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Open By Night 2022

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/Ajstrup-området.
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.

redaktører

Borgerforeningens bestyrelse
Kvartalets profil
Kurt Larsen
Til den frihed...
Præstens klumme
Barndommens Gade 35
Missionshusene – Historiske huse III

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

Nyt fra Brændskov’ venner
En fantastisk oplevelse i mudret
Jean-Michel Jarre

kalender + tlf. tavle
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

Fra Selånger til Nidaros på gåben
Aktiviteter i Tylstrup Frikirke

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

Sæsonopstart i skytteforeningen
grafisk produktion

Koncert på en stubmark
Jean-Michel Jarre
Kids Fun Night

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00

Skt. Hans 2022
Tylstrup løbet 2022
Koncert i tørvejr
Jean-Michel Jarre

deadlines
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stof til redaktører
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22/9 – 2022

uge 44

Kalender
Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører
Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

Udebliver Indblik, klik da ind på:
www.budzonen.dk/tastselv eller ring
på telefon 9935 3434 eller skriv på
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

Open By Night 2022
A F BO R G E RF ORE NING EN

I Borgerforeningen holder vi af faste
traditioner – og en af vores faste traditioner er, at vi møder op til Open By
Night og byder på lidt til ganen. Således også i år. Desværre er vi ved at få
en fornemmelse af, at der også er tradition for regnvejr på denne aften. På
trods af det våde vejr var der et pænt
fremmøde, og vi sætter altid pris på

Igen i år måtte paraplyerne frem.

at få lejlighed til at snakke med byens
borgere. Det er en fornøjelse, at vi har
en aktiv erhvervsforening i byen, som
sørger for, at vi har et tilbagevendende arrangement af denne type. Mange af byens erhvervsdrivende deltog
og bidrog til, at der var liv i gaden.
Udover at vi er glade for traditioner
i Borgerforeningen, så er vi også klar

til at prøve nye ting af og her er idéer
hjerteligt velkomne. Så har du et godt
forslag, så stop et bestyrelsesmedlem
på gaden, send en mail til:
tylstrupborgerforening@hotmail.com,
eller kontakt os via hjemmesiden:
tylstrup-by.dk

Vi hygger os – også i regnvejr.

Ved Tylstrup Borgerforenings generalforsamling i foråret, kom bestyrelsen
til at se ud som følge efter konstitueringen: Her var det genvalg til Kenneth
Jensen som formand og Anne Merethe Christensen som næstformand.
Nyvalgt kasserer er Ditte Møller der
også er ny i bestyrelsen, og Sofie
Wedø blev valgt ind som suppleant.
Den tidligere kasserer Marianne
Mattesen ønskede ikke genvalg. Og
så havde vi den store sorg at miste
Lene Etly Larsen, der pludseligt afgik
ved døden i september 2021. Her
trådt den daværende suppleant Knud
Erik Kristensen så ind i bestyrelsen i
hendes sted.
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Fra venstre er det Herrerne først. Knud Erik Kristensen, Jesper Nørnberg Andersen, Brian
Lilholt, Morten Wanning Møller Poulsen og Kenneth Jensen. Forrest fra venstre Sofie Wedø,
Anne Merethe Christensen og Ditte Møller.

Kvartalets proﬁl:

KURT LARSEN
August 2022
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Så sidder jeg igen her bag skærmen,
med hænderne på tastaturet og skal
til at skrive et nyt interview ind. Jeg har
nemlig været en tur ude på Skovmarken, vest for Tylstrup.
Personen som jeg har sat stævne
denne gang, har jeg haft i tankerne
rigtig længe til netop augustnummeret her. Det er vel åbenlyst, at når vi
har planlagt, at der skulle være et lille
tema i dette nummer af Indblik vedrørende, at det den 7. september er
20 år siden, den verdenskendte franske musiker og kunstner, Jean-Michel
Jarre gav en fantastisk koncert, under
meget vanskelige forhold på markerne
ude i Gl. Vrå Enge. En koncert som
virkelig satte vores lille by, ikke bare
på Danmarkskortet, men på hele Verdenskortet.
Da Indblik først startede i maj 2003,
er der ikke skrevet noget ned om koncerten her i bladet. Det forsøger vi at
gøre bod på her.
Det er også længe siden, at jeg har
været forbi en landmand her i mine artikler. Så hvorfor ikke slå to fluer med
ét smæk?
Landmanden, som lagde marker til
koncerten, er gårdejer Kurt Larsen, og
han har heldigvis sagt ja til at stille op

til en snak, her en onsdag eftermiddag
inden fodertid.
Fulde navn: Kurt Larsen. Stilling:
Landmand og gårdejer. Alder: 59 år.
Civil stand: Gift med Karen Jakobsen
som kommer fra Hobroegnen. Børn:
Jeg har en søn Daniel fra et tidligere
forhold. Han er 35 år. Og så har Karen og jeg 2 drenge sammen. Det er
Christian på 23 år og Tue på 22 år
Børnebørn: Daniel har en lille datter.

Hvor er du født og opvokset, og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født den 22. februar 1963 her
på Skovmarken. Dog ikke her på gården, men på en ejendom henne på
Hejbækvej. Her boede mine forældre
og søskende, indtil jeg var 5 år, hvor,
de byggede gården her og flyttede
herover. Mine forældre hed Christian
og Gerda Larsen. Jeg har to ældre søskende, Anne Marie og Erik.
Grunden til at vi flyttede herover, er
fordi der blev en jordfordeling, hvor der
blev nedlagt et par ejendomme henne
på Hejbækvej. Dengang var der en del
små ejendomme her på Skovmarken.
De havde deres jorde spredt forskellige steder i området. Der blev så slået
en del marker sammen lige her på i alt

27 ha., og dem overtog min forældre
så, og byggede en hel ny gård på jorden. Samtidig nedlagde de deres egen
ejendom ovre på Hejbækvej. Den jord
gik så til andre landmænd derovre.
Det må have været i 1968, at gården her var færdigbygget. Det kostede
275.000 kr. at bygge den, og den fik
navnet ”Lille Vrå”.
Min barndom og ungdom foregik i
Tystrup. Jeg gik i Tylstrup Skole og spillede fodbold i TUI (Tylstrup ungdomsog Idrætsforening) og så arbejdede
jeg efter skoletid på nabogården lige
heroverfor. Det var da Geert og Karen
Lene Christensen havde den. Da var
jeg kun 13 år.
Jeg tog 9. kl. afgangseksamen på
Tylstrup skole i 1979. Vi var faktisk
to 9. klasser dengang. Der var sågar
også en 10. klasse på Tylstrup skole.

Du gik ud af 9 kl.
hvad skete der så?
Jeg fik fast arbejde ovre hos Geert
Christensen i 5 måneder, hvorefter
jeg kom på grundkurset på Lundbæk
Landbrugsskole i Nibe.
Da jeg var færdig på landbrugsskolen, fik jeg job som fodermester hos
gårdejer Jørgen Ottosen i Ø. Hjer-

mitslev. Der var jeg i et år, hvorefter jeg
fik plads på en gård i Dronninglund, og
var der i halvandet år, hvorefter turen
gik til Serritslev, til Jens Andreasen,
hvor jeg igen blev fodermester. Nu var
jeg blevet så gammel, at jeg fik ansvar.
Så her fik jeg virkeligt lært meget. Det
var en gård med både køer og svin.
Jeg havde ansvaret for kvægafdelingen. Det var virkelig spændende og
lærerigt. Her var jeg i 2 år, hvorefter
jeg igen tog på Lundbæk og gjorde
landbrugsuddannelsen færdig.

Så var du udlært landmand,
hvad skete der derefter?
Først var jeg halvandet år på en gård
oppe ved Ingstrup, inden jeg forpagtede Præstegården i Tolstrup. Det var i
1986. Der havde jeg 32 køer. Men lidt
efter lidt begyndt jeg så at overtaget
det her hjemme. I 1991 byggede jeg
en ny bindestald her, og flyttede alle
dyrene fra Tolstrup her til Skovmarken.
Det var til nytår 1991, og sammen
med dem, der var her på ”Lille Vrå”,
var jeg nu oppe på 62 køer.

Men 62 køer var ikke nok, vel?

Hvor mange ansatte har du?
Jeg har en pige som er på fuldtid og
så en halvtidsansat, foruden mig selv.
Så der er ikke så mange fri weekender,
men det hjælper meget, at vi har malkerobotterne som klarer malkningen.
Fodringen er ikke så tidskrævende og
heller ikke fysisk krævende med de
maskiner, vi har i dag.

Går du meget op i
avlsarbejdet med din køer?
Det gjorde jeg meget for år tilbage,
men det gør jeg ikke så meget mere.
For det er noget helt andet man går
efter i dag. Det bliver nærmest styret
af computere nu. Der kommer nogle ud og kårer køerne, og noterer de
svagheder og andre ting man gerne
vil have ændret på den fremtidige ko.
Så regner computeren selv ud hvilke
tyre, man skal bruge sæd fra. Koens
dna-data ligger også i systemet, så
det forhindrer indavl. Det tager ikke
flere år, at finde ud af om en kviekalv
kan udvikle sig til at blive en ko med
en god ydelse og eksteriør. Det klares
med en gentest af kalven, og via den

Et kig ud i stalden og de dejlige sortbrogede køer.

kan man få en indikation af, i hvilken
retning kalven sandsynligvis vil udvikle
sig.

