret (se annoncen her i Ind-
blik). Datoerne er planlagt og bliver:
Onsdag d. 18. august kl. 14.00 
Onsdag d. 13. oktober kl. 14.00
Onsdag d. 15. december

Aktuelle aftener
Udover senioreftermiddagene vil der 
også blive afholdt aktuelle aftener, 
hvor forskellige relevante emner vil 
blive taget op. Det kan være etiske 

og teologiske emner, som er oppe i 
tiden f.eks. Kristendom og videnskab 
– kan det forenes? men også andre 
aktuelle emner vil blive taget op.  Ud-
over aftenens emne vil der også være 
tid til at drikke en kop kaffe. Vi vil også 
synge sammen og lytte til en kort an-
dagt. Normalt vil disse aftener være 
gratis, men der kan blive tale om, at 
der lægges et lille beløb for kaffen. 
Alle kan komme og være med, og al-
dersmæssigt tænkes der her på 20+.

Der er planlagt følgende aftener i 
efteråret (se annonce i Indblik), som 
vil begynde kl. 19.00 og vare godt et 
par timer og finde sted i Tylstrup Fri-
kirkes lokaler.
Torsdag d. 16. september kl. 19.00 
Torsdag d. 18. november kl. 19.00

Senioreftermiddage 
og aktuelle aftener AF SØREN MORTENSEN

TYLSTRUP IDRÆT 
Tirsdag d 7. september starter vi op igen med Tylstrup idræt om dagen. Følg os på Facebook. 

Vi mødes i hallen hvor vi laver gymnastik fra kl. 9.30 til kl. ca. 11.00. 
Her efter synger vi en sang og får en kop kaffe.

Vores instruktør er Bent Larsen som har mange års erfaring indenfor gymnastik. Mød gerne op. 
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Reserver allerede nu datoen for næ-
ste Kids Fun Night i Tylstrup Frikirke. 
Det er aftenen hvor der er gang i hele 
kirken, og alt er på børnenes præmis-
ser. Hele kirken er fyldt af masser af 
spændende aktiviteter, så når klokken 
slår 20.30, har man slet ikke lyst til at 
gå hjem. Men selv en sjov og spæn-

dende aften ”kun for børn” må også 
slutte på et tidspunkt. Man går heller 
ikke sulten hjem, da der er masser af 
mad at spise, og det er selvfølgelig 
børnenes favoritter. Så forvent en sjov 
og anderledes aften, som masser af 
ledere har planlagt.

Så sæt et stort x i kalenderen 
ved fredag 5. november kl. 17:00 
til 20:30.

Entré børn: 25 kr. for mad og alt 
man prøver. For voksne er det gratis 
ifølge med børn!

Kids Fun NightAktive spejdere  
Skt. Hans aften

Traditionen tro medvirkede Tylstrup 
Frikirkes spejdere ved den lokale Skt. 
Hans fest i byens anlæg. Mange af 
spejderne mødte op i uniformer. Som 
sædvanligt blev der lavet bål og ar-
rangeret snobrødsbagning. Det tiltrak 
selvfølgelig mange børn og voksne, og 
det gav en god anledning til at man 

kunne få en god snak om det at være 
spejder, og ellers hyggede man sig 
bare. Er der noget skønnere end en 
dansk sommeraften rundt et bål. 

En del ”gamle” spejdere kom også 
forbi for at mindes, da man selv sad 
rundt om bålet, og kom hjem med 
den gode bålduft i spejderuniformen.

Aftenen medførte også, at der kom 
nye kontakter til børn, der godt kunne 
tænke sig at blive spejder.

Til sidst gik spejderne i et flot stem-
ningsfyldt fakkel optog rundt om bå-
let. På en kommando stak alle spej-
derne faklerne i bålet på samme tid. 
Det var et vildt og flot skue, da bålet 
lyste op i den lyse danske sommeraf-
ten og markerede, at nu var der mid-
sommer i Danmark.

AF SUSANNE UGGERHOLM

Ansigtsmaling. Bide til æble. 

Open By Night!
Desværre havde vi ved deadline af 
Indblik her inden hele programmet for 
Open ny night var klar. Derfor nåede 
vi ikke at få det med i bladet. Men vi 
kan dog lige skrive lidt om, hvad der 
er klar nu. 

Eventet bliver afholdt fredag d 20 
august kl. 18:00 til 21:00. Vi kan dog 
røbe, at vi i år har hyret selveste Ib 
Grønbæk til at komme og underholde 
i teltet ved den gamle købmandsgård 
på Luneborgvej. Han har lige udgivet 
sit nye album ”På den anden side”. 
Og der er allerede nu stor interesse 
for at komme og se og høre ham. 

