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LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP
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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
Tlf. 22 12 63 40

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

redaktører

kalender + tlf. tavle
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Alle foreninger har vist haft deres 
udfordringer de sidste par år, og Tyl-
strup Borgerforening er ikke nogen 
undtagelse. Det har ikke været nemt 
at planlægge arrangementer, og det 
har været endnu sværere at finde ud 
hvilke arrangementer, vi overhovedet 
skulle gå i gang med at planlægge. 
Men nu forventer vi ligesom resten af 
Danmark at være tilbage på sporet – 
dvs. at der er udsigt til juletræstæn-
ding, fastelavnsfest, Skt. Hans osv. og 
måske kommer der også et par nyhe-
der på programmet. 

Vi havde som sædvanlig en stand 
til Open By Night fredag den 20. 

august 2021, hvor vi inviterede til en 
kop kaffe og en snak om byens frem-
tid med særlig fokus på om nogen af 
byens grønne områder skal udnyttes 
bedre. Der er mange gode bud på 
udviklingsprojekter både inde i selve 
Tylstrup og ude ved søerne. 

I Borgerforeningen har vi været ved 
at undersøge, om der er grundlag for 
at afholde Middelaldermarked her i 
byen og i den anledning havde vi fået 
besøg af middelalderfolk, som bød på 
et glas mjød. Smagsprøverne faldt i 
god jord, men vi må desværre konsta-
tere, at det på nuværende tidspunkt 
ikke har været muligt at skaffe folk 
nok, som vi deltage i planlægningen 
af et Middelaldermarked, så i øjeblik-
ket er det skudt lidt til hjørne. Hvis du 
går rundt og har lyst til at være med 
til at sørge for, at det bliver til noget, 
så hold dig ikke tilbage men send en 
mail til tylstrupborgerforening@hot-
mail.com. 

Kigger vi ind i fremtiden, så kan I 
allerede nu sætte kryds i kalenderen 

den 28. november 2021, hvor jule-
træet bliver tændt – vi følger traditi-
onerne og finder måske på lidt nyt. 
Til næste år afholder vi igen byfest, 
og det sker fredag og lørdag i uge 33 
i 2022. Vi er altid glade for input og 
nye idéer til vores arrangementer, så 
skriv endelig til mailadressen ovenfor, 
hvis du har nogen ønsker, og hold el-
lers øje med vores opslag i byen og 
på Facebook.

Sidste nyt fra
borgerforeningen

Juletræstænding 
Søndag den 28. november kl. 16.00 
på Trekanten.
Programmet er: Kl. 16,00 mødes vi alle ved byens juletræ - 
det står på Trekanten. Luneborgvej / L. P. Jacobsensvej.
Vi og især børnene kalder på julemanden. Når han så er 
kommet skal han hjælpe med at tænde juletræet. Når det 
er tændt synger vi et par sange mens vi går om juletræet. 
Derefter følger vi lys alléen, for vi skal hjælpe med at finde 
julemandens sæk. En sække med godter til børnene.
Borgerforeningen er til sidst vært ved et glas gløgg eller 
varm kakao. Det varer ca 1 times tid.

Vi glæder os til at se jer! Tylstrup Borgerforening. 
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I forbindelse med min hovedperson i 
dette nummer af Indblik, skal jeg helt 
tilbage til min allertidligste barndom. 
Ja, så langt tilbage som jeg overho-
vedet kan huske. For der kom han 
nemlig i mit barndomshjem ”Nygård” 
ca. en gang om måneden. Og når han 
var der, spiste han med og sov på di-
vanen i Folkestuen. Han havde sådan 
en sjov maskine med, som kunne 
snurre meget hurtigt rundt, husker 
jeg. Det syntes jeg som 5 – 7-årig var 
meget sjovt at se på.

Siden hen flyttede han permanent 
til Tylstrup og slog sig ned her og stif-
tede familie. 

Jeg har haft ham i tankerne længe 
som et muligt emne. Så nu tænkte 
jeg, at det skulle være. Og han sag-
de heldigvis ja. Skulle selvfølgelig lige 
tænke over det først, for havde han 
nu noget at fortælle? Men da jeg 
remsede nogle af de ting op, som jeg 
husker om ham, grinede han og sag-
de så ja. 

Det er Jørn Jørgensen, jeg snakker 
om, og vi fik en rigtig god snak her en 
onsdag formiddag sidst i august. Han 
bor i en andelsbolig på Albert Dams 

Vej, og har efter en del år i bybilledet 
trukket sig lidt tilbage og nyder nu sit 
otium. 

Jeg har nu sat mig ved pc’en og 
skal til at skrive vores lille sludder ned. 

Fulde navn: Jørn Jørgensen.
Stilling: Pensioneret Pedel m.m. 
Alder: 84 år. 
Børn: Jeg har 3 drenge. Søren bor i 
Rebild med sin familie og er skolelæ-
rer i Terndrup. Thomas bor med sin 
familie i Hjørring. Han arbejder i Nord-
jyske Bank i Brønderslev. Den yngste 
Morten bor med sin familie i Ajstrup. 
Han arbejder i Sparekassen Kronjyl-
land i Aalborg.  
Børnebørn: Dem har jeg 9 af. Alle 
drengene har hver 3 børn. De er i al-
deren 14 til 27 år.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født og opvokset på en gård i 
Hollensted som nummer 4 ud af en 
søskendeflok på 8. Vi er stadigvæk 7 
tilbage. Det er kun min ældste bror, 
som ikke er her mere. Den ældste nu 
er 87 år, og min yngste lillesøster er 
72 år

Mine forældres gård var som et al-
mindeligt landbrug var dengang, med 
grise, og køer, samt selvfølgelig mark-
drift. Og vi børn skulle hjælpe til med 
alt forfaldent arbejde på gården, ef-
terhånden som vi voksede op. Min far 
var også handelsmand, og handlede 
med lidt af hvert, dog mest med he-
ste. Vi børn var ofte med, når der var 
Hjallerup Marked. Så trak vi et kobbel 
heste til marked.  

Jeg startede i skole i 1944 på Hol-
lensted skole og blev konfirmeret d. 
1 april 1951. Hvorefter jeg gik ud af 
skolen. Skolen havde, som det var 
dengang på små landsbyskoler, kun 
en lærer. Der var 7. klasser. Fra 1. 
til 3. kl. gik sammen i skole to dage 
om ugen om vinteren, og 4 dage om 
sommeren. 4. til 7. kl. gik sammen i 
skole 4 dage om vinteren og 2 dage 
om sommeren. For de var jo store, 
og der var brug for deres arbejdskraft 
hjemme på gårdene om sommeren.  

Min ungdom foregik i Hollensted. 
Jeg spillede noget håndbold. Jeg prø-
vede også fodbold, men det stoppede 
jeg med hurtigt. Jeg kom nemlig ikke 
på hold, så det gad jeg ikke mere. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

JØRN JØRGENSEN
Kvartalets profil:
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Ved siden af at jeg hjalp til der-
hjemme, hjalp jeg også med til at gra-
ve tørv i Ørum Mose. Her kørte vi tørv 
ud fra gravene til pladserne, hvor de 
skulle ligge til tørre. Det begyndte jeg 
med allerede i sommerferierne i sko-
letiden. Lige som der også var brug 
for arbejdskraft, når kartoflerne skulle 
tages op om efteråret. 

Efter jeg gik ud af skolen, var jeg 
hjemme og hjalp mine forældre på 
gården frem til 1956.

Fik du nogen uddannelse?
Ja i 1956 kom jeg på Lundbæk Land-
brugsskole nede ved Nibe. Og var der 
i 6 måneder. Her tog jeg også kon-
trolassistenteksamen. Jeg blev færdig 
sidst i april 1957. Jeg havde ikke lyst 
til at blive landmand. Men at køre 
rundt og kontrollere folks køer, hvor 
meget de malkede osv., syntes jeg lød 
spændende. 

Så blev du kontrolassistent?
Ja, da jeg var færdig, fik jeg arbejde 
som kontrolassistent i Agersted kon-
trolforening ved Aså i et halvt år. Der 
var mange store gårde dernede. Men 
det var lidt langt værk, så da der blev 
slået en stilling op i Tylstrup, søgte jeg 
den og fik den. Det var den 1. novem-
ber 1957. Det job havde jeg i 7 år 
frem til 1964 og var rigtig glad for det. 