Der er snak om, at der skal
bygges et stort solcelleanlæg herude, er det noget der
kommet til at berører jer?
Ja, det er det, hvis det bliver til noget.
Der er noget på plads ovre på Kæragerholmvej. Det er vi ikke en del af.
Men der er slet ikke noget på plads
endnu vedr. det her på Skovmarken.
Bliver det til noget, bliver vi berørt at
det, men det er alt for tidligt, at sige
noget om det endnu.

Bliver der tid til at holde
fri og komme på ferie?
Jo, det gør der da. Vi har været på en
fantastisk tur til Canada, hvor vi kørte
rundt oppe i Rocky Mountains. Det var
godt nok en flot og oplevelsesrig tur. Vi
startede i Banff Nationalpark og endte
så oppe i Jasper Nationalpark. Det var
en fuldstændig fantastisk køretur. De
norske fjelde er også flotte, men det vi
så her slår dem virkelig.
Vi har været på mange ferier, men
Canada, det var turen der slår alt andet. De første 12 dage kørte vi rundt
i Rocky Mountains, og fløj derefter til
New York og var der i 6 dage. Det var
også noget af en oplevelse. Vi boede
på Manhattan, og vores ældste søn
havde altid drømt om den by. Så han
blev helt ekstatisk, da vi kørte ind mod
byen, og han så den store skyline stige
op forude. Byen sov jo aldrig. Vi gik
ude og osede kl. 23 – 24, og der var
stadigvæk gang i byens butikker.
Ellers kørte vi meget på camping
som regel rundt om i Danmark, da
børnene var små. Men vi har da også
været en tur på Gran Canaria for mange år siden. I 10 år i træk var vi med
drengene til Vildbjerg cup. Vores yngste søn har været i Tyskland som au
pair, så der var vi nede og besøge ham
3 gange. Vi er også Manchester United fans her i familien. Så vi har været
ovre på Old Trafford i Manchester et
par gange og se fodbold.
Hvert år er vi også en gruppe venner
som tager på skiferie i Norge
Vi er en fodboldglad familie. Jeg har
selv spillet i mange år og drengene
spillede også fodbold. Sammen med
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Det var det da i nogle år, men i 2003
byggede vi så løsdriftsstalden til 140
køer, og det har så nu udviklet sig endnu mere, og i dag har vi 200 køer og
malker med 3 robotter.
Der er også gennem åerne blevet
købt mere jord til, så vi nu ejer 124
ha, og dyrker i alt 178 ha med det, der
er lejet. Alle markerne ligger faktisk
lige her omkring gården. Det er rigtig
dejligt og praktisk, at der ikke er lang
transport på landevejene.
Vi har mere jord, end vi har brug for
til foder til kreaturerne, så 38 hektar

af jorden dyrkes med korn som bliver
solgt. Jeg har mest interesse i stalden,
og til den sortbrogede kvægrace.
Ungdyrene er på græs om sommeren, mens alle køerne bliver fodret året
rundt i stalden. Vi driver det, der kaldes konventionelt landbrug. Altså vi er
ikke økologer. Det er ikke fordi, at vi
ikke bryder os om økologi, men det er
jo lavbundsjord vi har, og hvis 200 køer
skal gå ude året rundt, vil det blive en
stor mudderpøl de kommer til at gå i.
Se bare hvordan koncertpladsen så ud
efter bare en dags regn.
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én mere, var jeg træner for dem og
deres hold. Det var vi i 4,5 år.
Jeg spillede nogle år oldboys og
grand oldboys, men det gør jeg ikke
mere. Er lige blevet opereret i et knæ
igen, så nu er jeg helt stoppet.
Fodbolden har fyldt meget. Da jeg i
sin tid kom tilbage til Tylstrup var der
stort set ikke flere tilbage i byen af ens
gamle skolekammerater, så hvis jeg
ikke havde spillet fodbold, var jeg da
ikke kommet til at kende nogen her
igen.

koncerten. Den var de også meget
stolte af bagefter. Den ligger nu også
på YouTube.
Der var godt nok også et andet sted,
som de havde haft i kikkerten, men
det blev kasseret, fordi der var for dårlige vejforhold. Det kan man sige også
gjorde sig gældende her, men da det
jo stort set lå lige op ad E39, vurderede man, at det var her, det skulle
være. Vi er nu henne i juli måned.

Så var der noget med, at alt
den jord du havde købt kunne
laves om til en koncertplads?

Nej, vi mødte ham aldrig personligt.
Vi forhandlede kun med 2 repræsentanter for Muskelsvindfonden. Jeg kan
ikke huske, hvad de hed, men de gjorde virkeligt et kæmpe stykke arbejde.
Den ene havde en masse entreprenørmaskiner, som blev brugt til at bygge
koncertpladsen.
Vi fik også selv en hel del ekstra
opgaver, for vi skulle jo have hveden,
som var på markerne, høstet. Derfor
var vi nødt til at tvangsmodne den ved
at sprøjte den ned. Vi høstede allerede
omkring den 12. august, så de kunne
komme i gang med at bygge pladsen
op. Den skulle være klar til koncerten,
der var programsat til den 7. september.
Så snart vi havde fået høsten i hus
gik maskinerne i gang. Der skulle lægges køreplader ud nogle steder, og de
gravede også et par grøfter til at lede
vand væk, hvis der skulle blive regn.
De grøfter er der stadigvæk, da jeg
godt kunne bruge dem. Så dem lod
de blive efter koncerten.

”Ja det var noget værre noget”, grinede han.
Vi blev kontaktet tilbage i april/maj
måned 2002, at man gerne ville lave
en koncert med en Jean-Michel Jarre på mine marker. Og helt ærligt, jeg
anede ikke, hvem han var. Og da jeg
hørte, at han skulle være et verdensnavn, sagde jeg, at det er da vist noget
vrøvl. Han kommer da ikke ud på vores
lave våde marker og stiller scene op.
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Men de kom tilbage igen?

6

Ja det gjorde de. Dem der kontaktede
mig var folk fra N-E-G Micon, som har
lavet alle møllerne herude. De kom og
så på jorden og finder ud af, at den
opgave kunne de ikke magte selv. Derfor henvendte de sig til Muskelsvindfonden, der har erfaring med at lave
Grøn koncert hvert år. Her går det så
i stå, for Muskelsvindfonden sagde, at
det kunne de ikke gøre nu. Det kunne
først komme på tale til næste år, for de
folk, som de havde som hjælpere var
allerede booket op og/eller var tilbage
på arbejdet osv. Derfor hørte vi ikke
mere fra dem, før vi var taget på ferie.
Der blev vi ringet op af Geert Christensen, vores nabo. Han fortalte, at de
var blevet inviteret til møde omkring
Jean-Michel Jarre (JMJ) koncerten på
Tylstrup kro, og at de havde glemt at
informerer mig om det.
JMJ havde sagt, at hvis han skulle
lave den koncert, skulle det være i år
2002, ellers blev der ingen koncert, og
det skulle være her hos os. Grunden til
at det skulle være her, var pga. møllernes placering. Han (JMJ) gik meget
op i den video, der skulle optages af

Var han selv med til
forhandlingerne?

Hvor meget jord gik
der til koncerten?
Selve den mark som koncerten blev
afholdt på var på 6,7 ha. Og så var
der stillet VIP telte op på marken ved
siden af.

Må man spørge, om det var
en bedre forretning at leje
en mark ud til koncert end
at dyrke korn på den?
Nej, så god en forretning, var det godt
nok ikke. Vi lejede nogle maskiner ud
til dem, til en god pris, men selve leje
af pladsen var ikke nogen guldgruppe.
Vores plæneklipper, som de havde lejet, kørte i døgndrift derude, og da jeg

fik den hjem igen og skulle slå vores
græsplæne, hamrede den et stempel
ud igennem motorblokken. De havde
lavet en campingplads, hvor de boede, mens de byggede pladsen, og der
kørte de hele tiden og slog græsset.
Der var et forrygende godt vejr hele
tiden, mens byggeriet stod på. Mange af folkene var københavnere, og
de nød at være derude. De kunne
bare ikke forstå, at der kunne være så
mørkt om aftenen og natten. Det havde de aldrig oplevet før.

Snakkede I med dem omkring
parkeringsmulighederne?
Ja, det gjorde vi, men de lyttede ikke til
os. Ham fra militærpolitiet, som skulle
stå for det område, var ikke nem at
snakke med.
Det var egentlig ikke fordi, at der
var vådt, at bilerne ikke kunne komme ud fra parkeringspladsen. Men
han ville have alle bilerne ud gennem
rundkørslerne ved motorvejen. Derfor
blev vejen gjort ensrettet. Man havde
regnet ud, at det ville tage 5 timer at
få alle bilerne ud. Men han ville have,
at alle bilerne skulle den vej ud, også
dem der holdt ude mod Milbakken.
Havde man nu ladet de biler, der holdt
på den side af pladsen køre ud og væk
via Milbakken, havde den trafik ikke
blokeret vejen den anden vej, og der
var jo også, foruden bilerne, en masse
fodgængere på vejen, som bl.a. ledte
efter deres biler, som de ikke kunne
finde, fordi der ikke var lys.
Man nåede heller ikke at sætte parkeringsbåse op på de 21 ha markjord,
jeg har lige her bag gården. Den mark
var meget nemmere, at komme til og
fra. Det er også højere jord, men den
blev stort set ikke brugt. Den blev dog
brugt til busser, som ikke have problemer med at komme derfra. Der var
dog et par stykker som skulle have lidt
hjælp til at komme fri.
Der var et tv-selskab som fik lov til
at parkere her inde på vores gårdsplads, så de kunne komme ind og optage noget.