Det vil nok give noget mere trafik 
til byen, og derfor også parkeringspro-
blemer. Derfor har vi ændret lidt for 
tilkørselsforholdene og åbnet så man 
kan komme ned og holde på hallens 
parkeringsplads.  

De forskellige forretninger 
vil holde åbent, så der er 
mulighed for at gøre en god 
handel og mon ikke også 
man skulle være heldig at få 
en bid mad og lidt at drikke. 
Der vil også være mange bo-
der, hvor der kan gøren en 
handel, eller man kan få lidt 
oplysninger om ting der sker 
i byen. 

Kom også på besøg i TUI’s 
bod, hvor du kan få en snak 
om de forskellige ting, der 
starter op til august. 

Vi gør hvad vi kan for at 
vejret er med os

AF JEANETTE BÆKGAARD

Plakaterne om 
Ib Grønbech er klar.

Der bages snobrød. 

Midsommer i Tylstrup. 

Fakkeltoget klar. 
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Vi har nu fået gravet vand og el ned 
til bålhytten ude ved Ultvedsøerne. Så 
nu er det mulighed for at du kan va-
ske op eller lave en kop kaffe o.l. der 
er også mulighed for af få ladet sin 
mobiltelefon op eller måske lave lys, 
mens man er der. 

Det er Tylstrup Borgerforening som 
står for udgifterne. Dette er en stor 
udgift for foreningen, og derfor håber 
vi, at du vil sende et beløb på mobile-
pay, når du har tappet vand, så vi ikke 
tømmer kassen helt. 

Det er Onsdagsholdet som står for 
at vedligeholde det derude, og det er 
også dem, der har sat det fi ne skilt 
op. De havde lidt problemer med at 
fi nde ud af, hvordan skruerne skulle 

sættes i og hvordan de skulle vende, 
meeen Gøg og Gokke her (Hans og 

Frede) klarede den dog uden at kom-
me til skade.

Nyt ude ved 
Ultvedsøerne

Spejderlørdag 
Tylstrup Frikirkes spejdere har haft 
stor succes med at samles den an-
den lørdag i hver måned. Her mødes 
man mellem kl. 10 – 16.

Begrundelsen for at vi gør det er 
bl.a.: Det giver mere tid til at fordy-
be sig i spejderfærdighederne, vi kan 
lave stører projekter og pionere (bygge 
med rafter) store ting. Vi laver altid en 
frokost over bål, og kan dermed bruge 
god tid. Vi kan komme ud i skoven, 
tage på ture til stranden, lave længere 
løb og vandreture. Vi er altid udenfor, 
men har selvfølgelig mulighed for at 
komme i læ, hvis det skulle blive nød-
vendigt. Hver gang kommer der op til 
20 friske spejdere, som en fl ok ledere 
står klar til at være sammen med. Le-
derne har oplevet, at der har været en 
stor og positiv opbakning fra forældre-
ne. Samtidigt har vi erfaret og konsta-

teret, at spejderne glæder sig over, at 
vi ses i mange timer ad gangen. 

Gæstebørn er velkommen ved til-
melding mod en deltagerpris på 50 kr. 

Interesserede kan kontakte Susan-
ne Uggerholm på mobil: 21 12 37 24 
eller send gerne en sms på samme 
nummer. 

AF SUSANNE UGGERHOLM

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 a-
gallé, aftales med Erhvervsforenin-
gen. Den fl otte fl agallé er kommet til 
verden takket være en masse spon-
sorer. 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.

Sæt X i kalenderen
Som I nok har set i diverse aviser, 
så arbejder vi på at lavet er arrange-
ment som gerne skulle løbe af sta-
blen næste år. Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen d. 21. og 22. maj 2022 
der afholder vi middelalderdage på 
markedspladsen i Tylstrup hvor vi får 
besøg fra fl ere lande.

Det skulle have været startet alle-
rede her i år, men pga. den lille irri-

terende virus, som har op taget alle 
på hele kloden er det blevet udskudt, 
men vi håber og krydser fi ngre for at 
det bliver 2022 vi kan afholde dage-
ne. Og vi glæder os. 

AF JEANETTE BÆKGAARD

En af medarrangørerne dukkede op til 
Skt. Hans i sine fl otte gevanter. 

Der forklares og lyttes.

Knobene øves. Spejderstol.

AF JEANETTE BÆKGAARD

Hans og Frede beundre deres fl otte arbejde. 

Vi er nu i skrivende stund halvvejs 
igennem 2021, og der er lys forude 
nu i hensyn til Corona pandemien. 
Well, i hvert tilfald her i Danmark. Der 
er fl ere stede ude i verden hvor det 
står slemt til endnu. Men vi er nu så 
langt fremme med vaccinationerne at 
mundbindet er væk, og stort set alt er 
åbent nu, og det er dejligt. 

