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Det er blevet hverdag igen
A F BO R G E RF ORE NING EN

Hvor er det herligt, at vi igen kan samle masser af mennesker og afvikle vores traditionsrige arrangementer uden
restriktioner. I Borgerforeningen har vi
længe glædet os til at holde en fastelavnsfest som i ”de gode gamle dage”.
Tylstruphallen blev igen fyldt med glade børn i fantasifulde udklædninger,
og der blev spist fastelavnsboller og
slik i rigelige mængder.
Nogle tønder var mere genstridige
end andre, men efter en ihærdig indsats blev den sidste pind af damernes tønde også slået af. Dermed fik
vi kåret kattedronninger og -konger
i alle aldersklasser – fra de mindste
som skal have hjælp til at holde køllen
og til de voksne, som tør stille op. De
flotte udklædninger blev også præmieret, så to børn og en voksen kunne

kaotiske tilstand, men glæden hos
børnene, der fangede en ballon, var
uændret.

Balloner kommer dalende.

Flotte udklædninger - flotte præmier.

Det sidste indslag var som altid ballonhimlen, som mange nok ser som
dagens højdepunkt. Der er kamp om
ballonerne og et hav af præmier. I år
faldt ballonerne stille og roligt ned –
måske fordi vi havde fundet en ny ballonhimmelfører. Det kan derfor være,
at nogen savnede tidligere års lettere

Vi vil gerne rette en kæmpe tak til
vores sponsorer på denne dag. Det er
jer, der gør, at Borgerforeningen kan
blive ved med at afholde aktiviteter for
alle byens borgere uden at vi behøver
hæve kontingentet. Årets sponsorer
var: Dagli Brugsen Tylstrup, Nordjyske
Bank, Kvisthusets Grill, Kvisthusets
Bodega, Hostrup Biler v/ Ib Jensen,
Tømrermester Dan Jensen, Tylstrup
Gulvhus, Tylstrup Hallen og Byens Pizza. Vi håber at se alle igen næste år.

Middelaldermarked i Tylstrup
A F TYL STRUP SAM R ÅD

Tylstrup samråd har sammen med en
flok frivillige middelalderfolk de sidste
2 år arbejdet med at få dette arrangement stablet på benene, og nu er det
endelig lykkedes.
Der er utrolig flot opbakning fra
sponsorer, fonde og Aalborg kommune. Det bliver forhåbentlig en tilbagevendende begivenhed på samme tidspunkt hvert år. Vi manglede noget til
at skabe denne sammenholdsfølelse,
der gerne skal være i vores lille landsby. Flere foreninger hjælper til, for vi
kan få så stort et marked op at stå.
Det er vi meget taknemmelige for.
Vi skal ud og hilse på vores naboer.
Så derfor, gå en tur forbi den gamle

markedsplads på Tylstrupvej d. 20.22. maj. Entré bliver gratis for børn
op til 18 år. Alle andre skal som minimum give sølle 20 kr., så der er lidt at
starte op med til næste år. Skolen har
ugen optil haft emneuge, og de vil gå i

samlet flok fra hallen fredag kl. 12.30
for derefter at klippe den røde snor og
sætte ”en” i gabestokken mm. Der vil
være mulighed for at købe spisebilletter til fredag og lørdag aften. I nutidsteltet serveres der kaffe, kage, pølser,
øl og sodavand hele weekenden. Så
kom endelig forbi og få en snak med
din nabo.
Der bliver flaget igennem byen med
vores nye by våbenskjold tegnet af lærer Poul Larsen i ca. 1974.
Viberne står for en natur fuld af liv,
farverne brun, mørk gul og grøn vi er
omgivet af mose, dyrkede marker og
grønne enge og solen skinner ned
over vores by.
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Klar til at slå katten af tønden.

gå hjem med flotte gavekurve. Der er
hård konkurrence mellem børnene,
men vi må fra Borgerforeningens side
komme med opfordring til de voksne
om at komme ind i kampen og finde
udklædningen frem.
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Kvartalets proﬁl:

STEFFEN PEDERSEN
Maj 2022

A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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Jeg har ikke tal på hvor mange opfodringer gennem årene, jeg har fået, for
at jeg skulle prøve at få en snak med
min kommende profil her. Jeg kendte
ham af navn, og jeg har også i forskellige situationer, snakket med ham
i telefonen, hvor han har haft ringet
til mig for at få nogle oplysninger om
ting her i Tylstrup, som han var ved at
skrive om. Men jeg havde aldrig mødt
ham.
Han bor nu i Hjørring og har gjort
det i mange år, men eventyret startede ude på Brændskov, vest for Tylstrup, og han kommer stadigvæk en
del til byen. Min nysgerrighed for at
møde manden og høre, om det var
rigtigt, at han var værd at aflægge et
besøg, blev yderligere vakt, da det
kom frem, at han sammen med sin
kone Ruth lige har skrevet en bog, om
deres lange liv.
Bogen hedder ”Et kludetæppe” og
blev præsenteret af Søren Mortensen
i sidste nummer af Indblik. Nu vil man
så måske tænke, om det så er noget
ved at skrive om ham her i Indblik?
Som udgangspunkt så tænkte jeg
det samme. Men det er jo ikke givet,

at alle køber bogen. Jeg selv har købt.
men har besluttet, at jeg ikke vil læse
den, før jeg har skrevet denne artikel
færdig og afleveret den i trykkeriet.
Derfor er interviewet lavet uden, at jeg
har haft kendskab til hans liv. Men jeg
tog da bogen med for at få forfatteren, Steffen Pedersens signatur i den.
Det er nemlig tidligere gårdejer,
skolelærer og viceskoleinspektør
Steffen Pedersen som jeg har sat
stævne, og jeg sidder nu i hans og
hans kone Ruths hyggelige køkken på
Kærvej i Hjørring og snakker.
Fulde navn: Steffen Madsen Pedersen. Stilling: Pensioneret landmand,
folkeskolelærer og viceskoleinspektør. Alder: 92 år. Civil stand: Gift
med Ruth, som kommer fra Øster
Brønderslev. Børn: Vi har 5 børn, 3
piger og 2 drenge. Børnebørn: Dem
har vi 17 af. Oldebørn: Dem har vi 36
af i alderen 0,5 til 17 år.

Hvor er du født og opvokset, og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født den 16 juli 1929 på gården ”Hedegård”, ude på Brændskov

vest for Tylstrup. Mine forældre var
Niels og Marie Pedersen. Jeg og min
10 år yngre bror Jørn var fjerde generation på gården.
”Hedegård” er oprindeligt udstykket engang i 1800-tallet fra gården
”Ny Kærsgård,” der ligger ude ved
Tylstrup Landevej, sydøst for Tylstrup.
”Hedegård” var min mors fødehjem.
Efter den blev udstykket fik min bedstefar, som hed Steffen Madsen, og
hans kone Johanne gården. Desværre døde min bedstefar ret ung, hvorefter mine forældre overtog gården.
Jeg gik i Brændskov skole og havde 7 rigtig gode år der hos lærerne
Søren Bækgaard og Karla Jensen. Vi
gik 2 år i første klasse, 2 år i anden
klasse og 3 år i tredje klasse. Og jeg
tror, at vi var omkring 20 – 25 elever i
tredje klasse. Lærer Bækgaard købte
en gård i nærhed af skolen og påbegyndte sin karrierer som landmand,
mens jeg gik på skolen. Og var der
noget vi store elever elskede, var det
når han spurgte, om vi ville med hen
og se gården. Ellers foregik ungdomslivet mest i Tylstrup, hvor der var flere
muligheder for at kunne samles.

Hvad skete der efter
skoletiden var overstået?
Da jeg var færdig på efterskolen, kom
jeg hjem til ”Hedegård” for at hjælpe
til med landbruget. Da jeg blev 19 år,
syntes jeg, at nu skulle der til at ske
noget andet. Jeg ville gerne prøve at
komme lidt længere væk hjemme fra.
Gennem en bekendt fik jeg kontakt
til en landmand ved Herlufmagle på
Sjælland. Der var jeg i et år, på noget
af Danmarks fedeste lerjord. En hel
anderledes oplevelse. Den var noget
mere klistret end den magre sandjord
på Brændskov.
Mens jeg var på Sjælland, skulle
jeg til session ved militæret. Jeg har
altid haft den mening, at jeg ikke ville
bære våben, og det fortalte jeg dem
til sessionen. Jeg ville ikke være militærnægter, men jeg ville bare ikke

lære at skyde mennesker. Så jeg blev
sygepasser, og var på Jægersborg
kasserne i 3 måneder, hvorefter jeg
blev overført til Fynsgade kasserne i
Aalborg, og var de sidste 8 måneder
der, på infirmeriet.

Fik du nogen uddannelse?
Ja det gjorde jeg. For i tiden mellem
arbejdet på gården på Sjælland og
militæret, var jeg et halvt år på Lundbæk landbrugsskole ved Nibe. Det
var i vinteren 1949-50 For det lå lidt i
kortene, at jeg skulle være landmand,
og dermed hjem og overtage fødehjemmet. Men der var også noget
andet, der rumsterede i baghovedet
på mig. (Mere om det senere).