Hvad laver en kontrolassistent?
Det gik ud på, at man 14 gange 
om året vejer den mælk, som en ko 
malker på et døgn. Så tager man en 
prøve af mælken og kommer det i et 
slags reagensglas, som lægges i en 
centrifuge, som jeg drejede rundt 
med et håndsving. Her slyngede man 
glassene rundt til fløden og mælken 
skiltes. På den måde kunne man 
måle mælkens fedtprocent ved nogle 
tal på glassene. Det noterede jeg så i 
en bog, som man havde på hver gård. 

Det var lidt af et nomadeliv, for jeg 
flyttede jo rundt fra gård til gård, og 
overnattede hvert sted, fordi jeg skul-
le være klar til morgenmalkningen. 
Man startede med aftenmalkningen, 
og når morgenmalkningen næste dag 
var overstået, skulle gårdejeren køre 
min kasse med centrifugen og glas-
sene videre til den næste gård. Jeg 
fik en seng at sove i og spiste med. 

På dit hjem Nygård kan jeg huske, at 
jeg sov på divanen i folkestuen. An-
dre steder kunne de have et kammer, 
man kunne være i. Det kom an på, 
hvad man kunne tilbyde.  

Jeg skulle jo have en fast adresse, 
og det var et kammer, jeg havde lejet. 
Tror det startede hos Frede Jensen 
på Gl. Vrå Mark, som var formand 
for kontrolforeningen, og siden blev 
det hos Christian Birkmose. Den gård 
lå på hjørnet af det, der nu hedder 
Askvej og Dunbirkevej. Gården er re-
vet ned nu, og der ligger en stor villa 
på stedet. Jeg fik værelset der, fordi 
jeg i 1960 begyndte at arbejde på 
kroen med at servere i weekenderne. 
Det var lidt tættere på, og jeg skulle jo 
have et sted at skifte tøj og blive va-
sket, inden jeg skulle ind og servere. 

Når man er kontrolassistent, kom 
man rundt i hele området, og jeg 
kendte alle, der boede der og deres 
familier. Mit distrikt strakte sig, hvis 
man starter ude på Gl. Vrå Mark, så 
var det Tylstrup nord ud af landeve-
jen til Ny Nejst, ud over Nejst Mark til 
Stenisengene, så via Brændskov ud 
til Skovmarken, og så tilbage til Gl Vrå 
Mark igen.   

Du fik arbejde 
på kroen sagde du?
Ja det gjorde jeg i 1960, og samme 
år byggede den gamle kromand Tage 
Pedersen det gule hus, som ligger 
lige over for på Luneborgvej 1, og så 
flyttede de fra kroen. Så han spurgte, 
om jeg ikke kunne tænke mig at flytte 
over på kroen og bo. Han ville gerne, 

at der boede nogen der om natten. 
Så fik jeg et kammer på 1. sal. 

Jeg arbejdede faktisk på kroen helt 
frem til 1975. Det var dengang, der 
var gang i kroballerne hver weekend. 
Det var faktisk et dejligt job, for det 
var jo altid glade og feststemte unge, 
som kom til bal. Det var også en vær-
re mylder, og man skulle holde tungen 
lige i munden, når man gik rundt med 
bakken og samlede glas og flasker ind 
for ikke at tabe noget på gulvet. Man 
var nogle gange nødt til at gå en om-
vej og følge strømmen for at komme 
frem. 

Der var altid 400 – 500 gæster hver 
fredag og lørdag aften til de kroballer, 
og der kom mange kendte orkestre og 
spillede op til dans. Jeg husker især, 
at Kjeld Heick og hans orkester The 
Donkeys tit var forbi.  

To lørdage om året var der ungkar-
lefest. Der var to fast lørdage, hvor 
der så ikke var krobal. Og det var 
sjovt. Det var et noget mere modent 
publikum, der deltog, og det gik mest 
ud på at danse og få noget god mad 
og nogle drammer. Der var ikke så 
meget uro, som når det var de unge, 
der festede. De unge kunne godt en-
gang i mellem komme op at toppes. 

Det var ”ungkarleklubben Vendsys-
sel”, som afholdt ungkarlefesterne. 

Det var et rigtig hyggeligt bijob, jeg 
havde på kroen dengang. Jeg havde 
også serveringstjanser andre stedet, 
både på Hotel Phønix i Brønderslev, 
Gl. Vrå Slot og på Kokkedal Slot. Det 
var, fordi en af tjenerne på kroen hav-
de overtaget de steder, og hvis han 

Tylstrup Kro fra før branden. Jørn boede bag første vindue til højre på 1. sal.
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manglede personale til en fest, ringe-
de han gerne og spurgte, om jeg kun-
ne hjælpe. Så der var jeg tit afsted. 

Men det var egentlig fint at være 
kontrolassistent. For der kunne jeg 
også have andre små jobs ved siden 
af. Så jeg har også kørt brød ud for 
bager Nissen. Det var på det tids-
punkt, da Ib Gregersen var i lære der. 
Jeg kørte bilen, og han var med og 
solgte brødet.  Jeg kørte også varer 
ud for købmand Leo Hansen ude på 
Brændskov. Her var Arne Thomsen i 
lære, og det var ham, der gik med 
pengekassen, og jeg var chauffør 
og hjalp med at bære varer ind. Leo 
solgte også foderstoffer, så det kunne 
godt være et hårdt arbejde.  

Hvad skete der så 
efter kontroljobbet?
Jeg stoppede i 1964 og fik arbejde 
hos Fabers Rullegardinfabrik i Dan-
marksgade midt i Aalborg. Her lavede 
vi alt, hvad der havde med tildækning 
af vinduer at gøre. Det var rullegar-
diner, gardinstænger, persienner og 
markiser m.m. Også en rigtig god ar-
bejdsplads, og der var jeg til 1982, 
hvor de lukkede deres afdeling i Aal-
borg og flyttede det hele til Aarhus. 
Jeg fik godt nok tilbuddet om at flytte 
med derned og var faktisk også blevet 
ansat, men familien var ikke så glade 

ved tanken om af flytte derned. Så 
det blev ikke til noget. 

Tilbage i 1959 tog jeg kørekort til 
lastbil og rutebil, for jeg tænkte at 
det måske kunne været mulighed for 
et senere job. Og på tidspunkt blev 
der et chaufførjob ledigt på Løkken – 
Brønderslev ruten. Og det søgte jeg 
og troede faktisk også, at jeg ville få 
jobbet, for valget stod mellem mig og 
en mere. Men de valgte at tage en lo-
kalkendt til stillingen. Så det kørekort 
kom jeg aldrig til at bruge. 

Hvad kom du så til at lave?  
Jeg fik i meget kort tid arbejde ude 
hos en vognmand Vestergaard i Aal-
borg, som kørte øl ud. Det var den-
gang, der var noget øl, som hed Park. 
Der var jeg i 3 uger. Egentlig var jeg 
kun arbejdsløs i en måned. Det var 
juli måned 1982, for så fik jeg arbej-
de som pedel på Tylstrup Skole. Der 
var blevet en plads ledig, da den gam-
le mangeårige pedel Reinhard Larsen 
gik på pension. Så var jeg på skolen 
frem til 31 oktober 2002, hvor jeg 
gik på efterløn. Jeg var rigtig glad for 
at være på skolen. Og havde aldrig 
problemer med børnene. Men det var 
selvfølgelig heller ikke så meget, jeg 
havde med dem at gøre. Jeg havde 
et lille kontor nede i kælderen, og der 
kunne de komme ned, hvis de mang-

lede noget. Det kunne f.eks. være, 
hvis de havde glemt et håndklæde, 
når de skulle i bad efter gymnastik 
osv. Så smed de det bare på gulvet, 
når de var færdige, så vaskede jeg 
det, så det var klar igen til den næste, 
der havde glemt. 

Det er et job, der er baseret på, at 
man skulle være til rådighed hele ti-
den. Var der et bord, der var gået i 
stykker, eller var et toilet stoppet eller 
en pære, der var sprunget, skulle det 
ordnes. Og det gjorde jeg altid med 
det samme.  

Om aftenen når det var arrange-
menter, som gymnastik i gymnastik-
salen eller aftenskole osv., skulle jeg 
sørge for, at skolen blev låst af. Da jeg 
startede var det ingen DUS på skolen. 
Den kom først i 1989.  