Også vores lille blad har klaret sig 
fi nt. Vi har ikke mistet så mange an-
noncører som vi frygtede ved nytår, og 
vi har da også fået et par nye annon-
cører. Så det er fi nt. 

Der er også kommet penge ind fra 
jer læsere. Lige nu 800 kr. og tusind 

tak for det. Men I må meget gerne 
stadigvæk tænke lidt på os med en 
skilling, når I har læst bladet. Det vil 
lune så meget hvis vi ikke hele tiden 
skal sidde og begrænse os i valget af 
materialer. 

Skulle du evt. sidde som nystartet 
med et fi rma eller en forretning, og 
have lyst til at promoverer dig med 
annonce i bladet, er du velkommen 
til at kontakte undertegnede på mail 
jensthn55@gmail.com. eller på tele-
fon 61 18 21 62. Priserne kan du se 
bagerst i bladet her.    

Så er vi halvvejs!
AF JENS THOMSEN NYGAARD

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 til vores konto i Nordjyske Bank 7448-1202245
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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

AUGUST 2021
 14.  Ajstrup Sogn:
kl. 9.00/10.00/11.00 Konfi rmationer i Ajstrup Kirke.
 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 12.00 Menighedsrådsmøde. 
 18.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Senioreftermiddag. 
 18.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Aftenudfl ugt til Hjørring. Sct Olai sogns sognelokaler 
  og nye kirkesal i Højene. Tilmelding Nødvendigt.
 18.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 20.  Tylstrup Frikirke:
  Open By Night. 
 20.  Tylstrup Erhversforening:
 kl. 18.00-21.00 Open By Night. 
 22.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 17.00 Grillsommerfest - Grill og gudstjeneste. 
 25.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Fællesskabsgrupper (info ved Finn Kier-Hansen). 

Kalender

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

SEPTEMBER 2021
 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 
 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Velkomstgudstjeneste for årets konfi rmander.
 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 7.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Viseaften i Sognets Hus med Michael K.
 10.-11.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 15.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 16.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Aktuel aften. 
 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.
 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 præcis! Bustur til Dronninglund Kunstcenter. 
  Tilmelding nødvendigt. 
 29.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

OKTOBER 2021
 5.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 6.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. 
 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 
 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Høstfest for Nordjyske menigheder i Vesterkirken 
  Stenum. 
 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Koncert med ”Nordstrand” i Ajstrup Kirke. 
 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus. 
 12.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Senioreftermiddag. 
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Ole Scønnichsen: One 
  Dollar Man. En historie om danskeren der ændrede 
  Anden Verdenskrig. 
 14.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 17.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 20.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.
 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Johnny Sort: Det er i 
  faldet, du fi nder dine vinger.
 27.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.30 Andagt i Ajstrup Kirke. Herefter spisning og 
  meninghedsmøde i Sognets Hus.
 28.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 31.  Ajstrup Sogn:

kl. 10.00 Familiegudstjeneste. Kirkefrokost.
 31.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

PRISER
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,- 

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

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 november 2021 i løbet af uge 44. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 23. september 2021
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. start november 2021 til 
medio februar 2022.

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

OKTOBER 2021
 1.-2.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 1.  Ajstrup Sogn:

kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 

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

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

Sulsted Vognmandsforretning ApS
v. Per Thomsen
Stokbrovej 54, 9381 Sulsted
per@sulstedvognmand.dk

3025 9826
www.sulstedvognmand.dk

Containerudlejning · Rendegraver
Kranarbejde · Kørsel med sand og grus

NOVEMBER 2021
 2.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 
 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 17.00-20.30 Kids Fun Night. 
 5.-6.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Mindegudstjeneste for årets døde.
 9.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Erling Lindgren: Tradition 
  og fornyelse i højskolesangbogen.
 14.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 14.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. 

NOVEMBER 2021
 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 18.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
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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 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

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

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

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

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

  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

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 
Tlf. 27 24 20 13

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

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

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.

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

Murermester
SØREN SØRENSEN

GRILLBAR

Luneborgvej 73 – 9382 Tylstrup
Tlf. 6015 9382 – www.komgladhjem.nu

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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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:
Majken Johannesson  
28 44 43 31
formandajstruphus@gmail.com 
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/ Bodil Bach 
98 26 18 53

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: 
Kirsten Kristensen 
53 73 33 11 
kirstenkristensen@outlook.com

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

NEJST RIDEKLUB 
Formand:
Ann Øland Lodborg 
20 48 77 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