Men du blev landmand?
Ja, det gjorde jeg da. Mens jeg var
inde som soldat, gik far i gang med
at forberede gården til, at jeg skulle
hjem og overtage den. Jeg fik ham
overtalt til at købe en traktor. Det blev
en Volvo og bortset fra 2 nordbakker
blev resten af hestene solgt.
Min far købte i 1955 ejendomme
Hejbækvej 8 til mig og Ruth, som da
var blevet gift. Min svigerfar, som var
en dygtig multihåndværker, renoverede den forsømte ejendom totalt.
Jeg passede vores egen ejendom
samtidig med, at jeg hjalp til på min
fars gård. I 1959 bestemte mine forældre, at nu ville de ikke mere. Min
far havde ved siden af gården også
arbejde i Sulsted Ajstrup sparekasse, i det der hed tilsynsrådet. Sparekassen havde en fast direktør, og så

Hedegaard hvor det hele startede.

Landbofamilien Steffen og Ruth med 4 af de
5 børn på Hedegård.

skiftedes de, der var i tilsynsrådet, til
at komme og hjælpe i åbningstiderne. Men så blev sparekassen slået
sammen med Nørresundby bank og
derved blev det til et fuldtidsarbejde
for ham. Derfor overtog vi gården pr.
1. november 1959 og mine forældre
byggede villaen ”Dana” (Luneborgvej
49) der ligger lige overfor Frikirken.

Men du blev ikke ved med
at være landmand?
Nej, den epoke stoppede i 1965. Jeg
kom i 1962 desværre til at forløfte
mig på et stort cementtrug som stod
ude hos kvierne. Det ville jeg have
tømt ved at vælte det rundt, men så
skete der noget i ryggen, som jeg gik
og døjede med et stykke tid, inden
jeg gik til lægen. Han sendte mig til
røntgenfotografering, og her viste det
sig, at jeg var meget tæt på at få en
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Jeg blev færdig med folkeskolen i
1943, og så syntes mine forældre, at
jeg skulle have lidt mere skolegang,
men jeg havde ikke lyst til at skulle til
Brønderslev for at gå i mellemskolen
og realskolen. Så jeg kom på Halvorsminde ungdomsskole Hjørring. Det
var fra november til maj, men vi var
ikke kommet ret langt hen i november, så blev en stor del af vi elever
ramt af skarlagensfeber. Den bredte
sig meget hurtigt mellem os, og ham
som jeg delte værelse med, fik efterfølgende lungehindebetændelse og
døde lige før jul, kun 16 år gammel.
Imens lå jeg på sygehuset i Aalborg.
Det var meget trist, at få den besked at ens kammerat var død. Sygdommen bevirkede, at jeg fik noget
hjerteflimmer og var indlagt på sygehuset julen og nytåret over. Mine
forældre måtte ikke komme ind og
besøge mig, fordi jeg var i isolation.
Sygdommen smittede rigtig meget,
lige som Coronaen vi har nu.
Fraværet gav mig så stort et afbræk
i opholdet på skolen, at forstanderen
og mine forældre besluttede, at jeg
kunne komme igen året efter, men
da havde tyskerne taget skolen, og
lavet den om til lazaret, tror jeg. Så
jeg kom først ind og gjorde opholdet
færdig året efter. Det var så i 1945 –
46, og jeg fik en rigtig god tid der. Vi
lærte meget om ansvarlighed, og det
at have respekt for hinanden.
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diskusprolaps, så lægen anbefalede
mig at finde noget andet at lave.
Forinden havde jeg som formand for
mejeriet været med til at sælge den
gamle mejeribygning til bagermester
Vagn Hansen, som i skummehallen
påbegyndte Tylstrup Småkagefabrik
Sammen med mejeribestyrer Chr.
Lund var jeg med i mange forhandlinger om byggeriet af det nye topmoderne mejeri vest for banen. Desværre fik det kun 17 års levetid, inden det
blev opkøbt af Mejeriselskabet NORD.
Det blev endeligt nedlagt i 1979. Nu
er det Skyttens hundefoder som er i
bygningerne.

Maj 2022

Fandt du så noget
andet at lave?
Jeg gik og tyggede på det et stykke
tid, og hver gang det blev vinter, så var
den rigtig galt med ryggen. Heldigvis
havde jeg nogle gode unge medhjælpere ansat. Det var en gave i sig selv.
De var til stor hjælp
Den ene af dem hed Folmer Lange.
Han kom en dag på besøg, efter at
han var færdig med at være soldat.
Det var imens, jeg gik og døjede meget med ryggen. Han var lige startet
på seminariet for at læse til lærer.
Da vi gik og snakkede, sagde han
pludselig. ”Tag dog og stop med det
landbrug og giv dig til at læse til skolelærer, det er simpelthen så spændende”. Jeg må sige, at det satte
nogle tanker i gang, og jeg havde jo
også haft dem før.
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Så begyndte du på
Skolebænken igen?
Ja, det gjorde jeg. Men for at komme
på seminariet, skulle man normalt 3
år i gymnasiet og tage Studentereksamen. Jeg havde jo kun 7. klasse, så

jeg skulle først igennem det der hed
præparandklasse, som er en slags
gymnasieeksamen, men bare i enkelte fag. Men for os, der ”næsten ingenting kunne”, skulle vi først et halvt
år i en for-præparandklasse.
Jeg startede i februar 1964, mens
jeg stadigvæk havde landbruget, så
jeg kørte frem og tilbage fra Tylstrup til
Hjørring hver dag. Jeg havde haft en
samtale med rektor på Hjørring seminarium, Henry Holm Han kunne godt
lide os personer med lidt år og erfaring på bagen, så han havde oprettet
en klasse, der var målrettet til os. Vi
var 28 modne mænd og kvinder, som
startede på det forkursus. Her skulle
vi lære en lille smule engelsk, tysk,
matematik osv. Det varede frem til
sommerferien, og derefter kunne vi
så komme i præparandklassen.

I skulle vel også have
solgt gården?
Ja, vi satte gården til salg, da jeg var
færdig med præparandklassen. Men
der var ikke rigtig noget gang i salg
af landbrugsejendomme. Landmændene gik og ventede på, at vi skulle
i EF, som det hed dengang. Vi gik og
overvejede, om vi skulle forpagte gården væk, hvad vi ikke var helt glade
for. Pludselig i august 1965 dukkede
Elmer Christensen op. Han havde
udstykket sin ejendom i Vadum og
skulle så have en anden gård at drive. Det blev derfor en hurtig handel.
Jeg mener at huske, at vi skrev papirerne den 12. august altså i 1965
og vi skulle være ude allerede den 25
august. Så det skulle gå stærkt, for
vi skulle jo have noget andet at bo i,
og vi ville til Hjørring og bo. Heldigvis
fandt vi hurtigt huset her på Kærvej,
hvor vi stadig bor.

De 36 oldebørn. Pigen der var flag ved havde fødselsdag den dag.

Hvornår blev du så færdig
med læreruddannelsen?
Det blev jeg i 1969 lige efter min 40års fødselsdag, og jeg fik arbejde lige
med det sammen. Jeg havde 2 ansøgninger ude på én gang. En i Sindal
og en i Hjørring. Jeg fik den på Østre
Skole her i Hjørring.

Var du så været på den
skole resten af dit arbejdsliv?
Ja indtil 1972. hvor der blev bygget
en ny skole lige ved siden af Seminariet. På den måde kunne skolen bruges som praktikskole for de studerende på Seminariet. Den nye skole kom
til at hedde ”Muldbjergskolen”. Den
blev bygget i etaper over 5 – 6 år, og
i den periode underviste vi både på
Østre Skole og på Muldbjergskolen.
I 1982 var ”Muldbjergsskolen” færdigbygget, og den gamle Østre Skole
blev solgt til Hjørring private Realskole og derefter arbejdede jeg kun på
”Muldbjergskolen”. Det blev en stor
skole med ca. 600 elever – inkl. en
lille gruppe med svært handicappede elever, den såkaldte OK-klasse. I
alt en lærerstab på ca. 80 lærere og
pædagoger.
Jeg havde to linjefag. Det var sløjd
og noget som hed orientering. Orientering var en sammensætning af
mange fag, som biologi, geografi og
historie m.m. Men jeg blev lærer i
mange fag gennem tiden, uden først
at være klassificeret til det, men det
blev jeg da hen ad vejen gennem adskillige fagkurser.
Jeg startede med at overtage en
6. klasse efter en lærer som havde
fået andet arbejde. Det blev også en
forsøgsklasse både i kommunen og i
hele landsdelen, hvor vi havde samlæsning. For før den tid var det sådan,
at efter 7. kl., blev eleverne delt op i
realafdelingen og i almenafdelingen.
Vi var nogle, som havde læst et sted,
at eleverne kunne holdes sammen i
klassen i nogle fag, og så deles ud i
andre fag, hvor nogle havde et højere
niveau. Det kunne f.eks. være i matematik, fysik og fremmedsprog.
Det var et eksperiment, og vi lærere, som arbejdede efter det system,
var rundt forskellige steder, og holde foredrag om det nye tiltag. Nogle
gamle lærere syntes, at vi var helt ude

i skoven med idéen, men det gik jo
fint, og eksamensformen blev tilrettelagt efter den enkeltes niveau.
Alt i alt så var jeg rigtig glad for at
være lærer. Dejlige børn og dejlige
kollegaer, så kan man jo ikke ønske
mere.

Du blev også viceinspektør
på skolen ikk?
Vi fik ny skoleinspektør i 1982, han
hed Jørn E. Christiansen. Han sagde
til mig en dag, at han gerne ville, om
jeg ville søge stillingen som viceinspektør, når ham der var der, gik på
pension. Det gjorde han så senere
i 1982, og så fik jeg stillingen. Jeg
havde ofte ansvaret for skolen, fordi
Jørn E. Christiansen var kommunalpolitiker og derfor ofte var væk. Han
gik meget op i sit politiske arbejde, så
det var fint nok, men selvfølgelig lidt
af en omvæltning at skulle til at være
med til at tage beslutninger over for
tidligere kollegaer.