Den sidste tid jeg var der, blev der 
snakket en del om, at man ville lave 
pedelstillingen om, så den dækkede 
flere skoler. Der skulle være en pe-
del i Sulsted, som skulle dække både 
Sulsted, Vestbjerg og Tylstrup skoler. 
Og så skulle jeg være en slags hjæl-
pepedel, hvor jeg kunne blive sendt 
til Sulsted to dage om ugen. Og så 
måske Vestbjerg en dag. Men det fik 
vi dog lavet om, så der var en pedel 
på hver skole, og sådan blev det, helt 
indtil jeg stoppede og gik på efterløn 
som 65-årig i 2002.  

Jeg må sige, at jeg altid har haft 
nogle godt arbejdspladser, og jeg har 
altid været glad for at gå på arbejde. 

Hvad har du ellers 
fået tiden til at gå med?
Jeg har siddet i borgerforeningens 
bestyrelse en periode. Jeg tror faktisk 
kun, det var i en enkelt periode dvs. 3 
år. Den var dengang, vi startede Tyl-
strup Marked op. Det var i 1987 nede 
på hallens parkeringsplads. Men al-
lerede året efter flyttede det ned på 
marken, hvor Tylstrup Parken ligger i 
dag. 

Da hallen åbnede i 1985, var jeg 
med til at passe cafeteriet. Dengang 
kørte hallen kun på frivillig arbejds-
kraft, og der var ingen halinspektør 
ansat. Rengøringen af hallen sortere-
de under skolen, så det var skolens 
rengøringsfolk, som også gjorde rent 
i hallen, indtil der blev ansat halin-
spektør. Eller det vil sige Ruth Rohde 

Personlet på kroen ca. 1967, fra venstre: Jens Olesen fra Sulsted. Jytte Pedersen fra Brovst. 
Lise Frandsen også fra Brovst. Ukendt, Jenny Nielsen fra Sulsted. Ukendt. Jørgen Jørgen-
sen selv. Daværende kroejer Tage Pedersen. Inger Bækgaard. Christian Nielsen også kaldet 
”Ræv-Christian” der var altmuligmand. Der er to af pigerne som vi ikke kan identificerer. Er 
der mon nogle af jer læsere som kan genkende nr. 4 og 6 på billedet? så skriv det gerne 
til mig (Jens Nygaard) på mail eller på telefon. (se på side 2 i bladet). Billedet er udlånt af 
halinspektør Jeanette Bækgaard, som er datter af Inger Bækgaard på billedet. 
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blev ansat til at passe cafeteriet, og 
som løn fi k hun procenter af det hun 
omsatte. Senere blev der så ansat en 
fast inspektør til at stå for hallen både 
med rengøring og cafeteriet. 

Jeg har også siddet i Brugsens be-
styrelse et stykke tid. Og så var jeg 
opråber i 10 år ved andespillet eller 
bankospillet, eller hvad man nu kal-
der det. Det startede nede på kroen, 
men da den brændte i 1985, blev det 
fl yttet ud i Brændskov skole/forsam-
lingshus. Senere blev det fl yttet over 
i Sulsted Hallen, inden vi fi k bygget 
hallen færdig her i Tylstrup. 

Jeg har også været revisor på bl.a. 
idrætsforeningens, forældreforenin-
gens og borgerforeningens regnska-
ber. 

Men lidt efter lidt trak jeg mig til-
bage fra alt det frivillige arbejde. Og 
nu har jeg vist kun bestyrelsen her i 
den andelsforening, hvor jeg bor, at 
arbejde med.

Mine drenge fi k jo efterhånden fa-
milier og dermed også deres eget sted 

at bo og indrette sig i, og der har jeg 
hjulpet til - også med at passe børne-
børn, da de kom til hen ad vejen. 

Du fl yttede jo helt 
fast til Tylstrup?
Ja, jeg blev jo gift med min daværen-
de kone Tove, som jeg lærte at ken-
de, da hun også arbejdede kroen. Vi 
blev gift i 1965, og vi byggede huset 
på Ultvedvej 12 - også i 1965. Der 
boede vi med vores 3 drenge frem til 
2000. Huset blev solgt, og jeg købte 
den her andelsbolig på Albert Dams 
Vej i stedet for. 

Har du ellers oplevet andet?
Vi havde Aalborg Stiftstidendes avis-
depot i 22 år. Vores drenge har alle 
kørt med aviser, og nogle gange hjalp 
jeg også lidt til Det var rigtig hyggeligt. 

Så havde jeg også en tjans som 
meddeler for Aalborg Stiftstidende. 
Det vil sige, at jeg skrev lidt om, hvad 
der skete her i lokalområdet, og send-
te til avisen. Det kunne være om folk, 

som havde fødselsdag, mindeord om 
nogen, som var døde osv.  

Hvad så med ferier, er det 
noget, du ynder at holde?
Nu er jeg jo pensionist, så jeg hol-
der vel ferie hele tiden, men jeg rej-
ser ikke ud mere. Førhen mens jeg 
var gift, rejste vi i familien ofte ud, 
og har været fl ere stedet i Europa. 
Her kan nævnes Jugoslavien, Østrig 
og Tyskland osv. Men nu gør jeg det 
ikke mere. Sidst jeg var ude at rejse, 
var på Kreta sammen med min søn 
Thomas og hans familie. Det bliver da 
nok til nogle små ture her hjemme i 
Danmark, men jeg kan sagtens få ti-
den til at gå.  

Så er jeg igen ved at være færdig med 
at skrive en god historie ned. Og igen 
føler jeg mig beriget med en historie 
om et andet menneskes liv. Det har 
været rigtig spændende og hyggeligt 
at følge med Jørn en tur ned ad ”me-
mory lane”, som man siger.

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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Jorden tilhører Herren

Vild med vilje er et havemantra i ti-
den, som i foråret inspirerede min 
hustru og mig til at forvandle 100 
kvadratmeter nedlagt hønsegård til et 
meget stort hjørnebed med masser af 
vilde blomster. Det blev rigtig fl ot. Nu 
er efteråret kommet, og skønheden 
er anderledes. Blomsterne er blevet 
til frøstande, og en ny sæson af blom-
string former sig på den indre nethin-
de som drømme om gensyn.

Vild med vilje er – ud over at være 
smukt og ikke særligt arbejdskræ-
vende – og en måde at give ekstra 
god plads i haven til insekter, kryb og 
kravl. Efter sigende er gåsebiller ret 
begejstrede for vores grønne græs-
plæner. Men sommerfuglelarver, bier, 
biller og meget andet i den størrelse 
trives slet ikke i græsplænen. De vil 
have blomster, blade, skygge, varia-
tion, vækst.

Så den forvandlede hønsegård er 
også et feel-good-projekt, som giver 
god samvittighed.

Så meget andet af vores adfærd 
på Dunbirkevej er næppe til naturens 
fordel Vi bruger som folk fl est for me-
get strøm, for meget vand, vi spiser 
for meget rødt kød, og vores CO2-af-
tryk er håbløst for højt. 

Gretha har ret, når hun skingert rå-
ber vagt i gevær.

Jeg mener bestemt, at vi skal be-
stræbe os. For vi er givet et ansvar 
for at passe på jordkloden. Da Gud 
skabte mennesker, gav Han samtidig 
dem det opdrag at herske over jorden 
med alle dens ressourcer. Desværre 
misforstod for mange, hvad det vil 
sige at herske; det blev til mis- og 
overforbrug.

Heldigvis er der godt nyt. Der er 
håb. Der er lys forude!

For Gud har ikke sluppet grebet, 
heller ikke når det synes sådan. Gud 

sidder stadig for bordenden. ”Jorden 
med alt, hvad den rummer, tilhører 
Herren” (1. Korintherbrev kap. 10, 
vers 26). 

Og de gode nyheder er, at Gud er i 
fuld gang med at genoprette og gøre 
alt nyt og godt. Enig, det er svært at få 
øje på. Enig, det ser faktisk temmelig 
”messy” ud for nuværende. Det går 
den forkerte vej. Patient Jorden er på 
vej til at blive lagt i kunstig koma! Men 
det skal nogle gange til, for at helbre-
delsen, genoprettelse, kan indtræffe.