Var du ude med traktoren,
for at hjælpe bilerne
med at komme fri?
Nej, men vores traktor blev hurtigt
hentet ud til pladsen. Jeg ville ikke selv

derud og køre, for hvad skete der, hvis
man kom til at lave skade på en bil.
Hvis forsikring skulle dække det osv.?
Så det var andre som kørte med den.

Der var jo heller ikke lys
på parkeringspladserne.
Det var der faktisk sat op, men da man
gravede kablerne i jorden enten skilte
samlingerne sig af under kørepladerne,
eller også gik der vand i dem, så sikringerne sprang. Så der var bare mørkt,
og mange kunne ikke finde deres biler
eller havde glemt, hvor de stod.
En tredjedel af alt fyrværkeriet blev
ikke skudt af, fordi folk begyndt at gå
ud over markerne, for at komme enten
væk eller for at søge ly for regnen. Så
man turde ikke skyde det af, for ikke
at komme til at skade nogen. Selvom
meget af fyrværkeriet stod langt væk
fra pladsen.

Hvordan så marken så
ud dagen efter?

Det var lidt mærkeligt, at der ikke
rigtig var noget underholdning på pladsen inden selve koncerten. Der var lidt
optræden af en teatergruppe der hed
”Dunkelfolket” der gik rundt på pladsen, og så var der vist også nogle der
fløj med modelfly. Men JMJ ville ikke
have nogle der underholdt på scenen
før ham. Det gjorde, at det godt nok
blev lidt kedeligt om eftermiddagen,
og ja, også vådt.

Kom I selv ud og se koncerten?

Havde I ellers sjove
oplevelser ved koncerten?

Jo jo, det gjorde vi selvfølgelig. Vi fik et
hav af billetter udleveret. Jeg tror, at
vi var en 20 – 25 mennesker her. Vi
lavede en lille fest med grill og vin osv.,
hvorefter vi gik ud til pladsen, dvs. vi
gik først derud en tur om eftermiddagen, men så åbnede himlen sig første
gang, og vi bliv totalt gennemblødte
alle sammen. Så gik vi hjem, og vores
gæster fik alt det tøj, vi havde. Så gik
vi ud og så koncerten, efter at vi havde
spist og blev så igen gennemblødte.
Som en stor kontrast, var vi derude
aftenen før for at se generalprøven, og
her var der fuldstændigt tørt og godt.
Der var egentlig også lidt kaos på vejen den aften. For der holdt biler på
alle vejene rundt om i hele horisonten.
Der var bare en lang lysstribe fra deres
lygter. Det var både ude i mosen og
på Milbakken. De sad i bilerne og så
det flotte lysshow. Vores store knægt,
som må have været 16 år dengang,
skulle derud sammen med en kammerat, fordi de kunne høre at Safri duo
spillede. Dem var de store fan af, men
det var dog kun playback. De var ikke
selv på scenen. Det kom de først dagen efter til selve koncerten.

Marken hvor koncerten var på. Scenen stod lige op af vejen i hjørnet her at marken.

Der kom jo ufatteligt mange udlændinge til koncerten. En dag stod der en fra
Japan eller Sydkorea, det husker jeg
ikke. Han anede ikke, hvor han skulle sove, han skulle bare høre sit store
idol. Og han havde aldrig før kunnet
få lov til at komme så tæt på koncertpladsen, mens den blive bygget.
Så kom der et par unge piger forbi.
De var helt mudret ind og anede ikke,
hvor de var. Men de havde en fest, og
tog det ikke så tungt. Vi fik dem da
guidet hen, hvor de skulle.
Lidt efter kom der en ung gut forbi, kun iført underbukser og en t-shirt
som havde været hvid engang. Også
han var mudret til op over kræene. Det
var det eneste tøj han havde tilbage,
hvor resten af tøjet var blevet af, anede han ikke. Men pyt sagde han. Det
var simpelthen den fedeste koncert
han nogen sinde havde oplevet.

Eftertanker
Det har virkeligt været sjovt at hører
Kurts historie om koncerten, for han
har været en af dem som var allertættest på begivenheden. Vi var mange
som tog turen ud forbi ”byggepladsen”, mens de stillede det hele op. Og
det var interessant, at se det hele tage
form. Men i dag kan jeg ikke forstå,
hvorfor man ikke tog et kamera med
på turene. Og det gælder næsten alle.
For det har ikke været muligt at støve
billeder op derude fra. Det er måske
nok forståeligt, at det ikke var nogle
som tog et kamera med til koncerten.
For det ville ikke have godt af regnen.
Og der var ikke brugbare kameraer i
de telefoner, som var på den tid. Vi
må nøjes med at have oplevelsen i
tankerne.
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Jeg vil sige, at da jeg pløjede marken
året efter, tænkte jeg, at jeg havde
godt nok ikke fået nok penge for at
leje den ud. Jeg har aldrig nogen siden før hoppet så meget op og ned af
en traktor for hver omgang, jeg kørte.
Rødvinsflasker, små flasker til shots,
plasticbægre væltede ned i furen hele
tiden. Nogle af flaskerne var smadret.
Vi opgav plasticglassene til sidst. Det
bevirkede, at der i mange år efter, var
et skinnende skær hen over marken,
når man var færdig med at pløje. Det
er ved af være væk nu. Så krusene må
blive omsat i jorden med tiden. Vi havde sækkevis af sko. Vi har også fundet
telte og klapstole. Der kom også en

køreplade til syne, den var blevet kørt
så langt ned i mudret, at man ikke så
den, da pladsen blev ryddet.
Ugen efter koncerten var min svoger
her og hjælpe med at harve marken.
Der var den fin og tør igen. Derefter
kom de frivillige fra Hune, som plejer at hjælpe til ved Grøn Koncert, og
samlede affald, og der kom også frivillige fra Tylstrups foreninger og gav en
hånd med.
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Til den frihed…
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Den 11. marts 2020 står tydelig i
erindringen for rigtig mange danskere. Landets statsminister tonede frem
på tv-skærmen for med alvorsdyster
mine at dekretere en omfattende
nedlukning af det danske samfund.
For rigtig mange mennesker blev
det dagen, hvor frihedsrettigheder for
første gang blev alvorligt indskrænket.
Siden anden verdenskrig har Danmark og danskere oplevet stadig
fremgang, fred og ikke mindst enorm
frihed til at udfolde sit liv, som man
lyster. Friheden har været hyldet, og
den har præget alle dimensioner af
vores tilværelse. Friheden til at lade
mavefornemmelsen bestemme enhver beslutning. Frihed til at lade
selvrealisering være vigtigste projekt
i tilværelsen.
Naturligvis rummer denne ret korte
analyse plads til nuancering. Jeg erkender at have fundet den sort-hvide
pensel frem. Men mantraet har været, som udtrykt af Gitte i Per Højholts
kendte monolog fra 1982: ”Hvis nogen tager min frihed fra mig, Preben,
så er jeg altså lost!”
Men den 11. marts 2020 tog Mette Frederiksen vores frihed fra os! I
hvert fald en del af friheden. For eksempel friheden til at forsamles i større grupper. Friheden til at handle, hvor
vi vil. Friheden til at gå på arbejde, til

at være sammen med kollegaer. Vores frihed var ikke længere helt så fri.
Det vænnede vi os til. For vi er tilpasningsparate. Vi glædede os alligevel meget, da vi fik friheden tilbage.
Så længe det varede. For så var der
en russisk præsident, som mente,
at han havde frihed til at besætte et
suverænt naboland. Den russiske invasion af Ukraine gjorde det atter helt
klart for os, at frihed er et gode, et
privilegium, som vi skal værne om.
Frihed kommer så at sige med en
pris. For det danske samfund synes
en del af prisen at være kraftigt forøge
udgifter til forsvaret.
Disse overvejelser fører mig frem
til et afgørende spørgsmål: Hvad er
grundlaget for vores frihed?
Er det en bestemt samfundsorden?
Det er naturligvis et vigtigt element.
Men samtidig skrøbeligt, som de seneste års erfaring viser.
Er det tilstrækkeligt penge på kontoen? Bestemt også et vigtigt element. Men lige så sårbart som samfundsordenen.
Er det muligheden for at følge mavefornemmelsen? Tja, som jeg plejer
at sige, så afhænger min mavefornemmelse meget af gårsdagens aftensmad! Så jeg har ikke så meget
tillid til det grundlag for min frihed.
Hvad så da?

Jeg vil pege på en frihed, som ikke
er skrøbelig, sårbar eller afhængig af
aftensmadens sammensætning. Det
er friheden, som gives til enhver, som
tror og bekender sig som en kristen.
Frihedsbudskabet er ganske enkelt
helt centralt i den kristne tro. Det er
muligvis en overraskelse for den, som
er præget af Hans Kirks temmelig negative kristendomssyn fra eksempelvis romanen ”Fiskerne”. Hans Kirks
skildring af et mørkt, missionsk miljø
var ikke en beskrivelse af det kristne
budskab, men netop af et miljø, en
kultur, som var blevet helt forkvaklet.
Det kristne budskab handler om, at
vi er befriet fra snærende bånd, regler og forordninger til i stedet at leve
som Guds børn. I vidunderlig frihed.
”Til den frihed har Kristus befriet os.”
står der i Paulus’ brev til Galaterne,
kap. 5, vers 1.
Det er mit livsfundament. Den frihed trues aldrig af ydre omstændigheder. Derfor anbefaler jeg den varmt.
I løbet af efteråret vil jeg i min forkyndelse i Tylstrup Frikirke udforske
denne frihed. Du er meget velkommen til at kikke forbi. Det er helt frit
og uforpligtende at kikke inden for
en søndag formiddag kl. 10:30, hvor
menighedens sædvanligvis holder
gudstjeneste.