Hvornår stoppede
du som lærer?

Så blev du pensionist, hvad har
du så fået tiden til at gå med?
Der har været nok at se til. Der har
været nogle projekter hos vores børn.

Har i ellers lavet
noget spændende?
Vi har været med til at arrangere et
par ferierejser. Det var for dem som
måske ikke havde lyst til at skulle ned
og deltage i de her ”grisefester” nede
i syden. Det blev til en tur til Berlin og
et par år senere til Normandiet. Begge ture blev store succeser.
Så har jeg også deltaget i et Tv-program. Et af vores børnebørn havde tilmeldt hende og mig til ”Hvem vil være

Viceinspektøren på sit kontor.

millionær” under temaet ”Mig og min
bedste”. Det blev en sjov og også givtig oplevelse, hvor vi vandt 250.000
kr. Der skulle dog betales mindst 50%
skat af beløbet
Ellers har vi altid holdt nær kontakt
til Tylstrup. For vi havde jo en masse
venner især ude på Skovmarken og
Brændskov og alle naboerne derude.
Da vi boede i Tylstrup havde vi vores
gang i Bethaniakirken, eller Frikirken
som den hedder nu. Der er vi døbt og
gift, og der kommer vi stadigvæk.

Eftertanker
Hvor var det en dejlig snak jeg havde med Steffen. Og desværre har jeg
været nødt til at undlade en del af
interviewet pga. af pladsmangel i bladet. Sikket et spændende liv han har
haft. Og nu glæder jeg mig til at kaste
mig over hans og Ruths bog.
En anden ting som har brændt sig
ind i min hukommelse ved besøget,
det er væggen over køkkenbordet,
hvor vi har siddet og snakket. Det er
billederne af de 36 oldebørn. Sikke et
aftryk Steffen og Ruth efterlader sig
på den front.

STØT INDBLIK
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Det gjorde jeg i 1997, da jeg blev 68
år. Eller det vil sige. Jeg stoppede på
”Muldbjergskolen”, for at gå på pension. Men vores yngste datter, som
boede i Astrup, hvor hun sad i skolebestyrelsen ringede en dag og fortalte,
at de havde en lærer, der var død. Hun
spurgte, om jeg ville tage et 4 måneders vikariat på den klasse han havde
haft, for at gøre skoleåret færdig for
dem. Det kunne jeg ikke sige nej til.
Det var også meget lærerigt, fordi jeg
var vant til en stor skole. Det her var
en lille landsbyskole, med kun 9 lærere. Vi sad og klarede planlægningen
omkring et bord. Hvor man på ”Muldbjergskolen” skrev til hinanden via et
blad. Det var godt nok anderledes.
I 1999 ringede de til mig fra ”Muldbjergskolen”. De havde en lærer der
skulle på barsel, om jeg kunne tænke mig, at tage den tjans til hun kom
tilbage igen. Så jeg var godt og vel
70 år inden jeg helt stoppede med
skolearbejde.

Ombygninger osv. så der var jeg håndværker et stykke tid.
Men så kom vi i gang med at skrive.
Ruth havde en fætter i Øster Brønderslev, som døde. Han havde hver
eneste dag i 5 år (fra 1918 til 1923)
omhyggeligt ført dagbog, og der lå 3
tykke håndskrevne bøger, som vi fik
idéen til at skrive ind på computeren.
Her stødte vi på mange sjove historier. F.eks. skrev han i dagbogen den
11. juli 1920, at han var med ude at
se en ejendom som hans far havde
købt for 20.000 kr. ”Ejendommen lå
ude på kæret, der er 9 tønderland, en
hest og 4 køer som kælver til efteråret, og 3 grise og der er en god avl,
gode redskaber og ældre, men gode
og solide bygninger.” Den ejendom er
i dag den som hedder ”Klovborg” og
ligger på Taksvej 45 i Øster Brønderslev, og er en del af ”Klovborgkonsortiet” som ligger vest for Tylstrup. En
lidt sjov historie at falde over. Vi skrev
det ned i 2017 og 2018, og historien
er nu overgivet til Engsmindearkivet i
Øster Brønderslev.
Ruths fætter efterlod også en gammel bog som var i laser og pjalter. Den
har vi haft liggende uden egentlig at
vide, hvad det var. Men det viste sig
at være en sjældenhed. Den hedder
”Anvisning til et velanrettet jordebrug
for gårdmænd og husmænd som har
fået deres jord udskiftet”. Den er fra
1795 og de 544 sider var skrevet
med gotiske bogstaver. Den findes
kun i 15 eksemplarer i alt. De 14 andre er ovre på Det kongelige Bibliotek
i København.
Da Ruth er ret skrap til at læse gotisk skrift, besluttede vi at skrive den
om. Det var er stort arbejde. Det fylder nu 197 sider i A4-format. Vi blev
færdig med det i 2021.
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Brændskov’ venner
Jubii covid-19 begynder at lette på
sig, og der er nu mere og mere gang
i Forsamlingshuset igen – hvor er det
bare skønt. Ud over fest og farver i
huset, bliver der også løbende lavet
opdateringer af diverse ting i forsamlingshuset bl.a. kommer der indenfor

kort tid nye borde og stole til salen.
Og på terrassen kommer der nye borde/bænkesæt så det står klar til der
forhåbentlig kommer mange soltimer,
der skal nydes i festligt lag.
Forsamlingshuset bidrager til Middelalderdagene i Tylstrup i maj, her

skal der laves mad til de sultne besøgende. I juni måned bliver der som
tidligere år – før covid-19 satte begrænsninger, afholdt Skt. Hans med
spisning inden bålet tændes - her er
alle som altid velkomne.

En tidligere Tylstrup
borgers erindringer
Maj 2022
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I januar måned blev jeg kontaktet af
Finn Lange, en tidligere Tylstrup borger. Når jeg siger ”tidligere” så er det
fordi han flyttede fra byen til Sjælland
for 60 år siden. Men han har altid haft
kontakt til byen, da hans ældre bror
stadig bor her.
Finn, der nu er blevet 81 år, fortalte, at han stadigvæk følger med i
livet i byen igennem Indblik, som han
læser på Tylstrups hjemmeside. Han
har skrevet en bog om sit liv og virke,
og spurgte om der måske var noget i
bogen, som vi kunne bruge i bladet.
Finn blev født ude på Nørrehede
nord for Tylstrup. Hans forældre var
Aage og Thyra Lange. Han havde foruden sin tvillingbror Folmer også storbroderen Mogens Lange som stadigvæk bor her. Folmer er nu død.
Den 26. marts kom han forbi mig
her på Hedensvej, og med sig hav-

de han sin bog som han forærede
mig. Det er en meget spændende
bog, hvor han tager os igennem sit
liv, fortalt på en både spændende,
humoristisk og ikke mindst bundærlig
måde. Han tager os med på en rejse
igennem sin barndom og ungdom i
Tylstrup, Hans militærtjeneste, etablering, udfordringer og til sidst livsværket Dan-Extruders, samt de opture og
nedture der har været. Vi får også en
historie om hans forældre og bedsteforældres liv i Tylstrup.
Da jeg havde læst borgen, tænkte
jeg, hvorfor dog ikke lade ham selv
fortælle sin historie ved at sælge bogen her i byen, i stedet for at begynde
at gengive den i Indblik. Jeg synes,
den er utrolig interessant og så bliver den fortalt med en stor ærlighed.
Man må sige, at han har haft stor
succes igennem livet, men han har

ikke glemt sin Nordjyske baggrund og
især humor, Jeg grinede højlydt flere
stedet i borgen.
Bogen hedder ”Som man sår, En
hverdagsfortælling”, og den kan nu
fås Dagli’brugsen for 150 kr.

Husk Tylstrup Byfest 2022
Den 19.-20. august. Programmet kommer snart :)

CAMILLA OG TROELS VALGTE ET STORT LYST KØKKEN OG ...

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

Book
et møde
Lad os hjælpe med jeres valg.
Vi tilbyder altid et helt
uforpligtende
indretningsforslag.

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

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

BARNDOMMENS GADE DEL 34

Husflidsskolen Historiske huse II
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Formodentlig er det kun få mennesker i Tylstrup, der i dag ved, at der
engang var en husflidsskole i Tylstrup,
og endnu færre ved, at den lå på vej
ned til byens officielle kælkebakke,
hvor vi børn brugte adskillige timer
hver eftermiddag om vinteren, når
der var kommet sne. I nr. 2 hus vest
for banen på sydsiden af vejen havde
smed Christensen sit værksted og privatbolig. Vest for smedens privatbolig,
men inden det hus, hvor fiskehandler
Callisen boede og havde sin forretning, gik der en sandvej mod syd.
Det første hus man kom til, når
man gik ud ad sandvejen efter smed
Christensen var husflidsskolen. Bygningen, som var et enkelt rektangulært hus, der ikke så ud af noget
særligt, blev revet ned for en god del
år siden, men indvendigt var det veludstyret, for bygningen husede alle
de fornødne remedier og redskaber,
der var nødvendige, for at man kunne
fremstille møbler og nyttegenstande
af træ til hjemmet.