Adventstiden er nært forestående. 
Det er den tid på året, hvor vi godt 
nok forbereder os på jul. Men end-
nu mere vigtigt, så forbereder vi os 
på den ”anden” jul, på anden gang, 
Jesus Kristus kommer til verden. Cen-
tralt i den kristne tro, udtryk i trosbe-
kendelsen med ordene ”Hvorfra han 
skal komme… ”, er overbevisningen 
om, at Jesus kommer igen på et tids-
punkt for endegyldigt at overtage al 
magt i jorden såvel som i Himlen. 
Adventstiden minder os om dette, 
forkynder for os, at Herren kommer 
– igen. Så vækkes Jorden til live. Så 
bliver alting godt.

Glædelig advent.

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Jul i Tylstrup Frikirke
Søndag d. 28. nov. kl. 19: Adventsfest

Søndag d. 12. dec. kl. 10: Julecafégudstjeneste
Tirsdag d. 14. dec. kl. 10: Børnejulegudstjeneste

Fredag d. 24. dec. kl. 15.30:  
Julegudstjeneste

Information: Finn Kier-Hansen 25 34 90 34
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En kæmpe køkkenø
CAMILLA OG TROELS VALGTE ET STORT LYST KØKKEN OG  ...

SE ALLE CAMILLA OG TROELS’ VALG: jke-design.com/da/kundernes-koekkener/det-store-lyse-koekken

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

Køkkenkonsulent 
Kim Møller Pedersen
96 71 43 36
kimmp@st-ajstrup.dk

Køkkenkonsulent 
Torben Brohus
96  71 43  38
brohus@st-ajstrup.dk

Køkkenkonsulent 
Morten Breitenbauch
96 71 43 35
morten@st-ajstrup.dk

Book 
et møde

Lad os hjælpe med jeres valg. 
Vi tilbyder altid et helt 

uforpligtende 
indretnings-

forslag.

Indblik-helsides_2021.indd   1Indblik-helsides_2021.indd   1 10-09-2021   10:08:3410-09-2021   10:08:34



 BARNDOMMENS GADE 

 Tjiermaj! 
DEL 32

En mørk efterårsaften omkring spise-
tid kom jeg cyklende ind i gården ved 
huset, hvor vi boede i Borgergade (Lu-
neborgvej) i Tylstrup. Da jeg ville lukke 
døren op til fars værksted, som åbne-
de indad, kunne jeg ikke presse den 
op. Den stødte imod et eller andet. 
Jeg fik gåsehud over hele kroppen, da 
en tanke pludselig meldte sig…

Aftalen var, at vore cykler skulle 
sættes ind i fars værksted hver aften, 
så den normale procedure var, at jeg 
styrede ud på græsset og vinkelret 
hen mod værkstedsdøren. Når jeg 
havde fået hold på cyklen, stillede 
jeg mig overskrævs på stangen, satte 
fødderne mod jorden, og så kunne jeg 
nå håndtaget på døren og åbne den 
samtidig med, at jeg tændte lyset. Så 
kravlede jeg af cyklen og skubbede 
cyklen ind på plads. 

Den pågældende aften kunne 
jeg ikke få døren skubbet op. Dø-
ren stødte imod et eller andet. Ikke 
noget hårdt, men noget som kunne 
give lidt efter. Jeg havde ikke fået ly-
set tændt. Der var mørkt i gården, og 
der var mørkt i værkstedet. Mit hjerte 
bankede hurtigere og hurtigere. Jeg 
mærkede adrenalinen drøne rundt 
i kroppen. Jeg kravlede af cyklen og 
lagde skulderen mod døren, og fik 
døren så meget op, at jeg kunne få 
lyset tændt.

Manden på værkstedsgulvet 
Jeg gav et skrig! Der lå en person på 
gulvet. Jeg noterede mig to ting, in-
den jeg løb ind i huset for at kalde på 
far. Jeg mente ikke, at det var en, jeg 
kendte, og jeg var lettet over, at han 
ikke så ud til at være død. Men hjertet 
hamrede løs, mens jeg chokeret løb 
ind i huset for at hente far.

”Der ligger en mand på gulvet i 
værkstedet… jeg kan ikke få døren 
op!”

Far kom med ud, og skubbede dø-
ren lidt mere op. Jeg stod i tilbørlig 

afstand og fulgte begivenhedernes 
gang med tilbageholdt åndedræt. 

Pludselig hørte jeg far sige: ”Ja-
men, Adolf, ligger du her på et koldt 
cementgulv?” Adolf var en velkendt 
”original”, men også tragisk skikkelse 
i bybilledet i Tylstrup i min barndom. 
Han var efterhånden blevet så afhæn-
gig af alkohol, at han rent ud sagt var 
dranker, og vi så ham ofte synligt be-
ruset i bybilledet. Den pågældende 
aften havde han også været fuld og 
havde forvildet sig ind i fars værksted, 
hvor han var faldet i søvn. Far fik liv 
i ham, fik snakket med ham og fik 
harm på benene, og så hjalp han ham 
ud på gaden, hvor far fandt hans cy-
kel, og så traskede han af sted, som 
han var vant til. 

Fornemmelse af det ubehag jeg 
oplevede, da jeg ikke kunne få døren 
op, sad dybt, dybt i mig i mange år. 
Jeg blev mindet om det, hver gang 
jeg skulle lukke en dør op til et mørkt 
rum.

Tjærede tage 
I daglig tale hed Adolf kun ”Tjiermaj”. 
Han havde været ansat ved Jydsk Te-

lefon og var en frisk og gemytlig fyr. 
Han var forlovet med en ung pige, 
som fik tuberkulose og døde. Hele 
hans verden faldt i grus, og han be-
gyndte at drikke. Det tog voldsomt 
overhånd, og til sidst var det ham 
umuligt at passe arbejdet ved Jydsk 
Telefon. Han endte med at flytte ud 
i et lille træhus i Store Vildmose på 
et øde sted. Han var på alle måder 
anderledes. Han begyndte at tjære 
paptage på folks huse og udhuse. Når 
disse ”paptage” blev tjæret, dvs. de 
blev påført en tyktflydende sort væske 
fremstillet af træ, gjorde det tagene 
modstandsdygtige mod vejr og vind, 
og det gjorde paptagene vandtætte. 

AF ERIK MORTENSEN

Baghuset - hvor Tjiermaj blev fundet.

Tjiermajs arbejde.
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En munter fyr
”Tjiermaj” var en munter og lun mand, 
der var kendt for at synge, mens han 
stod på tagene og tjærede. Altid fuld 
af krudt og spilopper med mindre, han 
var voldsomt beruset. Der var nok ikke 
mange stunder i dagens løb, hvor han 
var helt ædru. Han fortalte selv, at han 
på en normal dag typisk kunne drikke 
op imod 72 øl. Efter han havde druk-
ket nr. 72, faldt han som regel i søvn. 
Når han kom ravende fuld op gennem 
gaden eller kom slingrende på sin cy-
kel, var det naturligvis fristende for os 
drenge i byen at holde sjov med tjier-
maj, men det var der forbud mod. Vi 
havde strenge ordre fra vore forældre 
om at holde os i skindet. ”Tjiermajs” 
rigtige navn var Adolf, og han holdt tit 
sjov med, at han havde en kendt nav-
nebror syd for grænsen, der talte tysk.

Damen fra Sverige 
En dag, da far cyklede på sin posttur 
på Hjørringvej på vej mod Kraghede, 
kom der en flot og betagende dame 
kørende i en fin sportsvogn. Hun holdt 
far an og spurgte på svensk: ”Kan du 
säge mig, hvor ti..ti..ti-er, tji-er-maj 
har sit hem?” Hun havde svært ved at 
få tungen vendt rigtig. Far forstod ikke 
først, hvad det var hun spurgte ham 
om, men pludselig gik det op for ham, 
at det var ”Tjiermaj”, hun mente. 
”Adolf – ja, tjiermaj”, sagde far. Den 
fine dame nikkede, og far forklarede 
hende, at hun skulle ned gennem Tyl-
strup mod vest og 8-10 km ud i Store 
Vildmose, men far kunne tilføje: ”Jeg 
ved tilfældigvis, at han er et sted i Tyl-
strup, hvor han er i gang med at tjære 
et tag”. Far fortalte, hvordan han var 
forundret og blev mindet om, at selv 
det usleste menneske har en mor, 
en far, en søster eller en bror med 
et bankende hjerte, der ofte kan stå 
magtesløse og kun være fortvivlede 
og ængstelige over tingenes tilstand.