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

En kæmpe køkkenø
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Missionshusene

Historiske huse III

A F E RIK M OR TE N S EN

En af de markante historiske bygninger i bybilledet i Tylstrup er ”Tylstrup Frikirke” eller ”Bethania”, som i mange
år var kirkens officielle navn. Udover
at huset stadig danner rammen om
en velfungerende frikirke, så er huset
og menigheden også en lille brik i det
puslespil, der udgør en del af vores
fælles kultur og historie.
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Der bygges kirker
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Danmark har gennem årene været præget af en lang række kristne
vækkelsesbevægelser, som har sat
sig dybe spor. Jellingestenene fortæller om bruddet med vikingernes
hedenskab, som blev erstattet af kristendommen. Men kristendommens
indflydelse går sandsynligvis mindst
200 år længere tilbage til omkring
år 800. De to tusinde smukke landsbykirker, der ligger æstetisk smukt
spredt overalt i landskabet i det ganske land, vidner om den ændring, der
skete i Danmark på relativ kort tid ved
kristendommens indførelse, og de
mange kirker, hvoraf langt de fleste
stadig fungerer, vidner om den kolossale indflydelse kristendommen fik på
danskernes hverdag og tankesæt, og
som har varet ved lige siden i mere
end 1000 år. Man siger, at byggeriet
af disse 2000 kirker i årene omkring
år 1100 – 1200 er en af de største
økonomiske præstationer i fædrelandet nogensinde.

Missionshuset i Bolleskov - et eks. på et
gammelt missionshus.

Reformationen
ændrede kirkelivet
Den næste store vækkelsesbevægelse kom med reformationen, der blev
starter af Luther i Tyskland og blev
indført i Danmark af Christian d. III
(konge fra 1534-1559). Reformationen ændrede kirkelivet i Danmark
radikalt. Kirke- og samfundslivet havde indtil reformationen været styret af
klostrene og magtfulde bisper på godt
og ondt. Det meste af Vendsyssel var
således underlagt bispen på Børglum
Kloster. På en lang række områder
var kirke- og samfundslivet uden tvivl
kørt af sporet. Reformationen skabte
nyt liv og engagement. Kirken fandt
tilbage til rødderne, og Bibelen blev
igen udgangspunkt for kirkens liv og
lære.

Religionsfrihed i Danmark
I 1800-tallet blev Danmark endnu engang gennemsyret af åndelige og folkelige vækkelser. Det var også i den
periode de første frie menigheder i
Danmark så dagens lys. Det var hovedsagelig baptister, hvis væsentligste mærkesager var, at man ikke ønskede at være styret af staten, og så
ville man ikke døbe børn. Baptisterne
mente, at det enkelte menneske selv
skulle tage personlig stilling, og det
skulle være op til én selv at afgøre, om
man ville døbes. Bevægelsen mødte
stor modstand fra den officielle kirke.
Det var fx ikke usædvanligt, at man
tvangsdøbte baptisternes børn. Disse
nye åndelige bevægelser hentede i høj
grad inspiration fra både Grundtvig og
Søren Kirkegård. Grundtvig kæmpede
således frikirkernes sag i forbindelse
med Grundlovens indførelse d. 5. juni
1849, hvor et af de væsentlige punkter, der blev indskrevet i Grundloven,
var, at enkeltindivider blev tilsikret religionsfrihed. Denne nye grundlovssikrede ret til at følge sin samvittighed og
personlige tro, som den enkelte selv

ønskede, banede ikke blot vejen for
frikirker, men også for folkehøjskoler,
friskoler og folkeoplysning i al almindelighed.

Husene med de
særprægede navne
De åndelige vækkelser i 1800-tallet
førte endnu engang til en ændring af
landskabs- og bybilledet. Der blev nu
bygget over 1000 missionshuse, der
som kirkerne ligger spredt over hele
landet og har særprægede navne som
fx Hebron, Zarepta, Zion, Bethesda,
Tabor, Silo, Bethania, osv. Navnene
har alle en bibelsk oprindelse.
Disse huse har som sagt baggrund
i store, gennemgribende folkelige og
åndelige vækkelser, som berørte ikke
blot alle egne af landet for 150 år siden. De berørte bogstaveligt talt næsten hver eneste familie i landet.

To typer missionshuse
Man kan groft sagt sige, at der findes
to typer missionshuse. Langt de fleste
har rod i de vækkelser, der fandt sted
inden for folkekirken, som skabte bevægelserne Indre Mission og Luthersk
Mission. De ugentlige møder og aktiviteter i disse missionshuse var et slags
supplement til søndagsgudstjenesten
i kirken. I Tylstrup kan man stadig tydeligt genkende missionshuset, der
tilhørte Indre Mission. Det ligger lige
over for det der tidligere var præsteboligen, og er i dag privat beboelse.
Den anden slags missionshuse,
som af udseende minder om de allerede omtalte, havde bund i vækkelser, der fandt sted uden for folkekirken. Tylstrup Frikirke har rod i en
af disse vækkelser, som i høj grad
opstod, fordi der var et åndeligt røre,
og fordi markante mænd og kvinder
rejste rundt i landet og samlede mennesker til åndelige møder på gårde og
i hjemmene, men også til stormøder,
som det skete på Afholdshotellet i Tyl-

Det første missionshus fra 1894.

strup. Man siger, at der kunne samles op til 400 mennesker til møderne
på Afholdshotellet, der som bekendt
ikke længere findes, men lå tæt ved
banen, der hvor den gamle Brugs i
de store røde bygninger senere blev
bygget.
Inspirationen, der gav næring til
disse åndelige vækkelsesbevægelser,
kom i høj grad fra USA, Norge og Sverige.

Frimissionens første hus bygges

agtigt samme grundlag og havde den
samme trosbekendelse, men en af
forskellene var, at frikirkerne var og er
selvfinansierende og har selvbestemmelse over gudstjenesternes struktur,
form og indhold. Desuden har personlige autentiske trosoplevelser altid
været vigtige for frikirkerne.
De fleste frikirker praktiserer voksendåb, fordi man har ment, at det
var mere i overensstemmelse med
Bibelen. Desuden hænger det også
godt sammen med vægtlægningen af
det enkelte medlems personlige tro
og bekendelse. Det har i alle årene
været betonet, at troen skal sætte sig
spor i den enkeltes livsstil og dagligliv.
Lidt firkantet har man ofte sagt, at ”livet stod over læren”.

Bethania bygges
I starten af 1930 besluttede man at
bygge et nyt og mere tidssvarende
missionshus midt i Tylstrup by, der
fik navnet Bethania og blev indviet
i 1934. Navnet er nu, som tidligere
nævnt, ændret til Tylstrup Frikirke.
Når man kører gennem mange
landsbyer og byer i dag, kan man se,
at mange af Missionshusene ikke
længere bruges til deres oprindelige
formål, men bygningerne har deres
tydelige særpræg, og de er lette at
genkende i bybilledet. Men der er
også en lang række af de gamle genkendelige missionshuse, som stadig
fungerer efter deres oprindelige formål. Tylstrup Frikirke er et af disse
Missionshuse, der stadig danner
rammen om et velfungerende kirkeliv med gudstjenester, børnearbejde,
genbrugsbutik, ældrearbejde, etc.

Mere end en bygning
Tylstrup Frikirke er langt mere end en
markant bygning. Kirken har spillet en
umådelig vigtig rolle for utallige mennesker i mere end 130 år. Jeg er selv
formet og præget af Tylstrup Frikirke.
I min barndom var engagerede ledere
med til at formidle et væld af oplevelser i og omkring kirken. Det var en
selvfølge, at vi fulgtes med mor og far
til gudstjenester og arrangementer i
kirken, og i mit voksenliv har jeg selv
været engageret på mange forskellige
måder. Gennem prædikener og andagter, ved at iagttage, hvordan troen
har gjort en forskel for mennesker, der
har haft det svært og ved at lytte til
vidt forskellige menneskers trosoplevelser, voksede der tidligt en tro frem
i mit liv, som har været en uforlignelig ballast, som har beriget og tilført
mit liv en dimension, hvis betydning
ikke kan overvurderes. Kristentroens
grundtanke er en forvisning om, at
den ubegrænsede, almægtige Gud
elsker ”lille mig” ud over alle grænser. Han har tilvejebragt en evig frelse
gennem Jesu liv og død. Hans løfte er,
at han vil tage sig af mig, som hyrden
tager sig af sine får.
For mig er Tylstrup Frikirke langt
mere end en markant bygning. Den
har været rammen om vidt forskellige aktiviteter, der har bibragt mig
visheden om, at jeg helt ufortjent er
omgærdet af Guds kærlighed, og det
fylder mig hver dag med en glæde og
taknemlighed, som jeg har svært ved
at finde ord for.
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Fra slutningen af 1880’erne og frem
blev egnen omkring Tylstrup, Ajstrup,
Sulsted og Brændskov besøgt af en
række vækkelsesprædikanter. Mange
mennesker i området blev dybt berørt
af evangeliet og mange blev omvendt
og ændrede deres livsstil radikalt. Det
førte til, at en flok mennesker i fællesskab byggede et missionshus i 1894
langs den gamle hovedvej nord for
Tylstrup kro ved Brandborgvej. Huset
ligger der den dag i dag, men bærer
ikke særlige kendetegn af at have
været et missionshus.
Som ungt nygift par gik min egen
bedstemor og bedstefar til møder på
Afholdshotellet i 1922, og det resulterede i, at de blev omvendt og tilsluttede sig ”frimissionen”, som man
kaldte bevægelsen, fordi den ikke var
tilknyttet folkekirken.
De nye vækkelsesbevægelser var
på flere måder præget af Søren Kirkegårds opgør med og barske kritik af
statskirken, og det kom naturligvis til
at præge de frie menigheder, der udad
til kom til at stå i en slags opposition
til Folkekirken. I virkeligheden hvilede
disse frikirker og folkekirken på nøj-