Husflid – at skabe noget nyttigt
Langt de fleste landsbyer i fædrelandet havde husflidsskoler, som
ejedes af en lokal forening, som alle

kunne blive medlemmer af. Her kunne landsbyens beboere, karle ansat
på gårdene, unge og ældre mødes
en eller flere gange om ugen for at
dygtiggøre sig til arbejdet med træ.
Under kyndig vejledning af en lærer,
som ofte var en lokal snedker, havde
man mulighed for med egne hænder
og med husflidsskolens redskaber og
til en billig penge at fremstille brugsog kunstgenstande i træ. Husflid var
en gammel tradition, der var gået i
arv fra generation til generation. Husflid handlede om, at man selv skabte noget håndværksmæssigt nyttigt,
smukt og solidt, der kunne gøre gavn
i hjemmet, men det handlede også
om at udvikle og sysselsætte unge i
de lange vinteraftener. Husflid angik
både mænd og kvinder, selv om husflidsskolen i Tylstrup kun var målrettet
mænd. Andre steder lærte kvinderne
at kniple, strikke, hækle og brodere. Der var naturligvis også et stærkt
element af socialt samvær, når man
mødtes. En landsdækkende forening
sørgede for, at der blev udarbejdet
arbejdstegninger og modeller af fx
møblementer, af husgeråd og mønstre, der gjorde det muligt at lave
selv komplicerede indfældninger og

udskæringer på møbler lavet i træ.
Man kan vel sige, at ”gør det selv”
kulturen, som vi kender fra blade og
tv-udsendelser nu til dags, er en videreudvikling af halvtredsernes og tressernes husflidsskoler.

Håndtere redskaber
Det var før IKEA, før velfærden og før
”smid væk og køb nyt” kulturen havde gjort sit indtog. Tankegangen bag
husflidsskolerne kan naturligvis også
afspejles i halvtredsernes læseplaner
i folkeskolen, hvor drengene havde
sløjd og pigerne husgerning. Husflidsskolerne var en slags fortsættelse
af disse fag. Husflid kom også til at
spille en afgørende rolle på efterskoler og højskoler. Man skulle udrustes
til at kunne håndtere redskaber, så
man selv kunne lave nødtørftige reparationer og forbedringer i hjemmet.
Faktum er, at vi er mange, der kan
huske, hvordan forskellige modeller
af bogreoler stod i stuerne rundt om i
de hjem, vi kom i. Grundmodellen var
den samme. Et lukket skab med 2-3
hylder, der udgjorde ca. 1/3 af reolen
og to hylder til bøger, der udgjorde ca.
2/3 af bogreolens længde.

Udstilling på Tylstrup kro

Som husflidskolen så ud (Fra Danmark set fra luften Try museum).

Som dreng fik jeg lov at gå med far
ned til husflidsskolen adskillige vinteraftener. Jeg kan stadig fornemme den
dejlige lugt af træ og høvlspåner, lim
der kogte på en kakkelovn og lyden af
slag på træ, når vi kom ind i rummet.
Engang midt i halvtredserne brugte
far vinteraftenerne til at lave en sofa,
2 lænestole og måske også et sofabord. Selve skelettet og enkeltdelene
af møblerne var præfabrikeret og blev
hjemskaffet til husflidsskolen. Fars
opgave var at samle, lime, polstre og
påmontere stof. Jeg husker, da han
satte fjedrene på lænestolene og
senere polstrede og betrak stole og

sofa. Forgyldte søm fæstnede stoffet
og snoede snore dækkede samlingerne. Sæsonen sluttede med en udstilling på Tylstrup kro. En slags messe,
hvor man kunne beundre de færdige
arbejder. Jeg tror oven i købet, der
blev uddelt præmier til de flotteste
og bedste produkter. De møbler, far
lavede, havde vi i mange år. De havde en fantastisk siddekomfort, og de
var uopslidelige. I flere år pønsede jeg
på at erhverve mig sådan en ”bedstefar-lænestol”, som jeg kunne slænge
mig i med en god bog. Men det var
jeg ikke alene om at bestemme, så
jeg har aldrig fået en.

Den flettede kurv

Fletkurve (Fotografi Marvin Løvenfeldt).

Mannakorn
Lars Vestergaard var en ældre ungkarl,
der kom trofast i Tylstrup Frikirke, og
som ejede det hus, mor og far senere købte. Men han kom også jævnligt
i fars hjem. Fars forældre var blevet
kristne i 1922 og var nu tilknyttet Tylstrup Frikirke. Lars Vestergårds jævnlige besøg hos mine bedsteforældre fik
stor betydning. Han var ikke blot lærer på husflidsskolen. Han lærte også
bedstemor og bedstefar de mest basale grundsandheder om kristentroen; og så lærte han mine bedsteforældre den kristne sangskat at kende.
Far fortalte os ofte, at en af de mest

Mannakorn.

markante ændringer, der fandt sted,
da hans forældre blev kristne, var, at
hjemmet igen og igen kom til at genlyde af glade kristne sange. Far fortalte
også, at Lars Vestergård introducerede familien til fænomenet ”mannakorn”. Mannakorn er små sedler med
en påtrykt bibelhenvisning til et bibelvers. Bedstemor og bedstefar indførte
den skik i det lille hjem, at hver aften

inden far og hans to brødre skulle i
seng, skulle de trække et mannakorn,
og bedstefar læste så de 3 bibelvers
og bad en aftenbøn med de 3 brødre.

Snestormen juleaftensdag 1923
Kurven bragte også minder til live om
juleaften 1923, hvor far var 7 år. Det
blev en speciel aften. Lars Vestergård
var inviteret til at fejre juleaften hos
mine bedsteforældre. Det var godt
et år efter, de var blevet kristne, men
hen på eftermiddagen brød der et helt
forskrækkeligt uvejr løs, hvor himmel
og jord stod i ét, mens snestormen
rasede. Vejret var så forfærdeligt og
vinden så hård, at bedstemor ikke
turde fyre i komfuret. Ilden blev nærmest suget ind i skorstenen, og for at
der ikke skulle opstå skorstensbrand,
lod bedstemor ilden dø ud. Det betød,
at stegen ikke kunne komme i ovnen.
Ja, så hårdt rasede vejret, at Lars
Vestergård ikke kunne komme på besøg, selv om han kun boede ca. 500
m fra mine bedsteforældre. Bedstefar
prøvede to gange at trodse snefoget
for at hente Las Vestergård, men han
måtte opgive. Først hen på aftenen,
da vejret stilnede af, kom Las, og det
blev sent, inden de fik julemiddagen
den juleaften.
Bedstefar skulle som sædvanlig
ud med post julemorgen. Der var
ingen vej udenom. Bønderne skulle
have deres avis og et par forsinkede
julekort med teksten: ”Glædelig jul
og godt nytår”. Det var imidlertid en
tragisk begivenhed, der efterlod et
uudsletteligt indtryk, så de blev ved
at huske julen 1923. Far fortalte, at
da bedstefar kom hjem juledag fra
postturen, havde han avisen med,
der havde en reportage om en ung
pige, der havde været med københavnerekspressen dagen før. Hun skulle
hjem til Hobroegnen og holde jul, og
da toget uheldigvis kørte fast i sneen
uden for Hobro, besluttede hun sig
for at kravle af toget og gå det sidste
stykke hjem. Hun mente, toget var
kørt fast i sneen tæt ved hendes fødehjem, men hun nåede aldrig hjem,
for hun omkom i uvejret. Hændelsen
gjorde et dybt indtryk på far og hans
brødre, og der blev tit snakket om den
forfærdelige snestorm, der hærgede
juleaftensdag i 1923.
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Far kendte traditionen med husflidsskole fra sin egen barndom. En dag
fortalte han mig, hvordan man havde
fået en ladning gamle sager ind til Tylstrup Genbrug fra et dødsbo. Blandt
de forskellige genstande var der en
gammel flettet kurv. Den havde været
gemt væk på et loft i over 50 år. Far
gik i gang med at vaske kurven, der
var dækket af et tykt lag støv. I takt
med at støvet blev vasket af vældede
minderne frem. Far genkendte hver
eneste af de solide og smukke detaljer. Selv hanken talte sit eget tydelige
sprog. Der var ingen tvivl: Det kunne
kun være et af Lars (Las) Vestergårds
habile arbejder.
Kurven var enkel, smuk og af en
sjælden god kvalitet. Lars Vestergård
havde undervist i husflidsskolen i Tylstrup i 1920’erne, og her lærte han
far og en række andre drenge at flette kurve. Mange husflidsskoler havde
kurser for drenge om eftermiddagen.

Far fortalte, at mens han skrubbede
og rengjorde kurven, dukkede endnu
flere billeder frem af hukommelsen.

11

Fra påske til pinse
A F F INN KIE R- H A N S EN , P R Æ ST I TY LSTR U P F R I K I R K E

En kvinde går hen til sit flygel. Glassene i vinduerne er smadrede, og
vinduesrammerne knækkede. Der
ligger glasskår og smadrede møbler
på gulvet. Stedet er Kyiv, det er marts
2022.
Kvinden tager dækkenet af flyglet.
Der er grå støv på den hvide lak. Kvinden børster det nødtørftigt væk. Hun
sætter sig på klaverstolen. Fingrene
tester tangenterne. Jo, det lyder vist,
som det skal.
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Chopin eller kaos
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Så spiller hun. Den smukkeste musik, en etude af Chopin, strømmer
ud i rummet. Datteren filmer videre,
mens hun bevæger sig rundt i det
smadrede hjem. Glasskårene knaser
under fotografens fødder. Et besynderligt bagtæppe af lyde og billeder
fra ødelæggelserne gør Chopins musik så meget skønnere.
Und dig at se videoen på YouTube:
kortlink.dk/2fm2p.
Påsken er Guds måde at spille
Chopin. I påsken bringer Gud skønhed til den verden, som for 2.000 år
siden var martret af Romerrigets brutale regime. I påsken 2022 bringer
Gud fortsat skønhed til den verden,
som 2.000 år senere stadig martres
af brutale regimer, hvad enten det er
i Ukraine, på Afrikas horn, i Myanmar
eller i hjemmet med en voldelig ægtefælle, som terroriserer familien med
sin lunefuldhed.