Tørveproduktion 
Når ”Tjiermaj” stod på et tag, svin-
gede han tit tjærekosten og råbte 
muntert og lidt overstadigt til de forbi-
passerende: ”Solen skinner også på 
de fattige”. Han signalerede, at han 
var ubekymret og levede en sorgløs 
tilværelse. Men helt så enkelt var det 
helt sikkert ikke. 

Under krigen gravede man som be-
kendt tørv ude i Store Vildmose. Der 
var naturligvis de traditionelle måder 
at lave tørv på, men man forsøg-
te sig også med en mere industriel 
tilgang, som Jens Nygaard skrev en 
artikel om i Indblik for et par numre 
siden. De tørv, der kom ud af det, 
blev kaldt ”hydropit tørv”. Det foregik 
på den måde, at man inddæmmede 
en mark ved at lave diger hele vejen 
rundt. Så sprøjtede man gennemvæ-
det tørvejord ud over marken, så den 
blev dækket med et lag opblødet tør-
vejord, der skulle tørres af sol og vind. 
Den tørrede tørvejord blev så bearbej-
det med store maskiner og skåret op i 
håndterbare tørv. Så det der i begyn-
delsen var en mudder-lignede konsi-
stens endte med at blive tørv, man 
kunne fyre med. Men forinden skulle 
de gennemtørres, og derfor stablede 
man dem i kæmpestore tørvestak-
ke. I forbindelse med produktionen 
blev der etableret en tipvognbane fra 
Vildmosen til Tylstrup, som gik gen-
nem Milbak. Tørvene skulle nemlig til 
stationen i Tylstrup, for at de kunne 
blive videretransporteret med tog til 
både Århus og København, hvor man 
manglede ildebrændsel.

Tørv til kakkelovnen
”Tjiermaj” boede i sit træhus lige i 
nabolaget til marken, hvor man først 
fabrikerede disse tørv og senere sta-
blede dem i store stakke, hvor tørvene 
skulle stå og tørre. ”Tjiermaj” havde 
en kakkelovn i huset, men ingen tørv. 
”Tjiermaj” var et retskaffent menne-
ske, så han kunne ikke finde på at 
stjæle fra den store stak af tørv, men 
han havde en anden metode. Jeg har 
allerede fortalt om hans muntre og ge-
mytlige tilgang til livet, så han irritere-
de og drillede arbejderne både ved at 
råbe morsomme og flabede bemærk-
ninger, ved at optræde provokerende, 
ja ved at smide ting efter de folk, som 
arbejdede med tørvene. Arbejderne 
råbte tilbage: ”Du skal ikke genere os 
og smide ting efter os din lille væske-
fyldte skiderik”, og så smed de byger 
af tørv efter ham. Og det var præcis 
det, ”Tjiermaj” havde håbet på. Han 
samlede tørvene op, og så havde han 
brændsel til kakkelovnen, uden at han 
kunne beskyldes for at stjæle.

”Den sidste rejse” 
En dag havde ”Tjiermaj” siddet på 
Tylstrup Kro og fået den ene øl efter 
den anden. Da han sidst på eftermid-
dagen forlod kroen, kom han ikke så 
langt, inden det gik galt. Han væltede 
med cyklen og lå på vejen. Far kom 
tilfældigvis cyklende på vej ned mod 
kroen, hvor der var et sted, hvor han 
kunne få noget strøelse til vores høns, 
og på lang afstand så han, at der lå 
en mand på vejen. Der var et vold-
somt blæsevejr den pågældende dag, 
så nok var ”Tjiermaj” fuld, men blæ-
sevejret var nok også en medvirkende 
årsag til, at ”Tjiermaj” var væltet med 
cyklen. Far gjorde holdt og tænkte: 
”Hvordan kommer han hjem i det her 
stormvejr. Han havde 8-10 km i stik 
modvind”. I det samme stopper en bil 
op, og dyrlæge Ørum kommer ud af 
bilen. Han var med det samme klar 
over, hvad det handlede om, så han 
sagde til far: ”Lad mig få kalorius ind i 
bilen. Vil du tage fat i ham, post, så vi 
kan få ham bakset ind”. Så dyrlægen 
og posten tog fat i hver ende, løftede 
ham, mens en del småmønter faldt 
ud af hans lommer ned på asfalten. 
Dyrlæge Ørum havde ved flere lejlig-
heder sørget for, at ”Tjiermaj” kom ud 
til Vildmosemejeriet, hvor han blev 
anbragt ved siden af den store kedel. 
Der lå han godt og varmt og kunne 
sove rusen ud. Inden far lukkede dø-
ren ind til ”Tjiermaj” i bilen, løftede 
han hovedet og sagde uden synligt 
tegn på skamfuldhed og på fint by-
sprog: ”Dette er min sidste rejse”. 

”Tjiermaj” var en original i bybille-
det, som alle holdt af. Alle i Tylstrup 
kendte ham. Alle havde gode histori-
er at fortælle om ”Tjiermaj”. Alle tog 
sig af ham, hvis han bragte sig selv 
i vanskeligheder og havde brug for 
hjælp, og alle elskede hans kække og 
slagfærdige bemærkninger, som han 
flittigt fyrede af direkte fra hoften.

Fremstilling af trætjære.
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Den 10. september 2021 var der 
inviteret til arbejdsdag i Børnehaven 
– langt om længe tillod Corona, at vi 
kunne være sammen under særlige 
vilkår og give en hjælpende hånd i 
Børnehaven. Alle børn, forældre og 
søskende var inviteret til nogle hygge-
lige timer, hvor der blev startet med 
kaffe/saft og kage inden arbejdet 
skulle begynde. Der blev bl.a. malet 
legehus, løst diverse reparationsop-
gave, flyttet jord, omlagt måtter ved 

rutsjebanen, fejet rundt omkring, ren-
gjort stole mv. Der var som altid rigtig 
mange der bakkede op - tusind tak 
for det. Nogle skønne timer for både 
store og små, på trods af at der kom 
regn, så vi måtte slutte lidt før plan-
lagt.

Den 1. oktober får børnehaven ny 
pædagogisk leder. Solvejg har valgt at 
gå på efterløn og nyde sit otium efter 
40 år i Krudtuglen. Den 24. septem-
ber 2021 bliver sidste arbejdsdag og 

i den anledning er der kaffe/saft og 
kage til børn og forældre.

Den 1. december 2021 har børne-
haven 50 års fødselsdag. Personale 
og forældrebestyrelse er i gang med 
at planlægge hvordan dagen skal fej-
res sammen med børn og forældre.

Nyt fra børnehaven 
Krudtuglen
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Der var genvalg til både formanden 
Ole Andersen og resten af besty-
relsen, da Sulsted-Ajstrup Seniorer 
(inkl. Tylstrup-Vestbjerg) holdt gene-
ralforsamling på Tylstrup Kro den 16. 
august 2021.

Efter kaffen spillede generalfor-
samlingens 53 deltagere banko til 
den store guldmedalje.

Nu hvor corona-reglerne om af-
standskrav er ophævet, kan forenin-

gen nu igen benytte aktivitetscentrene 
Gavlen i Tylstrup og Toftegårdscentret 
i Sulsted til bankospil. Se tiderne i 
Indbliks kalender bagerst i bladet. 

Skatteministeriet har dog indført 
nye regler for bankospil. Fremover er 
det et krav at spilleren er medlem af 
den arrangerende forening.

Seniorer kan atter 
spille banko i Tylstrup 
og Sulsted AF GETE, SULSTED-AJSTRUP SENIORER

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

Aktuel aften
Tylstrup Frikirke

Torsdag den 18. november kl. 19:00
Professor Peter Øhrstrøm: Mirakler – sker det i dag?

Torsdag den 10. februar kl. 19:00
Forfølgelse af kristne i verden ved ”Open Doors”

Tilmelding ikke nødvendig, servering à 25 kr. 

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.
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Hen over efteråret og vinteren vil der 
være forskellige arrangementer i Tyl-
strup Frikirke. Her skal blot nævnes 
en omtale af nogle af dem, samt da-
toerne for hvornår de finder sted.

Senioreftermiddage
Der vil være senioreftermiddage i de-
cember og januar måneder. Onsdag 
d. 15. december kl. 14.00 vil der 
være julehygge. Vi skal synge julesal-
mer, høre historie, have julequiz, lytte 
til hvorfor vi fejrer jul og ellers have 
fællesskab medens kaffen nydes. 