Tylstrup Frikirke.
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Brændskov’ venner
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Endelig er der liv i forsamlingshuset
igen – huset fik i april måned en udvendig vedligeholdelse til den årlige
arbejdsweekend. Her blev der bl.a.
kalket, malet, samlet nye borde- og
bænkesæt til terrassen og forsamlingshuset’ nye stole og borde kom på
plads i salen og klar til de kommende
fester. Vanligtro startede dagen med
rundstykker og sluttede om eftermiddagen efter flere timers arbejde – tak
til alle jer der tog jer tid til at hjælpe,
det sætter vi stor pris på.
Spisning til Sankt Hans blev igen
en mulighed, derfor mødtes vi som
”normalt” kl. 17 til spisning og klargøring af heksen. Da klokken blev ca.
19 bevægede vi os over til bålet – da
dette var godt i gang kunne der bages
kanel-snobrød over bål-steder – super hyggelig afslutning på nogle skønne timer. Vi glæder os allerede til, at
se jer alle igen næste år.
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FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået
en række flagstænger og flag til at
danne flagallé gennem byen. Der er
nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne
for opsætning og nedtagning disse
dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.
• Konfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har
lavet en aftale med 6. klasse på
Tylstrup skole.
• Konfirmation i Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• Tylstrup Byfest
Andre aktiviteter med ønske om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen. Den flotte flagallé er kommet til
verden takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for støtten
til byen og dens aktiviteter. Du kan se
navnene på sponsorerne lige inden
for døren i Tylstrup Hallen.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker
August 2022
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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.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

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.

En fantastisk
oplevelse i mudret

August 2022
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Det var en ret så fantastisk oplevelse, var min første tanke, da jeg havde
læst Jens Thomsen Nygaards opfordring til at dele erindringer om Jean
Michel Jarre koncerten i Tylstrup enge
i 2002.
Og når jeg tænker over det, var
det jo i det hele taget storslået. De
tusindvis af mennesker, lysshowet,
fyrværkeriet, møllerne i baggrunden
og musikken, der gav sådan en futuristisk stemning, og så ikke mindst
skybruddet, der betød, at vi og vore
campingstole sank dybere og dybere
ned i mudderet, selv om der var strøet
flis.
Men lad mig starte forfra. Jeg var
sammen med min mand, Jens Dalgaard-Nielsen, hans bror og vores svigerinde. Vi parkerede bilen på Hammelmosevej, da vi nok var klar over,
at der ville blive trængsel. Vi gik så
ud til koncerten udrustede med campingstole og regntøj. Jens havde desuden kamera og stativ, da han regnede med, at der ville blive nogle gode
fotomuligheder.
Regnen begyndte så småt på udturen, men vejret var mildt.
Ved indgangen til koncertpladsen
mødte vi et fælles vennepar, som vi
slog os sammen med resten af aftenen. Vi befandt os på den nederste
tredjedel af pladsen borte fra scenen,
og da der efterhånden blev så megen
trængsel, at det var svært at komme
længere frem og at det i hele taget
var svært at komme nogen steder

Billet fra Jean Michel Jarre koncerten.

På vej, stadig i tørvejr. Fra venstre Jens, hans bror, Ib, og jeg selv. Min svigerinde, Tove, tog
billedet.

overhovedet, blev vi hængende der.
Da det blev mørkt, var det i øvrigt
også tvivlsomt om man overhovedet
kunne finde sit selskab igen i mørket,
hvis man gik længere væk end til de
nærliggende toiletter.
Koncerten gik i gang da dagslyset
langsom var tonet væk. Jeg husker
ikke så meget af musikken, for jeg
kendte kun nogle få af numrene, men
jeg husker stemningen som intens og
varm. Jens nåede at tage nogle billeder, mens der stadig var lidt dagslys,
samt af en hel del af det fyrværkeri, der ledsagede numrene, inden
styrtregnen stoppede for den aktivitet, så han skyndsomst måtte tage
kameraet indenfor regnfrakken.
Med fire stole og seks personer
skiftedes vi til at sidde og stå, og når
jeg strakte mig så lang jeg var, kunne
jeg se udover folkehavet med de tusind hoveder, der blev belyst bagfra,
når projektørerne ind i mellem fejede
ind over pladsen. Lyset gav samtidig

genskin i de pladdervåde regnfrakker
foran mig. Da skybruddet var voldsomst, var det en betagende oplevelse
lige glimtvis at kunne skimte scenen
gennem regndisen, der bølgede i
tæpper, mens regnen drev henover
pladsen.
Men husker jeg ikke musikken, så
står tredje akt, turen hjem, stadig
lyslevende for mig. Vi stod som sild
i en tønde med mudder halvvejs op
af gummistøvlerne og kunne hverken komme frem eller tilbage. Det
var relativt lunt og noget våde var vi
vel også, men folk tog det pænt, der
var ingen panik, blot tålmodig venten.
Da der omsider kom lidt bevægelse
og skarerne skiltes, så jeg tilfældigvis
en kvinde, der øjensynlig ikke havde taget vejrguderne i ed. Hun var i
strutskørt og højhælede sko, men indsmurt i mudder til langt op af benene,
et festligt syn i al pladderværket.
I mørket traskede vi i en lang karavane ad markvejen ind mod Tylstrup,

Mudder. Det var nok meget godt at vi (kun) havde billet til ståpladser!

Eksempler på det imponerende fyrværkeri ved koncerten. Foto: Jens.

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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mens vi glædede os over, at vi ikke
var blandt de, der parkerede på de
tilstødende marker. Da vi omsider nåede pladsen ved købmanden, fandt
vi til vores store glæde en åben pølsevogn, et særdeles velkomment syn
lige i den situation.
Efter at have forfrisket os der, fandt
vi hen til bilen og, så vidt jeg husker,
lykkedes det os at komme hjem uden
at få spredt alt for meget mudder inde
i den.
Det har været ret sjovt her i 2022
at skulle tænke tilbage på en 20-årig
gammel begivenhed. Men faktisk blev
vi så sent som sidste år mindet om
Jarrekoncerten, da vi tilfældigvis kom

til at lytte til en podcast med den
daværende arrangementschef for
Muskelsvindfonden, Peter Sand, der
havde hovedansvaret for koncerten i
Gl. Vrå Enge.
Det sjove er nemlig, at Peter Sand
er søn af en Jens’s fætre. Og da vi
forhørte os nærmere, viste det sig,
at både fætteren og hans kone samt
yderligere en fætter havde været til
stede ved koncerten. Dem fik vi, naturligt nok, ikke øje på dengang. Men
sjovt nok at konstatere her mange år
efter, og ligeledes sjovt at blive mindet om en af de fedeste koncertoplevelser jeg nogensinde har haft.
Jeg har stadigvæk et smil på læben.
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Fra Selånger til
Nidaros på gåben
A F F INN KIE R- H A N S EN

I Olavs fodspor

August 2022

Præsten ved starten.
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Det var tidligt på sommeren, da Olov
stævnede ind til den travle handelsog havneby, Selånger. Året var 1030,
og Olov havde håb om, at han atter
kunne blive konge i Norge, som han
havde været det fra 1015 til 1028.
Med sin hær bevægede han sig
mod vestnordvest, idet han fulgte de
naturlige veje gennem øde dale, dybe
skove, lang floder og over de større
søer. Han har vikingevilje, men han
har også en stærk tro på, at den treenige Gud er med ham.
Undervejs oplever de lokale, at Olav
bringer mirakler med sig. Som da en
bonde klager over, at hæren har nedtrampet bondes mark, hvorefter Olav
rider rundt om marken. Næste dag
står alt korn som før.
Efter cirka 450 kilometers færd
møder Olav en stor overmagt. Norske
stormænd har samlet en hær, som
den 29.juli vinder over Olavs hær i
et stort slag ved Stiklestad. Olav dør
i kamp. Han bliver aldrig konge igen.
Hans hær besejres.
Allerede året efter blev Olav til Skt.
Olav ved en helgenkåring. Både den
ortodokse og den katolske kirke anser
Skt. Olav for at være helgen.
Nidarosdomkirken i Trondheim er
opført som Skt. Olavs gravkirke, og
den har gennem århundrede været
valfartsmål for pilgrimme fra hele Verden. Kirken besøges årligt af mere
end 400.000 mennesker.

St. Olavsleden er den nordligste pilgrimsvandring i verden. Den følger i
Skt. Olavs fodspor, passerer en del
helligkilder, mindesten og kirker med
præg af Skt. Olav.
I den tidligere sommer 2022 begav
jeg mig af sted på pilgrimsvandringen. Men cirka 12-13 kg. på ryggen
og gode trailrunners på fødderne begyndte vandringen en tidlig mandag
morgen, den 13. juni, fra Selånger.
Nitten vandringsdage senere stod jeg
fredag den 1. juli på pladsen foran Nidarosdomkirken.
Målet var nået. Jeg havde vandret
de officielle 580 km. Mit Garminur
havde registreret cirka 620 km. Men
godt 30 km. daglig vandring blev det
i hvert fald til. Næsten halvdelen af
vandringen er på grusveje, knap en
tredjedel på asfalt og resten er på
skovstier.