Gud overvinder påskemorgen despotens, magthavernes, ultimative
redskab, nemlig drab og død. Påskemorgen viser Gud, at drabet ikke er ultimativt, men blot en fortvivlet forbryders mislykkedes forsøg på at hævde
sig. Livet vinder over døden, skønhed
over det ækle, kærligheden overvinder
grusomhed. Graven var jo tom.
Og kvinden spiller Chopin, som
opstandelse fra de døde midt i al destruktionen.

Pinsen giver os sproget tilbage
Men hvordan i alverden kan det give
mening? Hvad leder dog til, at mennesker formår at rette ryggen, lægge
hænderne på tangenterne og fylde
verden med skønhed?
Pinsen forklarer dette. I pinsen
markerer vi, at menneskeheden fik
givet et nyt styresystem. For Gud
lancerede på pinsedag styresystem
”Holy Ghost 1.0”. Helligånden blev i
den første pinse, 50 dage efter den

første påske, frigivet på markedet. Siden har cirka en tredjedel af jordens
befolkning gået over til ”Holy Ghost
1.0”-styresystemet.
En af de virkelig fede features ved
det nye styresystem er netop, at det
giver evne til at bevare håbet under de
mest ekstreme forhold. Ja, ikke blot
bevare, men også udtrykket det.
Men den væsentligste feature er
utvivlsomt, at den giver mennesker et
sprog, en intuitiv forståelse for at se
skønhed og Gud midt i alt det, som
desværre stadig forsøger at skjule
skønhed – og Gud!
Pinsens frigivelse af ”Holy Ghost
1.0” forklarer, hvorfor vi stadig formår
at elske, at tilgive, at skabe skønhed,
at bygge en god verden – på trods af
alle forsøgene på at hacke systemet
med virus-vås og fake news.

Glædelig påske på bagkant
og glædelig pinse på forkant

Fra Missionsforbundet til Evangelisk Frikirke Danmark
AF F INN KIE R- HAN SEN , P R Æ S T I TY LS TR U P F R I K I R K E

Tylstrup Frikirke er en del af et landsdækkende kirkesamfund, som fra årsskiftet hedder Evangelisk Frikirke Danmark.
I forbindelse med navneskiftet er der lavet en brochure om kirkesamfundet
værdier og aktiviteter.
Hvis du har lyst til at få en brochure helt gratis og naturligvis helt uforpligtende, så kik ind i Hammelhuset, Hammelmosevej 6, mens præst Finn
Kier-Hansen er til stede, eller ring til Finn (25 34 90 34), så kommer han
gerne forbi med brochuren.
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Børnehaven Krudtuglen
I februar blev der bl.a. afholdt fastelavn i børnehaven – der blev på hver
stue slået katten af tønden med stor
begejstring blandt de flotte udklædte
børn. Derudover var børnene med til
at male de flotte tønder, Borgerforeningen skulle bruge til byens faste-

lavnsfest i hallen – håber mange af jer
så hvor flotte de var.
Marts måned stod hovedsagelig på
forårsklargøring af stuerne – fastelavn
og vinter, skulle pakkes ned og der
skulle gøres klar til forår og forhåbentlig sol og varme.
April startede ud med, at børnehaven fik besøg af en dame og hendes 2
slanger – det var en udforende oplevelse. Mange børn var tilbageholdende og tog sig god tid til, at kigge på
dem. Det endte med at flere af børnene enten rørte ved dem eller holdte
dem helt selv. De kunne mærke hvor
bløde de var og lærte hvordan man
rør ved en slange – en slange må ikke
røres i hovedet. En rigtig spændende
og lærerig formiddag.

Den længe ventet tradition ”forældrekaffe” blev også muligt at gennemføre igen efter en lang pause
p.g.a. corona. Det var en stor succes
hvor mange forældre tog sig tid til at
komme forbi til kaffe og kage – samt
have en hygge-stund med børnene og
de andre forældre i børnehaven.

Maj 2022
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Kroens arrangementer sommer 2022

Den 5. juni: Fars dag 2 retter 205,- 3 retter 295,- for menu se hjemmesiden.
Den 23. juni: Sankt Hans Carverybuffet fra kl. 17.00. 199,- pr. person.
Den 12. august: Fiske/skaldyrsbuffet inkl. 1 gl. bobler. 368,- pr. person.
Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30 til 21.00.
Dagens ret søndag til torsdag fra kl. 17.00, se vores hjemmeside hvad vi serverer.
Skal I/du holde fest, er vi klar til at hjælpe, både i huset og ud af huset.
Kontakt os gerne på adressen: Tylstrupvej 36, på tlf.: 98261566 eller mail: info@tylstrupkro.dk

WWW.TYLSTRUPKRO.DK

Skytteforeningen
holder sommerferie

Maj 2022

Den 28. april afholdt vi sommerafslutning i Tylstrup skytteforening efter en
noget speciel sæson. Den blev igen
afbrudt af Corona epidemien. Det
gjorde at forårssæsonen var lukket
ned. Og da vores medlemmer allerede
havde betalt deres kontingent. Blev vi
enige om i bestyrelsen, at der var gratis skydning resten af året 2021.
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Desværre havde nedlukningen også
noget indflydelse på nedgang i skydninger da vi åbnede igen. Og det er vi
da kede af. For der var nogle familier
som lige havde tilmeldt sig, inden vi
blev lukket ned, og dem vil vi gerne se
igen. Så vi håber på, at der vil komme
mere gang i den igen, når vi åbner efterårssæsonen den 1. september.

Vi planlægger også at afholde en
”åbent hus aften” onsdag den 24.
august. Hvor interesserede kan komme og få en prøveskydning. Så sæt
kryds i kalenderen. Det vil der komme nærmere om i næste nummer af
Indblik.

Jean Michel Jarre!!!
A F JE NS TH OMSE N N Y G A AR D

I sidst nummer efter lyste vi tekster og
gerne også billeder fra lige din oplevelse ved den store koncert med Jean
Michel Jarre ude på Gl. Vrå Enge i
2002.Vi har allerede fået et par rigtig
gode historier, og det er dejligt. Men vi
vil da meget gerne have mange flere,
så send os lidt om din oplevelse ved
koncerten
Det kan være om alt. Dine oplevelser. Var selve koncerten en god oplevelse. Sad du fast i mudret, var du
frivillig hjælper derude. Osv. osv.
Vi vil gerne have dem skrevet ind.
Det behøver ikke blive en lang historie. Og har du billeder vil det være helt
i top.

Vi får nok aldrig sådan en oplevelse
her i byen igen, og derfor skal det skrives ned som et minde for eftertiden.

Der er deadline den 24. juni på
august nummeret, og vi glæder os til
at modtage jeres historier.

Heste på pizzabesøg
Skærtorsdag valgte rideklubben Stald
Torpegård i Sulsted at ride en tur til

Byens Pizza i Tylstrup, for at hilse på
pizzamanden Salatin, som sponsere-

Ryttere fra Stald Torpegård i Sulsted.

de dejlig pizza til de besøgende.

Salatin severe pizza for rytterne, men hvad fik hestene mon.

Kræftens Bekæmpelse
havde en flot indsamling i Tylstrup
A F JEN S TH OM SE N NYG A AR D

tiderne er lige nu med stigende priser
på næste alt, var der lidt bekymringer
Men vi blev taget rigtig godt imod
og i alt samlede vi 15.067 kr. ind. Det
til trods for at vi kun sendte 9 indsamlere ud. Vi manglede at besætte
3 ruter. Og på trods af det, var det kun
1400 kr. mindre indsamlet i forhold til

2021. Vi skal også være stolte over
”kun” at mangle 3 indsamlere for i
hele landsdelen manglede ca. 50%
af ruterne at blive besat. Så man må
sige, at vi var lidt foran.

Tusind tak for støtten!

TYLSTRUP

BORGERFORENING
Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest,
desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået for legepladsen i anlægget.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr.
husstand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at
skrive din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg.
nr. 7448 Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.
Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk
Hilsen Bestyrelsen
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Søndag den 3. april løb Landsindsamlingen til fordel for Kræftens bekæmpelse af stablen. Vi havde her
i Tylstrup også en korps ude med
raslebøssen. Vi var lidt spændt på
resultatet, da der også havde været
indsamlinger for andre organisationer
de to foregående søndage. Og som
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Fastelavnsfest
A F SØRE N MOR T EN SEN

Maj 2022

Traditionen tro var der inviteret til
fastelavnsgudstjeneste i Tylstrup Frikirke fastelavnssøndag. Kirken var
godt fyldt godt, da omkring 80 børn
og voksne var mødt op. Det hele begyndte med morgenkaffe, kakao og
rundstykker. Det blev efterfulgt af en
kort og festlig gudstjeneste, medens
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alle stadig sad rundt bordene og nød
den sidste kop kaffe. Gudstjenesten
bestod af festlige børnesange, en
børnevenlig illustrativ tale samt enkelte andre indslag og et par salmer.
Til sidst var der så tøndeslagning, hvor
kattedronninger og konger blev fundet.

Mange mødte op udklædt, og det
var tydeligt, at fantasien havde været
i sving. Der var tøndeslagning i lokalerne på 1. sal.
Fastelavnssøndag i Tylstrup Frikirke
var både festlig og fornøjelig – og en
god optakt til påsken.