Onsdag d. 19. januar kl. 14.00 
samles vi igen. Her er programmet 
endnu ikke helt færdigt, men du kan 
regne med, at vi både synger sam-
men og drikker kaffe. Så velkommen 
til disse seniorarrangementer. 

Aktuelle aftener
Her er der foreløbigt planlagt en aften 
i november måned, nemlig torsdag 
d. 18. november, hvor vi får besøg 
af professor Peter Øhrstrøm, Aalborg 
Universitet.  Peter har bl.a. forsket 
i emnet TID og i en periode været 
medlem af Etisk Råd. Denne torsdag 
i november vil han holde et foredrag 
over emnet: Mirakler – finder de sted 
i vores tid?

I februar vil der også være en aktuel 
aften, nemlig torsdag d. 10. februar. 
Her vil vi få besøg af organisationen 
Open Doors, som hjælper og støtter 
forfulgte kristne rundt om i verden. Vi 
vil bl.a. høre om årsagerne til, hvorfor 
det er et stigende problem med kri-
stendomsforfølgelse i mange lande. 
Noget som man også drøfter i Folke-
tinget, og som mange danske politi-
kere er bekymret over. 

Julen i Tylstrup Frikirke
Første søndag i advent (28. novem-
ber) vil der være adventsfest i kirken 
kl. 19.00. Her vil der være et righol-

digt program præget af sang og mu-
sik, hvor vi selvfølgelig også vil synge 
nogle af de dejlige adventssalmer. 
Desuden vil der være et flot kaffe-
bord, så den aften er en god optakt 
til julen og dens mange traditioner.

Den 3. søndag i advent (12. de-
cember) vil der være en særlig jule-
cafégudstjeneste. Her begynder man 
med at drikke morgenkaffe sammen, 
og medens man fortsat sidder ved 
bordene og nyder en kop kaffe vil 
der blive holdt en kort gudstjeneste. 
Vi begynder kl. 10.00 denne dag, så 
kom og nyd et par dejlige timer i et 
godt fællesskab, inden vi atter igen 
skal videre med juletravlheden.

Tirsdag d. 14. december kl. 10.00 
vil der være en særlig børnegudstje-
neste, hvor der på børneniveau bliver 
holdt en kort samling efterfulgt af en 
servering. Arrangementet er fortrins-
vis tilrettelagt for børn under skoleal-
deren. Både forældre og bedsteforæl-
dre er selvfølgelig velkommen.

Fredag d. 24. december kl. 15.30 
runder vi så julens aktiviteter af med 
at indlede selve julehøjtideligheden 
med en julegudstjeneste. Her vil vi 
synge nogle af julens skønne salmer 
og lytte til juleevangeliet.

Aktiviteter i 
Tylstrup Frikirke AF SØREN MORTENSEN

Fra en aktuel aften.

Julecafégudstjeneste.
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AF SØREN MORTENSEN

 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

På gården ”Klovborg”, vest for Tyl-
strup, er der spiret en ny idé omkring 
biodiversitet. ”Klovborg” er en sam-
ling af fl ere gårde som er købt op og 
lavet til et I/S drevet af Lars Pedersen 
i Øster Brønderslev og hans søn Niels 
Hedermann Pedersen som bor på 
Gården ”Lykkegård” på Tylstrup He-
devej. De har i alt 1250 Jerseykøer, 
og er kommet på tanken om at lavet 
et ”Kalvelaug”. Og vi har fået følgende 
fra dem. 

Tankerne med at oprette et Kalve-
laug er mange. Den her ide skal give 
dem der vil være med, noget godt kød 
at spise, med en god historie bag sig.

Mange af de lærte siger, at vi skal 
spise noget mindre kød. Derfor skal 
det også være bedre kød vi putter i 
munden!

Vi er i vores bedrift begyndt at kryd-
se kødkvægsracen Angus ind i nogle 
af vores jerseykøer, og det giver noget 
super lækkert kød.  

Kalvene kommer til at gå på mar-
ken bag hallens parkeringsplads. Vi 
lukker dem på græs i påsken, og der 
kommer de så til at gå indtil efterårs-
ferien. Man kan så besøge den kalv, 
man nu vælger hele dens liv. Først på 
gården hvor den er født og derefter på 
marken i byen. 

Kalven vil blive slagtet ved den lo-
kale slagter, og man kommer til at 
kunne afhente det kød, man har lagt 
beslag på der. 

Prisen for det færdige kød, er 60 
kr. pr. kilo. Man bestiller således den 
ønskede mængde inden nytårsaften, 
og det vil ligge klar til afhentning i den 
kommende efterårsferie. 

Synes man det er en spændende 
tanke, kan man kontakte Joan på te-
lefon 22 32 30 13. Så vil hun notere 
den ønskede mængde, samt sørge 
for, at sende de relevante informatio-
ner ud til jer der vil være med.

Tylstrup Kalvelaug

Kalvene er ganske søde og nysgerrig – og lille Alfred er slet ikke bange 
for dem.

Kalv nummer 13049 er en af de krydsede kalve. 

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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Høvdingebold 2021
Lørdag den 25. september 2021 var 
en forrygende efterårsdag med en 
frisk blæst og høj sol over Tylstrup. 
Det gode vejr lokkede byens borgere 
til at lægge en tur forbi multibanen, 
hvor årets mesterskab i høvdingebold 
blev afviklet. 6 hold stillede op og dy-
stede med højt humør. Holdene var 
Garagebanden, Ladies & Vagabon-
den, Herrefodboldholdet, Stjernerne, 
Brændskov og Resterne. Undervejs 

var der mulighed for at købe øl og 
vand, og der var tændt op i grillen ved 
klubhuset. 

Mange af kampene var meget tætte 
og blev fulgt af engagerede tilskuere. 
Efter indledende runde stod årets fi-
nale stod mellem Herrefodboldholdet 
og Resterne. Herrefodboldholdet hav-
de sparet mest på kræfterne og løb 
med sejren til sidst og kan kalde sige 
årets mestre i høvdingebold i Tylstrup. 

Der var fine præmier til de vinden-
de hold og en ting til alle deltagende 
hold. Vi siger tak til sponsorerne: Sa-
lon L, Byens Pizza, Nordjyske Bank og 
Kvisthusets grillbar.

Turneringen i høvdingebold er en 
tilbagevendende begivenhed, så hold 
øje med, hvornår I kan tilmelde hold 
til turneringen til næste år, så vi kan 
få endnu flere glade spillere i aktion.

Konfirmand pizzadag

Traditionen tro så havde Salatin og 
Charlotte fra Byens Pizza igen i år 
inviteret årets konfirmander til Pizza 
dag. Det vil sige det var faktisk dem 
der blev konfirmeret i 2020. Deres 
dag blev aflyst sidste år pga.  coro-

na. Men de skulle selvfølgelig ikke 
snydes, så en dag her midt i august 
kom dagen, hvor de fik deres maver 
fyldt op med dejlig pizza. Og igen i år 
var det stor succes og tilslutning på 
dagen. 

Konfirmanderne anno 2021 skal 
selvfølgelig heller ikke snydes, men 
det bliver først senere efter deadline 
på dette blad, da ikke alle konfirmati-
onerne er overstået endnu.  
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Igen i år afholdt Borgerforeningen 
fi ske dag ved Ultvedsøerne. Det ske-
te søndag den 8. august 2021, og i 
dagene op til fulgte vi bekymret med 
i vejrudsigten. Det kommer jo næp-
pe bag på nogen, at fremmødet til 
den slags arrangementer er meget 
afhængigt af vejret, og sommeren i 
Danmark er jo lunefuld – og vejrud-
sigten var faktisk ikke noget at råbe 
hurra for. Men da dagen oprandt, ar-

tede vejret sig faktisk, og de der mød-
te frem havde en hyggelig dag. 

Børnene fi skede på livet løs, og der 
blev uddelt fi ne præmier til fl est fan-
gede fi sk (11 stk.) og til den største 
fi sk (24,5 cm), og så blev det til en 
trøstepræmie til den familie, som ikke 
lykkedes med at fange noget. 

Vi regner med, at fi skedagen er 
en fast tilbagevendende tradition og 
krydser allerede nu fi ngre for godt 

vejr næste sommer. Går nogen af jer 
rundt med gode idéer til arrangemen-
tet eller har lyst til at give en hånd til 
afviklingen, så send endelig en mail til 
tylstrupborgerforening@hotmail.com.