Pilgrimsvandring – hvorfor?
Jeg havde fra begyndelsen gjort mig
nogle tanker om pilgrimsaspektet. De
fleste af tankerne blev ikke rigtig til
virkelighed. Til gengæld gav vandringen nogle andre aspekter og perspektiver på mig og mit liv, som jeg fortsat
bearbejder og tager med mig.
Et sangvers fulgte med hele vejen.
For hver femte kilometer sang jeg

St. Olavsleden, kort

verset to gange for mig selv og for
Guds skaberværk omkring mig. Og
hver gang jeg mødte andre pilgrimme, tilbød jeg dem at velsigne dem
med sangen. Det skete 14 gange for
i alt 27 personer. Hver eneste gang,
jeg sang verset, for mig selv, for skaberværket eller for andre pilgrimme,
glædede det mig – Jeg har en lønligt
håb om, at det også glædede andre.

Præsten ved målet.

Verset lyder:
Må vor Gud være med dig,
og må han gå med dig på din vej.
Må hans ånd altid være nær.
Og må Gud velsigne al din værd.
Indtil vi ses igen:
Må vor Gud holde dig i sin hånd.
Hvis du vil høre mere om min vandring, er du velkommen i Tylstrup Frikirke den 12. oktober kl. 14.

OPEN DOORS – OM FORFULGTE KRISTNE
Aktuel aften i Tylstrup Frikirke
Torsdag den 15. september kl. 19:00
Ved Astrid Melkær Andersen, Aalborg
Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

STØT INDBLIK

Fredag 4. november
kl. 17:00 til 20:30
Masser af mad og mange
spændende aktiviteter
Sang, musik
& Bibelhistorie
Entré børn: 30 kr.
voksne: 10 kr.

41656

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
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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AKTIVITETER I

Tylstrup Frikirke
A F F INN KIE R- H A N S EN

Senioreftermiddag

August 2022

Der vil være senioreftermiddag i
august og oktober måned.
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Onsdag d. 17. august kl. 14.00
samles vi igen. Denne dag får vi besøg af forhenværende viceskoleinspektør Steffen Pedersen, Hjørring.
Han vil holde foredrag over emnet:
”En landsby bliver til”. Om Tylstrups
udvikling fra ingenting til en velfungerende landsby og nu nærmest en
satellit til Ålborg. Foredraget vil bestå
af lidt sjove historier om, hvordan udviklingen gik fra Tøndestederne (Gl.
Skolevej) til landevejen ved kroen,
til området ved stationen og tilbage
til den østre bebyggelse. Om skoleforhold i Ajstrup sogn og den første
skole i Tylstrup, om vejforhold m.m.
Foredraget vil blive suppleret af en
god del billedstof.
Steffen Pedersen er født og opvokset på Hedegård uden for Tylstrup,
og har netop været kvartalets profil

i Indblik. Han har desuden sammen
med hans hustru Ruth i 2021 udgivet
bogen: ”Et kludetæppe” – en selvbiografi.
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.
Onsdag d. 12. oktober kl. 14.00
er det kirkens egen præst Finn Kier-Hansen der vil fortælle om en 3
ugers vandring på St. Olavsleden. En
pilgrimsvandring på godt 600 km fra
fra Selånger i Sverige og til Nidaros
(Trondhjem) i Norge. Her vil vi i ord
og billeder få en oplevelse af, hvorfor
præsten gik de mange km, samt hvad
man tænker og oplever undervejs.
Pilgrimsvandring er i dag mere populært end nogensinde, men har fundet
sted gennem mange hundrede år. I
Danmark har vi f.eks. hærvejen, der
også er blevet og stadig bliver brugt til
pilgrimsvandring. Så kom og oplev et

SÆSONOPSTART I

spændende beretning fra en nutidig
pilgrimsvandrer.

Aktuel aften
I september måned, nærmere torsdag d. 15. kl. 19.00 kan du opleve
en spændende aften i Tylstrup Frikirke. Her får vi besøg af Astrid Melkær
Andersen fra ”Open Doors”, som er
en missionsorganisation, som støtter forfulgte kristne i lande, hvor der
foregår en systematisk forfølgelse af
kristne minoriteter.
”Open Doors” kan bl.a. berette om,
at forskere vurderer, at vi oplever nogle af de mest omfattende kristenforfølgelser i verdenshistorien. Mere end
300 millioner kristne lever i lande,
hvor de risikerer at blive chikaneret,
diskrimineret, fængslet og blive slået
ihjel alene på grund af deres tro. Størstedelen af verdens religiøst forfulgte
er kristne - mere end 75 %.
Der vil blive en let servering til kr.
25.

Skytteforeningen
Så er vi i Tylstrup Skytteforening ved
at være klar til at starte op igen til
en ny sæson. Banerne er gjort klar og
der er gjort grundigt rent, så nu går
det snart løs, og vi glæder os til at se
jer alle igen.
Går du og tænker på at vil til at gå
til skydning, så vil vi gerne inviterer
dig til at komme til en åbent husaften onsdag aften den 24. august kl.
19:00 - 21:00 her er du velkommen
til at komme og prøv en gratis skydning om det er noget for dig. Tag din

nabo eller en ven med også. Vi bor i
vestenden af Tylstrup Hallen på Vestergårdsgade.
Dette koster kun 175 kr. i kontingent om året, og 200 kr. om året for
en hel familie for et medlemskab. En
skydningsrunde á 25 skud koster 20
kr.
Selve skydningsæsonen starter
torsdag den 1. september. Og fremdeles derefter er det hver torsdag aften.

Luneborgvej 71
9382 Tylstrup
www.foderbraettet.dk
Tlf: 93979119

Koncert på
en stubmark

August 2022

A F G E R T KLITG A AR D JAKO BS EN

20

En mulighed som man ikke må lade
passere – et verdens-musik-navn i
”baghaven” af Vrå Mark Enge. Selveste Jean-Michel Jarre, og så sammen
med vores egne Safri Duo og Aalborg
Symfoniorkester.
Ja, sådan husker min hustru Annette og jeg, at vi sagde, straks vi så
og hørte om koncert på en mark ved
Skovmarken. Der var 35.000 billetter
til showet.
Billetter blev købt til koncerten,
”Aero” som den var døbt i hyldest til
vindmøller. Vi fik fingre i to billetter
med Showbuffet og tidlig adgang til
koncertpladsen, opvisning af lette fly
og spisning i telt før koncerten.
Vi bor i Vadum og var derfor flere
gange forbi området, hvor koncerten
skulle finde sted – opbygning af scene med et stort antal skibscontainere
og andet solidt udstyr blev langsomt
sammensat til en stor og omfattende scene på en stubmark omgivet af
flere, på daværende tidspunkt, store
vindmøller.
Vores lokale presse dækkede også
arrangement tæt, så vi var godt informeret og klædt på til den store dag,
lørdag 7. september 2002.
Dagen oprandt, vejret havde i ugerne op til koncerten været fantastisk,

Menuen fejlede ikke noget.

men udsigten for dagen var ikke opløftende.
Vi pakkede bilen, varm trøje, regntøj og gummistøvler (for en sikkerheds
skyld) røg i bagagerummet.
Vejen til koncertpladesen var ensrettet i dagens anledning – det var en vej
som vi på landet kalder ”en markvej”,
ensporet og med grøfte på begge sider.
Vejen uden anden fast grund end de
marksten, nedbrydningsmaterialer mv.
som de omkringliggende ejendomme
har kørt i vejen gennem årene, hver
gang der opstod et hul.
Bilen blev parkeret, og vi var rundt
og se, hvordan det hele var opbygget
og indrettet – noget stort var i vente.
Pladsen, såvel koncert og parkering,
var som tidligere skrevet, en stubmark
afgrænset af grøfte til bortledning af
drænvand fra markerne.
Ekstraudstyret forblev i bilen, endnu…!
Koncerten var berammet til at gå i
gang kl. 21:00 – det skulle være mørkt
så effekten af div. lysanimationer på
vindmøllerne kunne træde opsigtvækkende frem på møller og himmel
Vi fandt pladser i spiseteltet, traktementet og de andre koncertgæster vi
sad sammen med, havde nogle forrygende timer i teltet.

Et glimrende kort over koncertpladsen.

Undervejs i spisning blev al samtale
dog besværliggjort – vor herre åbnede
for sluserne, regnen stod ned i stænger på telttaget…
Det stillede af igen, og der faldt
atter ro over tingene. Efterfølgende,
under behov for toiletbesøg, blev vi
meget forbløffet.
Nu var der kommet rigtig mange
koncertgæster og disse havde sammen med al den regn, gjort pladsen til
en stor mudderpøl. Der var ingen tegn

på stubmark mere, alt var mudret og
blødt.
Der var endnu lidt tid til koncertstart, så Annette og jeg fandt bilen og
iførte os tøj som vi normalt ikke forbinder med friluftskoncert en sensommeraften.
Regnbukser, regnjakke og gummistøvler, nu var VI klar – mudder kunne
være mudder, kom bare an…!
Koncerten gik i gang, en kæmpe oplevelse at se og høre Jean-Michel Jarre
med sit show. Det helt store oplevelse
kom da Safri Duo og symfoniorkestret
også istemte – fantastisk.
Men, så kom regnen, igen!
Det stod ned i stænger, fruen og jeg
betragtede nu ikke kun scenen med
musik, men også de andre koncertgæster. Lette sko, sandaler, jakkesæt
og tynde bluser virkede helt forkert.
Folk var drivende våde og gennemblødte af vand. De lignede ”drukne
mus”, efterladt i en stor mudderpøl.