Senioreftermiddag
A F SØRE N MOR T EN SEN

Der vil være senioreftermiddag i juni måned
Onsdag d. 1. juni kl. 14.00 samles vi igen. Denne dag får vi besøg
af forhenværende chefanklager ved
politiet Søren Gade fra Brønderslev.
Søren Gade var også politimester i
en årrække. Emnet vil være: Drab i
Danmark. Som chefanklager har Søren Gade været med til lidt af hvert,
og hvordan finder man så ud af, hvem
morderen er. Foregår det, som vi ser
det i utallige TV-serier, eller kan Søren
Gade gøre os klogere på, hvordan forbrydelser opklares. Vil du vide mere,
så kom og lyt. Du kan helt sikkert regne med en spændende eftermiddag.
Derudover vil vi synger sammen og
drikke kaffe.

Senioreftermiddag i Tylstrup Frikirke

Onsdag den 1. juni kl. 14:00
F O R H E N V Æ R E ND E C H E FA N K L A G E R S Ø R E N G A D E
F O R T Æ L L E R O M ”D R A B I D A NM A R K ”
Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 10. juni
kl. 17:00 til 20:30
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.

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

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

For alle som vil have et bedre velvære
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/5
Mandag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.30
Tirsdag
16.00 - 21.00
Onsdag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 21.00
Torsdag
16.00 - 21.00
Fredag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.00

Åbningstider i sommerperioden:
Fra d. 1/6 til d. 31/8
Mandag
8.00 - 10.00 / 16.00 - 18.00
Tirsdag
16.00 - 20.00
Onsdag
8.00 - 10.00 / 16.00 - 20.00
Torsdag
16.00 - 20.00

Priser:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

10 turs kort
12 mdr. kort
6 mdr. kort
3 mdr. kort
3 mdr. kort +65 år
1 mdr. kort
1 mdr. kort +65 år

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

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

1, 3, 6 og 12 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.minisite.dk, 10 turs kort købes i Brugsen.
Der skal stadig købes medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden.
På hjemmesiden under ”Motionscenter” kan man læse nærmere.

Motionsudvalget

Maj 2022

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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En støvet håndbold
kom i spil…
A F M ARIA NIE LSE N , F O R M AN D F O R HÅN D BO LDA F DE L I NG E N

Maj 2022

T.U.I.’s Håndboldafdeling er efter
en del års nedlukning blevet åbnet
igen. Den 2. oktober blev der afholdt
”Håndboldens dag” i Tylstrup Hallen.
Der mødte kun 5 børn op, men vi satsede alligevel på en genåbning. Vores
ungdomshold måtte dog efter et par
træninger sande, at det ikke blev muligt at lave nogen form for ungdomshold. Vi valgte derfor at ligge vores
kræfter i Senior afdelingen. Her har
der været op til 15 spillere i aktion.
Det er dog faldet væsentligt i 2. halvår
af sæsonen. Vi spiller derfor pt. Ikke
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kampe, hvis der kommer spillere nok
til at oprette hold, bliver der selvfølgelig mulighed for at komme ud og få
nogle kampe i benene.
Sidder du derfor med lysten til igen
at spille håndbold, eller måske kaste
dig ud i det for første gang, så er der
masser af plads til dig på holdet. Vi
træner hver torsdag fra kl. 19.0020.30 i Tylstrup Hallen – første træning efter sommerferien bliver den
15/11-2022.
Vi søger også en ny/ekstra træner
til vores senior spillere. Så sidder du

med en træner gemt i dig, eller et mod
på at kaste dig ud i det, er du meget
velkommen til at kontakte Maria Nielsen på mail: mariatylstrup85@gmail.
com eller tlf.: 29730335
Sidst men ikke mindst er der også
ledige pladser i bestyrelsen, hvis du
skulle have lyst til at give en hånd
med at få hjulene på afdelingen til at
køre rundt.
Vi glæder os til forhåbelig at se en
masse nye og tidligere spiller til opstart af sæsonen d. 15/11-2022

Gå med fred
– bevæg dig for livet
A F F INN KIE R- H A N S EN

Dagene længes, og de lyse aftner giver mulighed for meget mere aktivitet
under åben himmel. Så det er med at
udnytte tiden.
Kom med ud at gå en tur i godt
selskab med medborgere fra Tylstrup.
I regi af DGI’s initiativ ”Bevæg dig
for livet” inviterer Finn Kier-Hansen
hver mandag aften på en gåtur ad
asfalt- og markveje samt stier i området. Turene varer 60-75 minutter.
Undervejs hyggesnakker vi, men vi

tager også cirka et kvarters vandring i
stilhed. Så høres naturens lyde bedre.
Du er velkommen til at gå med,
og en smart begyndelse er at blive
medlem af facebookgruppen ”Gå
med fred - bevæg dig for livet”. Bare
søg på navnet i Facebooks søgefelt
og anmod om at blive medlem, voila,
så er du en del af det gode selskab.
Du kan også læse mere på hjemmesiden: kortlink.dk/2fm3n

NB: Normalt går vi hver mandag
– og mødes kl. 19.00 i bålhytten i
Tylstrup byskov – så bare mød op!

Tylstrup Frikirke arrangerede

BØRNELEJR
A F SØ R E N M OR TE NSE N

eget sprog, og så oversætter telefonen det i talesprog til det sprog, man
nu har valgt. Altså her fra ukrainsk til
dansk og vice versa. Smart og enkelt.

Dagens program
Der var forskellige samlinger de enkelte dage. Om formiddagen hørte man
bibelhistorier og lavede små opgaver
i relation til emnerne. Om eftermiddagen var der forskellige lege, sport,
løb og værksteder. Tirsdag aften var
der Kids Fun Night i en enkelt udgave.
Her var der mange små aktiviteter, og
dagen sluttede med lejrbål. Ind i mellem var der selvfølgelig tid til leg i det
skønne område.
En flok glade børn og ledere.

Aktive ledere

Ukrainske børn med
Der var 25 børn og 15 ledere med,
som hyggede sig rigtigt sammen.
Specielt var det, at halvdelen af bør-

Tid til leg.

nene var fra Ukraine. På lejren var de
ukrainske børn langt væk fra krigens
gru i Ukraine, og var på lejren omgivet
af omsorg, glæde, og frihed. Her kunne de for nogle dage glemme det, de
måtte flygte fra. Dejligt som ledere, at
være med til at give de ukrainske børn
denne oplevelse. Enkelte af børnene
kunne lidt engelsk, men nutidens moderne mobiltelefoner viser sig her, at
kunne fungere på bedste vis. Nemlig
via Google Translate. Det er smart, og
fungerer så enkelt, at 7-årige fint kan
bruge det. Man taler i telefonen på sit

Sport for små og store.

Der er selvfølgelig mange gøremål,
når 25 børn skal aktiveres samt have
mad 3 gange om dagen samt mellemmåltider. Men heldigvis var der
en flok glade ledere, der investerede
noget af deres påskeferie til at være
sammen med en flok friske børn. Når
børnene trives og har det godt, ja så
ved man, at dette som leder bærer
lønnen i sig selv. Så dejligt og fornøjeligt at komme af sted på lejr – og
skønt at komme glad og tilfreds hjem
igen.

Maj 2022

I påskeferiens første fridage fra mandag til onsdag arrangerede Tylstrup
Frikirkes børnearbejde i fællesskab
med Nordstjernen (kirke i Nørresundby) børnelejr. Lejren foregik på Storskovlejren i Dronninglund Storskov.
Vejret var et skønt lejrvejr, hvilket betyder udevejr, da solen skinnede fra
morgen til aften de 3 dage.
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Påske i Tylstrup Frikirke
A F SØRE N MOR T EN SEN

Maj 2022

Op til påsken delte Tylstrup Frikirke
påskenummeret af avisen ”Udfordringen” ud. Sammen med et postkort
med en indbydelse til påskens gudstjenester, var det Tylstrup Frikirkes påskehilsen til byens indbyggere.
Traditionen tro var der mange der
deltog i Tylstrup Frikirkes gudstjenester i løbet af påsken.
Påsken begyndte med gudstjeneste palmesøndag, hvor der blev fejret,
at Jesus drog ind i Jerusalem.
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Ostebord Skærtorsdag.

Så fulgte fejringen Skærtorsdag aften, hvor man efter nadvergudstjenesten – fortsatte fællesskabet med et
dejligt veltillavet ostebord, og på den

Børnene laver kors.

måde markerede, hvordan Jesus den
sidste aften delte måltid med sine disciple.
Langfredag blev markeret med en
liturgisk gudstjeneste – det vil sige,
at der ingen prædiken er, men man
læser op af Bibelens påskebudskab,
og indimellem nyder stilhed og lytter
til musik.

Der har bl.a. været et par udsendelser med ham i TV-Nord. Desuden deltog nogle ukrainske flygtninge, som er
bosat i området.
Gudstjenesten rundedes af med
kirkekaffe, hvor der var lejlighed til
at ønske hinanden GLÆDELIG PÅSKE både på dansk og på Ukrainsk:
Щасливого Великодня

Påskedag
Det hele kulminerede så Påskedag.
Ugens højdepunkt med en flot pyntet kirke der markerer, at Jesus overvandt døden – og minder os om, at
der ingen jul var at fejre, hvis Jesus
ikke var opstået. Intet er bedre, end
at kunne begynde gudstjenesten med
præstens begejstrede udråb: Kristus
er opstanden! Og menighedens ligeså begejstrede gensvar: Ja sandelig!
Han er opstanden!
Præsten, Finn Kier-Hansen, var
tydeligvis fyldt med begejstring og
glæde under forkyndelsen – og den
smittede helt sikkert af på de mange
deltagere.
Men også krigen i Ukraine blev
nævnt, for det er ikke alle, der på
samme måde som os i trygge omgivelser, kan fejre påske. Bl.a. havde vi
besøg af Sergii Melnychenko fra Asaa,
der sang 2 sange for os. Sergii har arbejdet på en gård som fodermester i
nogle år, og er en fantastisk sanger.