Årets fi skedag

Præmie for den største fi sk. Præmie for fl est fangede fi sk.Præmie for indsatsen.

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, 
desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og instituti-
oner i Tylstrup, og har stået for legepladsen i anlægget.

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. 
husstand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at 
skrive din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. 
nr. 7448 Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.

Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk 

Hilsen Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING
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Lav sol over Tylstrup

Hen over efterårsmånederne, har der 
været nogle fantastiske solnedgange. 
Når man bor mod vest i byen, på den 
”rigtige” side af jernbanen, får man 
ret ofte det fantastiske skue, det er, 
når solen går ned. Det hele er rødt, 
gult og orange, som om der er ild i 
alt både himmel og jord. End ikke al 
verdens dygtigste kunstnere har end-
nu ikke, til fulde, formået at genskabe 
dette syn.

Tylstrup - min by
Hvis jeg så vender mig om, og ser 
mod øst, ser jeg min by, Tylstrup. Det 
er der, jeg kender menneskerne. Når 

jeg går på fortovet eller cykler på cy-
kelstien, møder jeg ofte kendte men-
nesker, man hilser ”goddag” og smi-
ler, og dagen bliver lidt bedre. Når jeg 
er i Dagli’Brugsen, kender jeg perso-
nalet, og man kan få en lille samtale i 
gang, ikke for lang for de har jo travlt, 
men alligevel nok til at gøre dagen lidt 
bedre.

På min vagt i Tylstrup Genbrug mø-
der jeg skønne kollegaer og gode kun-
der fra både nær og fjern, mennesker 
der gerne vil tale, måske er de nye i 
byen eller måske gamle kendinge.

Når jeg sammen med Britta (min 
kone) går tur omkring søerne, eller 

”runden” omkring byen, møder vi 
kendte mennesker, nogen vi kan tale 
med. De går måske en tur med de-
res hund, så kan det blive til noget 
”hundesnak” andre kender vi bare, 
så bliver samtalen måske om børn og 
børnebørn. Det gør mig tryg, at der er 
nogen, som kender mig.

Det er også her jeg har min kirke. I 
Tylstrup Frikirke møder jeg om sønda-
gen nogle af mine gode venner, det er 
et sted hvor mit sind kan fordybe sig 
og forundres over livets gratis gaver. 
Et sted hvor menneskelige relationer 
og venskaber betyder, at jeg altid kan 
få ”has” på min ensomhed eller mine 
bekymringer. 

Taknemmelighed og glæde
At jeg har set solnedgangene ekstra 
smukke i år, hænger måske også 
sammen med, at jeg hen over som-
meren, havde en livstruende sygdom. 
Den er jeg nu ovre, og jeg er rask. Ef-
ter en sådan omgang bliver livet må-
ske mere betydningsfuldt, og glæden 
over mange ting fylder mere. Måske 
har jeg fundet ud af, at livet er sår-
bart, og det er en gave, som vi hver 
dag må være taknemmelige for. Må-
ske er det derfor at solnedgangene 
her i efteråret, har været så smukke.

AF ARNE HANSEN
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Senioreftermiddage i Tylstrup Frikirke
Onsdag den 15. december kl. 14:00 – Julehygge med sang, 
historier og masser af hygge

Onsdag den 19. januar kl. 14:00
Program følger senere …

Onsdag den 16. marts kl. 14:00
Program følger senere …

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

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
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Aktive spejdere til
Open By Night

Tylstrup frikirkes spejdere var engage-
ret unde Open by Night fredag d. 20 
august. Her var der gang i forskellige 
aktiviteter. Man kunne bl.a.:
– Lave sine egne pandekage på bål
– Brændekløvning

– Snitte sin egen pil og skyde til måls 
med en rigtig bue 

Spejderne var aktive på pladsen, men 
havde også mulighed for at se hvad 
der ellers foregik rundt om i Tylstrup. 

Pladsen var godt besøgt af både voks-
ne og deres børn, aktiviteterne blev 
prøvet, og der blev afsat ca. 100 
pandekager. Så alt i alt blev det til en 
hyggelig aften. 

AF SUSANNE UGGERHOLM

Der snittes pile. 

Der hygges med pandekager. 

Brændekløvning. 

Med bue og pil. 
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Brændekløvning. 

SE DAGENS HUSMANDSRET OG UGENS 
TAPAS MENUER PÅ VORES FACEBOOKSIDE

 BURGER
Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands Kød” Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands Kød” Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands

Tylstrup Burger 200 g. grillet bøf, ost, sprød bacon, hjemme- 
drejet burgerdressing, hjemmesyltede agurker, syltede løg, 
friske tomater og iceberg 69,- KR 

Kæmpe Tylstrup Burger Kæmpe Tylstrup Burger Kæmpe T 2 x 200 g. grillet bøf, dobbelt ost, 
sprød bacon, hjemmedrejet burgerdressing, hjemmesyltede 
agurker, syltede løg, friske tomater og iceberg 89,- KR

Foderbrættet Special 200 g. grillet bøf, dobbelt ost, dobbelt 
bacon, hjemmedrejet chilidressing, sprød salat, semitørrede 
tomater, syltede løg og syltede agurker 75,- KR

GIGA-BURGER 3 x 200 g grillet bøf, dobbelt ost, sprød bacon, 
hjemmedrejet burger-dressing, hjemmesyltede agurker, 
syltede løg, friske tomater og iceberg 109,- KR

Crispy Chicken Burger smurt m. aioli, 2 x onionrings, sprød 
salat, bagte tomater og syltede rødløg. 69,- KR 

Flæskestegsburger Flæskesteg, smurt med senneps-mayo, 
hjemmesyltede agurker og rødkål 69,- KR 

Steakburger Grillet oksefilet i strimler, aioli, syltede løg, 
bagte tomat, sprød salat og bearnaise-dressing 85,- KR

Bøf Sandwich smurt med hjemmedrejet remoulade, ketch-
up, rå løg, ristede løg, syltede løg, rødbeder, hjemmesyltede 
agurker og god hjemmelavet brun sovs 69,- KR
(HUSK AT TILKØBE BEARNAISE + 15 KR) 

HUSK AT FÅ LAVET 
DIN BURGER TIL EN ”MENU” 
1 X FRIT, 1 X DIP, 1 X SODAVAND 25-, KR

 GRILL
Grillet Kyllingebryst med sprøde fritter. Hertil sprød salat. 
1 x valgfri sovs eller krydder-smør 89,- KR

Grillet Hakkebøf 200 g dansk oksekød, med sprøde fritter 
og sprød salat. 1 x valgfri sovs eller krydder-smør 89,- KR
Ørn i Rede med fritter, hjemmelavet remoulade, hjem-
melavet agurkesalat og en lille salat 75,- KR

Klassisk Pølsemix sprøde fritter, pølser, alm. ketchup og rå 
løg 65,- KR

Knap så Klassisk Pølsemix sprøde fritter, pølser, alm. 
ketchup og rå løg 75,- KR

Grillet Steak af Oksefilet med en god frisk salat og sprøde 
fritter. 1 x valgfri sovs eller krydder-smør 200 g: 135,- KR

400 g.: 185,- KR

 SPRØDE SALATER inkl. brød
Kyllinge-Salat Sprød og frisk salat med grillet kylling, 
bacon, syltede rødløg, bagte tomater, nødder 
og hjemmelavet pesto-dressing 65,- KR

Grøn Salat Sprød og frisk salat, med syltede rødløg, bagte 
tomater, nødder og hjemmelavet pesto-dressing 45,- KR

OPGRADER DIN GRØNNE SALAT OPGRADER DIN GRØNNE SALAT OPGRADER DIN GRØNNE SALA
Tilkøb af rejer eller koldrøget laks +20,- KR
Tilkøb af grillet kalvefilet plus +25,- KR

 HAWET´
Lille Stjerneskud m. 2 stegte rødspættefileter 89,- KR
Mellem Stjerneskud m. 3 stegte rødspættefileter 109,- KR
Luksus Stjerneskud m. 3 stegte rødspættefileter, 
lakserose og 1 hvidvinsdampet rødspættefilet 129,- KR

Alle stjerneskud er med gode rejer, aspargessnitter,Alle stjerneskud er med gode rejer, aspargessnitter,Alle stjerneskud er med gode rejer
hjemmelavet dressing, godt brød, citron og sprød salat. 
1 X EKSTRA SKALDYRS-DRESSING 6,- KR 