Kaos efter koncerten

Sådan ser Skovmark vejen ud idag svært at
forestille sig i 1000-vis af biler i kø på den.
(Foto Jens Nygaard).

vejen, fik vi et underligt syn; der stod
biler parkeret på begge sider af vejen
i massevis – efterladt i en ruf for at
nå koncerten. Vi fandt senere ud af,
at tilkørslen til koncertpladsen havde
været blokeret en stor del af tiden før,
under og efter koncerten.
Overraskelsen for mine forældre var
stor, da Annette og jeg ringede på døren, ja klokken var vel blevet 02:00. Vi
fik husly for natten, og næste dag fik
vi et lift tilbage til vores bil på koncertpladsen. For øvrigt i dejlig solskin…
Hvilket syn – alt var mudder. Et
meget stort antal biler som blot stod
tilbage, men også enkelte som ville
kræve Falcks hjælp for at få dem fri
af mudderet.
Vi fik bil fundet og kørte fra pladsen
snørklende igennem biler, mudderhuller og grøfte.
Vi var begge enige om, at det havde været en kæmpe oplevelse, som vi
sent ville glemme.

August 2022

På et tidspunkt stoppede koncerten.
Enkelte lamper blev tændt og regnen
ophørte.
Hvilket syn, vi vil aldrig glemme det
– alt var beskidt af mudder. Folk begyndte at bevæge sig mod den eneste
vej som førte til og fra pladsen. Nogle
forsøgte at få bilen med, en håbløs opgave – den kørte fast før den var flyttet
en billængde.
Folk tog skoene af, sko med (høje)
hæle eller sandaler gav ikke funktion

som fodtøj men kun besvær. I flere
timer flyttede menneskemassen sig
bogstaveligt talt ikke – alt var stoppet
og en form for stille kaos opstod.
Hvad skulle man gøre – der var ingen
informationer (før storskærmenes tid).
De der havde en mobiltelefon, forsøgte
forgæves at få forbindelse, men nettet
var brudt sammen. Nettet var overbelastet i stor grad – det kom ikke op
denne aften!
Fruen og jeg så hurtigt, at få bilen
med ud ville være umuligt, dels var der
mange som var kørt fast og spærrede
for øvrige og dels den store tilskuermængde – der vil gå mange timer før
alm. hjemkørsel ville være muligt.
Da mine forældre, Aase og Bent
Jacobsen boede i Ultvedparken – Tylstrup, besluttede vi at gå mod Tylstrup. Hvilken tur, først stod vi mere
eller mindre stille, før vi og hundredvis
af andre koncertgæster langsomt begynde at bevæge os ad markvejen. En
stor del mod Skovmarken og Tylstrup
men også mange som søgte den modsatte vej mod Vildmosen og Nørhalne.
Da vi var klædt på til forholdene, gav
det overskud til at se turen på gå-ben
på en noget anden måde end de fleste. Bukseben og enkelte kjoler med
mudder til knæene, mange piger med
sko eller sandaler i hånden. Allerede
på daværende tidspunkt blev der også
talt om tabte bilnøgler og mobiltelefoner…
Vi nåede Skovmarken og fortsatte
mod Tylstrup. Da vi gik over motor-
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BØRNEKIRKE

BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
kl. 10.30
10:30
i Tylstrup Frikirke hver søndag
søndag kl.
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
SofiBØRNEKIRKEleder
a Kier-Hansen, 22 81 80 24
Hvis du vil BØRNEKIRKEleder
vide mere, så kontakt

BØRN
vide m

BØR
søn

Ved al
Frikirk
børne

Hvad f

Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØRN
vide m

BØRNEKIRKE

Bø

Kids Fun Night
A F SØRE N MOR T EN SEN

August 2022

Limbo-dans.

Fredag d. 10. juni var der igen gang
i hele Tylstrup Frikirke, for her havde
kirkens børne- og ungdomsarbejde
inviteret til Kids Fun Night!
Kids Fun Night er et sted, hvor man
i løbet af nogle få timer kan stifte bekendtskab med en masse aktiviteter
og sjove oplevelser. Det var der heldigvis 67 børn i Tylstrup, der havde
lyst til og mod på. Man betaler et
beskedent beløb ved indgangen, og
så får man mulighed for at prøve lige
hvad man kunne tænke sig.
Der var lavet mange forberedelser
til dagen, og en stor flok frivillige ledere brugte fredag sidst på eftermidda-

Tovtrækning.

gen og først på aftenen i samvær med
en flok glade børn. I spidsen for det
hele stod Tylstrup Frikirkes ansatte
børneleder Sofia Kier-Hansen, og hun
havde lagt mange kræfter i, at Kids
Fun Night skulle blive en succes for
børnene i Tylstrup. Vejret var godt, så
der var mange aktiviteter på kirkens
udendørsområde. Desuden blev både
kirkesal og sidesal brugt.
Børnene kunne bl.a. nyde slush
ice og popcorn, lave snobrød på bål
og smage på lækre muffins. Der var
arrangeret limbodans og forskellige
spil, samt mulighed for at være med i
kreative aktiviteter.
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Slush Ice og popcorn.

Muffins.

Det hele sluttedes af i kirkesalen,
hvor man sang i fællesskab og hørte
en god bibelhistorie. Så det var nogle glade, men trætte ledere der efter
børnene rejste hjem kunne rydde op.
Det var også glædeligt at se flere
glade forældre og bedsteforældre,
der var med og kunne nyde de mange aktiviteter sammen med børn og
børnebørn.
Du kan godt begynde at glæde
dig, for næste Kids Fun er allerede
planlagt, så husk at sætte et stort x i
kalenderen ved fredag d. 4. nov. Det
skal nok blive sjovt!!

Klar til afslutningen.

August 2022
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Kroens arrangementer sommer/efterår 2022

Den 12. august:
Fiske/skaldyrsbuffet inkl. 1 gl. bobler 368,- pr. person
Den 9. september:
Ålegilde inkl. 1 snaps 279,- pr. person (begrænset antal pladser)
Den 7. oktober:
Vildtbuffet inkl. velkomstglas 358,- pr. person
Den 10. november:
Mortensaften, And & Æble 265,- 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

SKT. HANS 2022
A F BORG E RF ORE N IN G EN
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Endnu en gang fik vi mulighed for at
fejre Skt. Hans i forrygende sommervejr, og det er nu en gang en af de
begivenheder, hvor godt vejr gør hele
forskellen. Kvisthusets grill sørgede
for dejlig mad til dem, der havde lyst
til det, og Borgerforeningen var leveringsdygtig i øl, vand, kaffe og kage.
Sædvanen tro, blev det nødvendigt at
hente nye forsyninger af kaffe og øl.
Det er vigtigt, at det er et børnevenligt arrangement, så båltalen startede
kl. 20 og umiddelbart efter blev bålet
tændt. Heksen var i år, fremstillet af
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børnehaven Krudtuglen, og det var
tydeligt, at der var blevet lagt tid og
energi i opgaven. Vi glæder os hvert
år over, at vi på den måde kan inddrage børnene. Der var mulighed for
snobrødsbagning for dem, der havde
lyst til det, og den traditionsrige tovtrækning blev også afviklet.
Årets båltaler var vores provst Ole
Rysgaard Madsen. Han beskrev fint
vores traditioner omkring Skt. Hans,
og vi deler alle hans håb om, at vi kan
få en verden med mindre ondskab. Vi
kan i hvert fald glæde os over, at vi

ikke længere brænder levende hekse af på bålet. Arrangementet blev
afsluttet ved, at vi alle sang med på
Midsommervisen, og derfor på bedst
vis fik sendt heksen på vej til Bloksbjerg.
Det fine vejr gjorde, at mange blev
i Anlægget efter heksen var sendt afsted, og det er altid hyggeligt at slå
en sludder af med venner, bekendte
og naboer i hyggelige omgivelser. I
Borgerforeningen glæder vi os over,
at der er mulighed for at bruge for
fælles faciliteter.
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Så se med her...
Skolebestyrelsen, på Tylstrup Skole, tilbyder i samarbejde med AOF Nordjylland
GRATIS kurser i Dansk, Matematik og Digital i aftenskole på Tylstrup Skole.

Hvad er det så for noget??
- Det er GRATIS kurser inden for Dansk, Matematik og Digital. Der vil både i Dansk
og Digital være undervisning i brugen af AULA.

Hvem er det for???
- Alle i Tylstrup og omegn.
- Der er også mulighed for hold for ordblinde.
- Til første undervisning niveau opdeles deltagerne, så man på den måde for den
mest målrettet undervisning, hvor alle kan være med.

Hvad koster det at være med???
- Kurset er GRATIS

Hvor og hvornår foregår undervisningen???
- Undervisningen foregår på Tylstrup skole torsdage kl. 16.30 – 19.45
- Første undervisning torsdag d. 1. september 2022 kl. 16.30 – 19.45 (I alt 11 undervisnings gange)

Lad ikke dette fantastiske tilbud smutte fra dig.
Tilmeld dig derfor senest d. 25. august til:
Maria Nielsen (Skolebestyrelses formand) på mail: mariatylstrup85@gmail.com eller
tlf: 29 73 03 35.
AOF Nordjylland, Jeanette Nilsen på mail: jtn@aofnord.dk eller tlf: 72 13 23 08
Yderlige spørgsmål rettes til ovenstående.

Hvis ikke for dit barn, så for dig selv

August 2022

Hvordan ved jeg, at kurset passer til mig???