Lovsang Påskedag.

Sergii Melnychenko.

STØT INDBLIK

41656

BURGER
Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk
”Himmerlands Kød”
Tylstrup Burger 200 g. grillet bøf, med ost,
sprød bacon, hjemmedrejet burgerdressing,
hjemmesyltede agurker, syltede løg, friske tomater og iceberg
75,- KR
Kæmpe Tylstrup Burger 2 x 200 g. grillet bøf,
dobbelt ost, sprød bacon, hjemmedrejet burger-dressing, hjemmesyltede agurker, syltede
løg, friske tomater og iceberg
99,- KR
GIGA-BURGER 3 x 200 g grillet bøf, dobbelt
ost, sprød bacon, hjemmedrejet burger-dressing, hjemmesyltede agurker, syltede løg, friske
tomater og iceberg
119,- KR
Foderbrættet Special 200 g. grillet bøf, dobbelt
ost, dobbelt bacon, hjemmedrejet chilidressing,
sprød salat, semitørrede tomater, syltede løg og
syltede agurker
79,- KR
Crispy Chicken Burger Smurt m. aioli, 2 x onionrings, sprød salat, bagte tomater og syltede
rødløg.
69,- KR
Flæskestegsburger Smurt med senneps-mayo,
hjemme-syltede agurker og rødkål
75,- KR
Steakburger Grillet oksefilet i strimler, aioli,
syltede løg, bagte tomat, sprød salat og bearnaise-dressing
95,- KR
Bøf Sandwich smurt med hjemmedrejet remoulade, ketchup, rå løg, ristede løg, syltede
løg, rødbeder, hjemmesyltede agurker og god
hjemmelavet brun sovs
75,- KR
(HUSK AT TILKØBE BEARNAISE + 16,- KR)

Veggie Burger Sprød paneret soya-bøf, grøn
urte-mayo, sprød salat, semitørrede tomater og
syltede løg
75,- KR
HUSK AT FÅ LAVET DIN BURGER TIL EN
”MENU”
1 x frit, 1 x dip, 1 x sodavand
29-, KR
Ekstra bøf
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

TELEFON 9397 9119

www.foderbraettet.dk
Luneborgvej 71, 9382 Tylstrup

Ørn i Rede med fritter, hjemmelavet remoulade,
hjemmelavet agurkesalat og en lille salat
75,- KR
Klassisk Pølsemix sprøde fritter, ketchup og rå løg
70,- KR
Knap så Klassisk Pølsemix Sprøde fritter, pølser, bacon, bearnaisedressing, rå løg og syltede
rødløg
80,- 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 Krydderurte-dressing
75,- KR
Grøn Salat Sprød og frisk salat, med syltede rødløg, bagte tomater, nødder og hjemmelavet Krydderurte-dressing
50,- KR
OPGRADER DIN GRØNNE SALAT
Tilkøb af rejer eller koldrøget laks
+29,- KR
Tilkøb af grillet kalvefilet
+29,- 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, 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
SE DAGENS HUSMANDSRET OG UGENS
TAPAS MENUER PÅ VORES FACEBOOKSIDE

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

Theo´s Favorit 1 rødspættefilet med sprøde
fritter, ketchup, hjemmelavet remoulade, citron
og gnavegrønt
59,- KR
Louis´ Special 6 chicken nuggets med sprøde fritter, ketchup, hjemmelavet remoulade og
gnavegrønt
55,- KR
Krudtuglernes Favorit Junior-Burger med
100 g bøf, smurt med ketchup. Sprøde fritter,
ketchup, hjemmelavet remoulade og gnavegrønt
59,- KR
Medinas Mix Junior pølsemix, sprøde fritter, pølsesnitter, ketchup og remoulade er ved siden af,
plus gnavegrønt
55,- KR
1 x Børne-Tapas med kyllinge-nuggets, pølser,
gode rejer og en stegt rødspættefilet med citron.
Gnave-grønt x 2, dyppelse x 2, plus et lille stykke
kage
55,- KR

SNACKS & TILKØB
Lille Snackbox 3 Mozzarella Sticks, 3 løgringe,
3 Chili Cheese Toppers, valgfrI dip
55,- KR
Stor Snacknox 6 Mozzarella Sticks, 6 løgringe,
6 Chili Cheese Toppers, 1 x lille frit, ValgfrI dip
79,- 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, chilimayo, senneps-mayo, karry-ketchup,
cremefraiche-dressing
8,- KR
Kryddersmør
12,- KR
Brun sovs eller bearnaise sovs, pr bæger
16,- KR
Lille pose
2,- KR
Stor pose
4,- KR

Tylstrup Frikirke engageret
i Ukrainske flygtninge
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A F SØRE N MOR T EN SEN
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Som mange andre steder i Danmark,
har Tylstrup også modtaget Ukrainske
flygtninge. Det er en større familie,
som bl.a. består af et ægtepar med
14 børn, hvoraf de 9 er adopteret.
Den ældste søn måtte desværre blive
tilbage i Ukraine. Familien har været
tilknyttet en frikirke i Ukraine, og derfor var det naturligt, at Tylstrup frikirke
blev spurgt, om de kunne hjælpe familien. Udover kirkens engagement,
er der også andre i byen og området
der hjælper til.
Der er blevet givet masser af ting
til familien, så de kan have en normal tilværelse i Tylstrup som muligt.
Desuden blev der indsamlet en større
pengegave til hjælp til mad og andre
nødvendige ting.

der pludselig var ledig tid næste dag,
og oven i købet i Aalborg!

Miraklernes tid er ikke forbi

Velkomstgudstjeneste

Der skete også et under, da familien
skulle registreres hos myndighederne. De fik at vide, at det kunne vare
op til flere måneder, inden der kunne
findes en tid. Til en gudstjeneste blev
der bedt en bøn om, at det måtte
kunne gå hurtigt, og underet skete
selv samme dag, da man skulle forsøge at finde en tid, og det viste sig, at

Familien blev budt velkommen til Tylstrup på en gudstjeneste i Tylstrup frikirke søndag d. 27. marts, og mange
havde valgt at deltage i denne festlige begivenhed, som det på trods af
omstændighederne, var. Efter gudstjenesten var der arrangeret en stor
kirkefrokost, hvortil mange havde
medbragt forskellige retter. Der var
heldigvis meget mad til overs, og det
fik den ukrainske familie med hjem,
som man så kunne have glæde af de
næste dage.

Kirkefrokost.

Den kommende tid
Vi håber og ønsker for familien, at de
må få en dejlig tid i Tylstrup, og blive taget godt imod, når de kommer
rundt omkring. Der er stadig en del
usikkerhed omkring skolegang, institutioner m.m.
Men ingen ved foreløbigt, hvor
længe opholdet i Danmark skal vare.
Familien længes selvfølgelig hjem til
Ukraine og til deres efterladte familier, bl.a. bedsteforældre, og til den
forstad uden for Kyev, hvor de boede i
deres eget store hus, og hvor der var
plads til hele familien.

At forstå hinanden

Rigeligt med mad.

Kommunikationen med familien kan
være svær, da det kun er moderen
der kan engelsk. Det er hun heldigvis meget god til, da hun har været
engelsklærer i Ukraine. Enkelte af de
største børn kan også lidt engelsk.
Men heldigvis kan moderne mobiltelefoner oversætte sprog, så bl.a.
børnene på tværs af sproggrænser
kan tale sammen. Så er der jo også
tegnsprog og fagter, så det går som
regel godt med at forstå hinanden.

Mad til overs.

Ved at genbruge kan man
både spare og hjælpe
A F A R N E H ANSE N

hvordan vi bedst kan bruge vores
overskud.

Miljø, bæredygtighed og økonomi

Mad til sultne børn.

Hjælp til fattige
familier i Rumænien
De børnefamilier Tylstrup Genbrug
sender hjælp til i Rumænien, har
gennem de sidste par år mistet en
stor del af deres købekraft. Den politiske situation med krigen i Ukraine
og Corona er årsag til, at der er mange, der har det slemt. Mange er gennem Coronatiden blevet arbejdsløse.
Fattigdom og stigende priser, er ikke
nogen god cocktail. I mange familier
må man beslutte, om man vil varme
huset op, eller have mad på bordet.
Disse familier var fattige før, men det

er blevet meget, meget værre de sidste par år.
Hjælpen fra Tylstrup Genbrug til
disse familier, er af uvurderlig betydning, den kommer som en stor opmuntring i en svær tid, og det hjælper
med til, at nogle familier får lidt ekstra
til dagen og vejen.