3 Stegte rødspættefileter
med fritter, citron og hjemmedrejet remoulade 89,- KR

10 Stegte Rødspættefileter
med hjemmedrejet remoulade og citron. 195,- KR

 JUNIOR
Milo´s Special 2 stk. Pølser med fritter, ketchup,
hjemmelavet remoulade og gnavegrønt 49,- KR

Theo´s Favorit 1 rødspættefilet med sprøde fritter, ketchup, 
hjemmelavet remoulade, citron og gnavegrønt 49,- KR

Louis´ Special 6 chicken nuggets med sprøde fritter, ketch-
up, hjemmelavet remoulade og gnavegrønt 49,- KR

Krudtuglernes Favorit Junior-Burger med 100 g bøf, smurt 
med ketchup. Sprøde fritter, ketchup, hjemmelavet remou-
lade og gnavegrønt 49,- KR 

Medinas Mix Junior pølsemix, sprøde fritter, pølsesnitter, 
remoulade, ketchup ved siden af, plus gnavegrønt 49,- KR

 SNACKS & TILKØB 
Lille Snackbox 3 Mozzarella Sticks, 4 løgringe, 3 Chili 
Cheese Toppers, 1 x aioli 45,- KR
Stor Snacknox 6 Mozzarella Sticks, 6 løgringe, 6 Chili Chee-
se Toppers, 1 x lille frit, 1 x aioli og 1 x chili mayo 75,- KR

Lille Pommes Frites (Inkl. 1 x dip) 25,- KR 
Stor Pommes Frites (Inkl. 1 x dip) 35,- KR 
XXL Pommes Frites (Inkl. 2 x dip) 45,- KR

DYPPELSE
Remoulade, ketchup, krydderurte-mayo, salat-mayo, aioli, 
bearnaise-dressing, chili-mayo, senneps-mayo 6,- KR
Brun sovs eller bearnaise sovs, pr bæger 15,- KR

TELEFON 93 97 9119
www.foderbraettet.dk 

Luneborgvej 71, 9382 Tylstrup



Tylstrup Frikirkes 
spejdere på 
tur til Fanø
På grund af Covid-19 har spejderne 
ikke haft mulighed for at samles på 
landsplan. Det blev der så rådet bod 
på, da en flok store spejdere samt 
ledere mødtes til vandretur på Fanø 
i en weekend i august. Turen kunne 
også bruges som optakt til en senere 
påtænkt travetur i udlandet. 

Spejderne havde lånt Fritteren (den 
lokale skoles fritidslokaler). Der blev 
indrettet en lejr med 2 store tippier 
(telte), der blev rejst med lidt besvær, 
da der var hård vind lavet bålplads, så 
aftensmaden, bestående af hjemme-
lavet lasagne, kunne indtages.

Aftenens program var en vandre-
tur efter kort for at finde trolden med 
drømmefangeren. Dagen sluttede 
med aftenkaffe og kage.

Rundt om Nordby
Lørdag var afsat til en lang vandretur 
med gode oplevelser på det naturrige 
Fanø. Første møde var med Henning 
på den lokale brandstation. Her var 
der rundvisning i et lokalt museum 
indrettet i en sikkerhedsbunker under 
stationen. Henning fortalte bl.a. om 
hvordan det var at bo på en ø under 
2. verdenskrig.

Vi fik en masse god viden om de 
bunkere, vi efterfølgende skulle ud og 
se på vores vandre tur.  Turen gik gen-
nem skov og stier, over klitter og via 
gamle betonvej fra krigen.

Halvvejs igennem ruten var der ble-
vet tid til frokost efter en anstrengen-
de tur gennem våde områder og op 
og ned ad klitter. Så efter et godt hvil 
af de lidt trætte fødder, kunne anden 
halvdel af etapen begynde.

Turen mod havnen i Nordby skulle 
forceres langs stranden. Her forsøgte 

AF SUSANNE UGGERHOLM

Trolden med drømmefangeren.

Flotte Fanøhuse.

Henning fortæller om 2. verdenskrig.
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Noah forgæves at fange en fugl med 
hænderne. Men ellers var det bare at 
bide tænderne sammen, da både so-
len og vinden var hårde modstandere. 
Trætheden meldte sig, for kunne man 
ikke snart ane havnen. Byens udkant 
blev nået, og turen gik forbi mange af 
de gamle og velholdte Fanø huse for 
til sidst at ende på havnen.

Her ventede en tiltrængt forfrisk-
ning bestående af frugt, nødder, gu-
lerødder, kiks og chokolade.

Det sidste korte stykke tilbage til 
Fritteren gik gennem byen. 

Det blev til 15 km i et vekslende 
landskab, flot klaret. Så der blev tid 
til hvil og afslapning inden aftensma-
den.

Aftenens program bestod af hyg-
ge, hvor man kunne deltage i diverse 
spil som Kubb (kongespil), brætspil, 
airhockey, bordtennis og forskellige 
slags kort. Ind imellem blev der så tid 
til at nyde slik og snacks. Så det var 
nogle trætte spejdere, der gik til ro 
sent på aftenen efter en masse frisk 
luft og skønne oplevelser. 

Rejsedag
Søndag fik vi pakket sammen ved 
fælles hjælp. Der blev smurt madpak-
ker til dem som skulle køre langt, og 
turen gik til færgen. Har man oplevet 
en sommerweekend på Fanø, ja så 
ved man også, at der kan være kø ved 
færgen på vej hjem. To timer måtte 
man vente, men heldigvis kunne ven-
tetiden bruges fornuftigt, nemlig til at 
spise en kæmpe is. Alle var enige om, 
at man havde haft et fantastisk fæl-
lesskab, hvor man havde hygget sig 
hele weekenden.

På stranden.

Der jages fugl.

Op og ned af klitter..
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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.  Sulsted/Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Bankospil på Gavlen.
 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. 
 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 18.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 18.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 19.00 Aktuel aften. Se særskilt program. 
 21.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Søren Mortensen. 
 24.  Sulsted/Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Andespil på Toftegårdscentret.
 28.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.
 28.  Tylstrup Borgerforening: 
 kl. 16.00 Byens juletræ tændes på trekanten ved anlægget.
 28.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 19.00 Advendtsgudstjeneste. 
 30.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Præst og  
  højskolelærer Peter Hedegaard: Barn af Vensyssel.  
  Gratis Kaffebord.

Kalender
DECEMBER 2021

 12.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste.
 12.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Julekoncert i Ajstrup Kirke med børnekoret og  
  sognekoret. Efter koncerten gløgg og æbleskiver i  
  Sognets Hus. Gratis adgang.
 15.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 16.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 19.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste.
 19.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
 21.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest. 
  Gratis kaffebord.
 24.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste.
 25.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Julegudstjeneste 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 2022 i løbet af uge 7.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 6. januar 2022
... 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

DECEMBER 2021
 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.
 3.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 3.  Sulsted/Ajstrup Seniorer: 
 kl. 10.30 Julefrokost på Toftegårdscentret.  
  Musikken leveres af Lars Palle. 
 3.-4.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 5.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 7.  Sulsted/Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Andespil på Gavlen.
 7.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset. 
 7.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 8.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

JANUAR 2022
 4.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 5.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Viseaften med Jens Ole Jensen.  
  Musikalsk rundtur i Vendsyssel.
 7.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 9.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 11.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
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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

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

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

JANUAR 2022
 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Forfatter og salmedigter 
  Iben Krogsgdal: Fra dybet - tilbage til taknemligheden.
 19.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Forfatter Marianne 
  Hesselholt: Hans Fugl, en udvandrersaga.
  Gratis kaffebord.
 26.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

FEBRUAR 2022
 4.-5.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 6.  Ajstrup Sogn:

kl. 14.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende 
  børneforestilling i Sognets Hus med Kirketeatret. 
  ”Ham Moses der plager!”.
 13.  Ajstrup Sogn:

kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 16.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 17.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 22.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidligere provst 
  Jens-Anders Djernes. Holst og huset. Om forfatteren 
  Knud Holst. Gratis kaffebord.
 22.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

FEBRUAR 2022
 1.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 2.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.30 Viseaften med visevenner fra Randers.
 4.  Ajstrup Sogn:

kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus..

ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS TLF. 61 18 21 62
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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

Tylstrupvej 1, 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 
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.

GRILLBAR

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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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

Tylstrupvej 12 - 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:
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 