25

Tylstrup løbet 2022
70 deltagere stod klar ved startskuddet til Tylstrup løbet, vejret var strålende og en god opbakning fra byen
var med til at sætte gang i Tylstrup
stadion d. 12. juni 2022. Tylstrup
idrætsforening havde arrangeret et
lokalt løb. Deltagerne havde mulighed
for at drage ud på 3 ruter igennem byens stræder, her kunne de selv vælge

om de ville løbe eller gå ruterne. Vi
havde samlet både store og små til
løbet, og opbakning var stor. Grillen
var tændt og der var mulighed for at
købe mad og drikke. Ved målfeltet
stod tilskuerne klar til at klappe deltagerne ind i mål og musikken spillede og der blev taget tid på hver enkel
deltager. Her modtog de en medalje
for at symbolisere deltagelsen til det
årlig løb. Alle deltagere modtog en
goodiebag, samt en T-shirt sponseret af Nordjyske bank. Goodiebag og
sponsorgaver var sponsoreret af de
lokale forretninger i byen. Formålet
med arrangementet var at få skabt et
fællesskab i byen og mødes på kryds
og tværs.
Vi er selvfølgelig klar igen næste år
d. 11. juni 2023, hvis der bestilles

inden 1. august 2022, koster deltagelsen kun 125 kr. for voksne og 50
kr. for børn. Og derefter vil de stige
med 25 kr. Kontakt Julie Algrensen på
tlfnr. 51327079 for tilmelding. Håber
vi ses??
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Koncert i tørvejr
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A F LE IF JE NSE N, SU LSTED

Det blev en koncert vi aldrig glemmer.
Jeg havde fået tilladelse af min
vognmand, politiet og ejeren af en
tilstødende mark til koncertpladsen,
at tage en fragtbil med derud dagen
i forvejen. Vi havde borde, stole, grill,
øl, vand, vin, chips og slik med og nød
koncerten i fulde drag. Og med den

bedste plads af alle. For da himlens
sluser åbnede sig, sad vi tørt og godt
og betragtede det store kaos der opstod.
Mange mennesker søgte tilflugt ved
os, både på og under lastbilen. Vores
søn solgte resterne af drikkevarerne
til tårnhøje priser, men det var folk

ligeglade med. Dagen efter samlede
han tomme flasker for 1200 kr. Det
blev et supplement til lommepenge til
en ferietur på Bali.
Efter koncerten slæbte vi så med
min bror og en traktors hjælp lastbilen
med på fast vej igen.
Det var en fantastisk oplevelse.

Senioreftermiddag i Tylstrup Frikirke

Senioreftermiddag i Tylstrup Frikirke

Onsdag den 17. august kl. 14:00

Onsdag den 12. oktober kl. 14:00

F O R H E N V Æ R E ND E V I C E S K O L E IN S P E K T Ø R S T E F F E N P E D E R S E N
F O R T Æ L L E R O M ”E N L A N D S B Y B L I V E R T I L ”
Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

T Y L S T R U P F R I K I R K E S P R Æ S T , F I N N K I E R - HANSEN,
”F R A S E L Å N G E R T I L N I D A R O S P Å G Å B E N ”

FORTÆLLER OM

Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

Tylstrup byfest 19-20 august
ved hallen/stadion

FREDAG

LØRDAG

16:30

Pladsen åbner med hoppeborg og pølsevogn.

12:00

Pladsen åbner med hoppeborg og pølsevogn.

17:00

Høvdingebold turnering.
Tilmelding på:
tylstrupborgerforening@hotmail.com
• Hold skal bestå af 6-8 deltagere.
Afvikles på multibanen.

12:00

Bagagerums marked på hallen’s parkeringsplads. Ingen tilmelding, ingen gebyr.

13:00

Gadefodbold’s turnering.
Tilmeding på SMS til 27290621,
skriv fodbold og dit holdnavn.
• Hold skal bestå af minimum 5 deltagere.
Afvikles på stadion.

13:00

Opvisning med Aalbog Circusklub
med efterfølgende mulighed for at
prøve de aktiviteter der vises.

18:00

Fest i hallen med fællesspisning.
• Mad leveres af Kvisthusets grill,
139kr per kuvert.

20:45

Live-musik med Willer med Dans.

02:00

Tak for i aften.

19:00

19:00

Lokalmesterskab i høvdingebold
mellem de 7 byer rundt om
Hammer Bakker, borgerforeningerne stiller med hold.
Afvikles på multibanen.

Dart turnering.
Tilmeding på SMS til 27290621,
skriv Dart og dit navn.
Afvilkes i skuret ved hallen.

20:00

80’er fest i hallen med DJ.

02:00

Tak for i aften.

Alle aktiviteter og underholdning er gratis
Medbragt drikke må ikke nydes på pladsen

Kalender
AUGUST 2022
14.
kl. 17.00
15.
16.
kl. 19.00
17.
kl. 14.00
19.-20.
		
21.
kl. 10.30
24.
kl. 18.30
		
25.
kl. 13.30
28.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Grill-Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Udflugt (nærmere omtale senere).
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag.
Tylstrup Byfest:
Programmet kan ses på side 27.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Aftenudflugt til Frederikshavn Kirke, med rundvisning
og kaffe. Tilmelding nødvendig.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscentret.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Bjørn Rannestad.
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SEPTEMBER 2022
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1.
kl. 19.00
2.-3.
kl. 10.00-16.00
4.
kl. 10.00
4.
kl. 10.30
6.
kl. 14.00
6.
kl. 19.00-22.00
10.
kl. 09.30-15.00
11.
kl. 10.30
11.
kl. 14.00-16.00
13.
kl. 13.30
13.
kl. 19.30
15.
kl. 09.00
15.
kl. 19.00
18.
kl. 10.30
21.
kl. 19.00-22.00
22.
kl. 13.30
25.
kl. 10.00
		
25.
kl. 10.30
27.
præcis kl. 14.00
		
28.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Velkomudstjeneste for årets konfirmander.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Vital-dag - Fremdriftsseminar.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Søndagscafé i Sognets Hus.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Gavlen.
Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med Jens Ole Jensen.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Aktuel aften - ”Open Door”.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Søren Mortensen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscentret.
Ajstrup Sogn:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendigt.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag. Bustur til Pikkerbakkerne og
Bangsbo Have. Tilmelding nødvendigt.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

OKTOBER 2022
2.
kl. 10.30
2.
kl. 14.00
3.
(uge 40)
4.
kl. 14.00
4.
kl. 19.00-22.00
5.
kl. 17.00
6.
kl. 19.00
7.-8.
kl. 10.00-16.00
7.
kl. 14.30
9.
kl. 10.30
9.
kl. 14.00-16.00
11.
kl. 13.30
12.
kl. 14.00
		
12.
kl. 19.30
		
		
16.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste.
Ajstrup Sogn:
Koncert med ”HØST” i Ajstrup Kirke.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Ålespisning. (Nærmere senere).
Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Høstfest i Stenum for nordjyske menigheder.
Ajstrup Sogn:
Søndagscafé i Sognets Hus.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Gavlen.
Tylstrup Frikirke:
Senioreftermiddag.
”På pilgrimsfærd” Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Forfatter og samledigter Iben Krogsdal:
Fra dybet - tilbage til taknemmeligheden.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste.

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 november 2022 i løbet af uge 44.
Kontakt derfor Jens senest:

den 22. september 2022
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. primo november 2022 til
medio februar 2023.
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

OKTOBER 2022
19.
kl. 19.00-22.00
20.
kl. 09.00
23.
kl. 10.30
25.
kl. 14.00

26.
kl. 17.30
27.
kl. 13.30
30.
kl. 10.00
30.
kl. 10.30

NOVEMBER 2022

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

1.
kl. 14.00
1.
kl. 19.00-22.00
3.
kl. 19.00
4.-5.
kl. 10.00-16.00
4.
kl. 12.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Erik Mortensen.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Frode Mulkjær: Børn er også en slags mennesker.
Gratis kaffebord.
Ajstrup Sogn:
Andagt i Ajstrup Kirke. Herefter spisning og
menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscentret.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste. Kirkefrokost.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

4.
kl. 14.30
4.
kl. 17.00-20.30
6.
kl. 10.00
6.
kl. 10.30

ANNONCE I INDBLIK

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

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Fællesspisning med underholdning på
Toftegårdscentret.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Kids fun Night i kirken.
Ajstrup Sogn:
Mindegudstjeneste for årets døde.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

Visitkort str. – 4 numre . . .
2 x visitkort str. – 4 numre.
1 halv side – pr. nummer . .
1 hel side – pr. nummer . . .
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.
.
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.
.
.
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. . kr. 800,kr. 1.500,. . kr. 700,kr. 1.200,-

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS
Sulsted Vognmandsforretning ApS
v. Per Thomsen
Stokbrovej 54, 9381 Sulsted
per@sulstedvognmand.dk

3025 9826
www.sulstedvognmand.dk
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Containerudlejning · Rendegraver
Kranarbejde · Kørsel med sand og grus

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS
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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
TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER,
SKILTE, WEB OG PRINT ...

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

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

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

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

Vores rådgivning

Mandag til fredag kl. 16:00 – 21:00
og i weekenderne 12:00 – 21:00.

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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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!
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Tylstrupvej 12
DK-9382 Tylstrup

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE

UP
TYLSTRU
S
H
V
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U
G

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

28 15 26 11
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

August 2022

SOLIDT
HÅNDVÆRK!

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

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S

31

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/ Heidi Mølbjerg
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