Hvad med Ukraine?
Mange flygtende mennesker fra Ukraine fylder mediebilledet lige nu. De
får meget hjælp, og har også brug for
meget. I Tylstrup Genbrug har vi overvejet, hvordan vi bedst kunne hjælpe.
Vi giver ikke af vores overskud til store pengetanke, og vil helst hjælpe på
første hånd, således at der ikke bliver
for mange penge væk, til noget der
ikke hjælper. Det er ikke så mange
penge, vi formidler, så det vi giver skal
helst gives uden mellemmænd.
Derfor har vi hjulpet et par ukrainskes familier her på egnen med
nogle dagligdags fornødenheder. Vi
har også betalt for, at nogle ukrainske børn kunne komme på børnelejr i
påsken. Vi vurderer fra gang til gang,

Britta i Tylstrup Genbrug.
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Den tid vi er i lige nu, er meget omskiftelig. Det der var i går, er ikke det
samme i dag. Først på året, var det
Covid-19 vi forholdt os til, og så blev
det krigen i Ukraine. Begge begivenheder har været med til at gøre tiderne anderledes, og priserne stiger på
næsten alle ting.
Vi har ikke råd til at købe så mange nye ting, og som aldrig før er der
brug for at leve miljøbevidst og socialt
ansvarlig.

Tidernes omskiftelighed, priserne på
gas, olie og benzin og mangel på
mange almindelige ting fortæller os,
at vi skal passe på, det vi har. Mange ting kan genbruges, og næsten alt
kan købes genbrugt. Det er vigtigt, at
vi genbruger de ting, der kan genbruges. Aalborg kommune sørger for, at
plast, pap, metal og restaffald bliver
genbrugt.
I Tylstrup Genbrug tager vi os meget
gerne af tøj, sko, legetøj, småmøbler
og andre ting og sager. Ved at genbruge letter vi på den dårlige miljøpåvirkning, som skrald har, vi booster
bæredygtigheden, og vi sparer
penge både privat og nationalt. Ved
at genbruge letter vi på det pres, der
er på mange af verdens ressourcer.
Det økonomiske overskud Tylstrup
Genbrug skaber gennem genbrugsprojektet er oven i købet med til at
skabe tåleligere forhold for nogle af
verdens hårdest prøvede familier.
Tylstrup Genbrug er byens genbrug.
Tak for al den støtte vi får, både gennem det vi modtager, og det der bliver
købt. Tak for den støtte vi får i vores
lokalsamfund.
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Kalender
JULI 2022

MAJ 2022
18.
kl. 19.00-22.00
19.
kl. 9.00
20.-22
		
22.
kl. 10.30

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup By:
Middelaldermarked på Markedspladsen på Tylstrupvej.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

Maj 2022

JUNI 2022
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1.
kl. 14.00
1.
kl. 19.00
2.
kl. 19.00
3.-4.
kl. 10.00-16.00
5.
kl. 10.00
5.
kl. 15.00
7.
kl. 14.00
7.
kl. 19.00-22.00
10.
kl. 17.00
12.
kl. 10.30
14.
kl. 13.30
15.
kl. 19.00-22.00
16.
kl. 9.00
19.
kl. 10.00
		
19.
kl. 10.30
23.
kl. 13.30
26.
kl. 10.30
		

Tylstrup Frikirke:
Sommertorsdag.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Sommertorsdag.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

AUGUST 2022
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Pinse og Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Kids Fun Night.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Gavlen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Erik Mortensen.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscentret.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Søren Mortensen.
Med besøg af Tina fra Ghanaudvalget.

JULI 2022
1.-2.
kl. 10.00-16.00
3.
		
7.
kl. 19.00
10.
		
13.
kl. 10.00
		
		
14.
kl. 19.00
17.-22.
		

21.
kl. 19.00
24.
kl. 10.30
28.
kl. 19.00
31.
kl. 10.30

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Tylstrup Frikirke:
Ferie. Ingen gudstjeneste.
Tylstrup Frikirke:
Sommertorsdag.
Tylstrup Frikirke:
Ferie. Ingen gudstjeneste.
Ajstrup Sogn:
Sommerudflugt til Vejlernes Naturcenter.
Besøgscenter Østerild og Kirsten Kjærs Museum.
Tilmelding nødvendig.
Tylstrup Frikirke:
Sommertorsdag.
Tylstrup Frikirke:
Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg.

5.-6.
kl. 10.00-16.00
7.
kl. 10.30
9.
kl. 13.30
15.
19.-20.
		
24.
kl. 18.30
		
25.
kl. 13.30

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Gavlen.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Udflugt (nærmere omtale senere).
Tylstrup Byfest:
Programmet kommer snart.
Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt til Frederikshavn Kirke, med rundvisning
og kaffe. Tilmelding nødvendig.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscentret.

STØT INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:
7448-1202245 eller mobilepay til 41656
Du bestemmer selv beløbet.

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i august 2022 i løbet af uge 32.
Kontakt derfor Jens senest:

den 24. juni 2022

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio august 2022 til
medio november 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:

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk, tlf. 22 12 63 40

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30
i Tylstrup Frikirke hver Ved
søndag
kl. 10.30
alle gudstjenester i Tylstrup

BØRN
vide m

BØRNEKIRKE

BØR
søn

Ved al
Frikirk
børne

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

Hvad f

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

ANNONCE I INDBLIK

Visitkort str. – 4 numre . . .
2 x visitkort str. – 4 numre.
1 halv side – pr. nummer . .
1 hel side – pr. nummer . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . kr. 800,kr. 1.500,. . kr. 700,kr. 1.200,-

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
BØRNEKIRKE
TLF. 61 18 21 62 JENSTHN55@GMAIL.COM
S T Ø T B L A D E T S Ssøndag
P O N S kl.
O R10:30
ER  DE STØTTER OS
Ved alle Vognmandsforretning
gudstjenester i Tylstrup ApS
Sulsted
Frikirke (adr.: v.Luneborgvej
Per Thomsen 54) er
Stokbrovej
54, 9381 Sulsted
børnene inviteret
til BØRNEKIRKE

Bø
søn

Ved al
Frikirk
børne

per@sulstedvognmand.dk

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

Tlf. 96 96 52 00 - www.digigraf.dk
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Hvad foregår i3025
BØRNEKIRKEN:
9826
Sang og
musik
www.sulstedvognmand.dk
Bibelhistorie og
bøn
Containerudlejning
· Rendegraver
Aktiviteter
legsand og grus
Kranarbejde
· Kørselog
med
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

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

Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 12 12

www.broenderslevelteknik.dk

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE
GRILLBAR
Luneborgvej 73 – 9382 Tylstrup
Tlf. 6015 9382 – www.komgladhjem.nu

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

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03
Tylstrupvej 1, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69
SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

Trine Mette Olesen
Tylstrupvej 12
DK-9382 Tylstrup

info@equitailor.dk
Tel.: +45 61 30 10 49

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

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted
oesterby123@mail.dk
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Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup
Tylstrupvej
37 · 9382 Tylstrup

Tlf. 96 39 18 80
tlf.
96 39 18 80
Ring og bestil så er

Telefon 98 26 11 84

Bakkelyvej 2A • Vestbjerg • 9870 4900

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

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

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk
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Mandag til fredag kl. 16:00 – 21:00
og i weekenderne 12:00 – 21:00.

INVEST
E

Vores rådgivning

Ring og bestilmaden
så erklar
maden
når de kommer! kommer hele vejen rundt
når deklar
kommer!
www.byenspizza9382.dk
www.byenspizza9382.dk
Findososogså
også på
på facebook!
find
facebook!

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE

UP
TYLSTRU
S
H
V
L
U
G

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18
Tylstrupvej 12 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

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

Murermester

Falch Bolig Udlejning

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 40 33 43 67 · murer.ajstrup@gmail.com

v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

SØREN SØRENSEN

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

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

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S
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Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk www.tm-danjensen.dk

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

Lokal
rådgivning
- så er det os,
du skal spørge.

Brønderslev - T 8222 9700

Telefon-

tavlen
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
23 70 32 43
Lone Mandrup
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
Søren Sørensen
40 33 43 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Lotte Hovmøller
Christensen
23 40 53 47
Udlån af Sognets Hus:
Lone Mandrup
98 26 26 26

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest
og møder:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk
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
EGNSMINDESAMLINGEN
FOR SULSTED OG
AJSTRUP SOGNE
Helge Ziegler
29 65 02 09
egnsmindesamlingen@
gmail.com
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98
JAGTFORENINGEN
Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16
KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Bodil Bach
98 26 18 53
NEJST RIDEKLUB
Formand:
Ann Øland Lodborg
20 48 77 83

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
STOFA/AN-TV
88 30 30 30
SULSTED/AJSTRUP
SENIORER
Formand:
Ole Andersen
23 20 14 03
kaja-ole@stofanet.dk
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Kenneth Krogh Jensen
20 82 08 15
tylstrupborgerforening@
hotmail.com
Næstformand:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
Kasserer:
Ditte Møller
40 86 06 90
Hjemmeside kontakt:
Brian Lilholt
lilholt.brian@gmail.com
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk
TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Søren Faurholt
20 32 04 68
sorenfaurholt@gmail.com
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Bjarne Thomsen
20 42 96 73
formand@tylstrupvand.dk
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Lone Sudergaard
28 14 27 22
lonesudergaard@live.dk
TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
96 52 05 10
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31
AALBORG POLITI
114

Skolebestyrelsen
Formand:
Maria Nielsen
29 73 03 35
mariatylstrup85@gmail.com

AALBORG
UNIVERSITETSHOSPITAL
97 66 00 00

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

FALCK
70 10 20 30

louisenielsen80@hotmail.com

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

Håndbold
Formand:
Maria Nielsen
29 73 03 35
mariatylstrup85@gmail.com
Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer:
Kirsten Kristiansen
53 73 33 11
kirstenkristiansen@outlook.com

ALARMCENTRALEN
112

HALLEN
26 81 14 80
LÆGEVAGTEN
70 15 03 00
LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66
TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

