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Festlig formiddag
i Tylstrup Frikirke
Skoletasker til Ukrainske børn
Som optakt til skoleårets begyndelse i august 2022, var der en særlig
gudstjeneste i Tylstrup Frikirke. Traditionen tro indleder man skoleåret
med at bede for kirkens børne- og
ungdomsarbejde samt de dertil knyttede ledere. Det sker som regel på
en gudstjeneste i august måned. I år
var det ingen undtagelse, men alligevel blev det en speciel begivenhed.
Der er nemlig flyttet et par Ukrainske
familier til området, og som vi ved,
måtte de flygte uden at få så mange
personlige ejendele med sig.
Så det var en festlig stund, da alle
børnene hver især fik udleveret en
helt ny skoletaske. På forhånd havde
kirken igennem forældrene fået alde-

A F S ØR E N M OR T E NS E N

ren og køn at vide, så man kunne få
en skoletaske i passende farver og i
rigtig størrelse.

Samarbejde med KIT
Årsagen til, at Tylstrup Frikirke kunne
uddele skoletasker til 17 ukrainske
børn skyldes at samarbejde med den
danske organisation KIT (Kirkernes
Integrations Tjeneste). KIT har indgået samarbejde med den verdensomspændende hjælpeorganisation
Samaritan’s Purse. Dette samarbejde
har givet mulighed for, at man bl.a.
indkøbe skoletasker til ukrainske børn
der er kommet til Danmark som følge
af Ruslands invasion i Ukraine, og nu
skal starte i danske folkeskoler. Så i
Tylstrup Frikirke kunne 17 glade børn

modtage skoletasker med penalhus,
drikkedunk og madkasse.
Taskerne er indkøbt via et samarbejde med JEVA, og vi tror på, at
når barnet kan starte i skole med en
taske, der ligner de andres, kan det
være med til at få barnet til at føle sig
”ligesom de andre”.
De fleste ukrainske flygtninge har
nemlig ikke haft mulighed for at medbringe ejendele, og vi håber derfor, at
en ny fyldt taske kan være med til at
give en god skolestart.
Så det var en flok glade børn, der
nu udstyret med hver sin flotte skoletaske, kunne påbegynde et nyt skoleår i Danmark.
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Bøn for skoleeleverne.

En JEVA skoletaske – med en hilsen.

Tylstrup Festen 2023
Lørdag den 4. februar 2023 kl. 18.00 åbner vi dørene til Tylstrup
Hallen, hvor vi satser på et brag af en fest. Dejlig mad – kolde
drikkevarer – fællessang – DJ – dansemusik – luftguitar og hvad der
ellers dukker op. Tag din ven, nabo, mand, kone eller hvem du nu
synes med. Lad os sammen skabe en festlig aften.
Billetter kan købes hos: Jeanette Bækgaard på 26 81 14 80, Lone
Sudergaard på 28 14 27 22 eller online. Find begivenheden på
Facebook.

Kvartalets proﬁl:

POUL OG HELGA JENSEN
November 2022

A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D

4

På denne meget varme sommerdag
midt i august, har jeg sat mig selv på
en udfordring. Nemlig at interviewe 2
personer på en gang. Det er vel det,
man kalder ”multitasking”, og det kan
vi mænd jo ikke, siges der. Men jeg
prøver nu alligevel, for det er jo de to
personer her, der i mange år drev Tylstrup Slagterforretning som et familieforetagende. Derfor syntes jeg også,
at de begge to skulle med i historien,
og det var de heldigvis med på.
Det er selvfølgelig Poul og Helga
Jensen, jeg har sat stævne den her
fredag formiddag.
Jeg skulle ikke køre så langt væk,
for de bor i et dejligt nyt hus i den
nordlige ende af Tylstrupparken, med
en smuk udsigt ud over Lindholm
Å-dalen.
Vi sidder nu og hygger og snakken
går i gang.
Fulde navne: Poul Erik Jensen og
Helga Jensen.
Stilling: Pensionerede slagterforretning ejere.
Alder: 77 og 75 år.
Civil stand: Ja, vi er da gift med hinanden.
Børn: Vi har 2 piger Lotte og Sanne.

De bor begge i Gug med deres familier.
Børnebørn: Dem har vi 4 af. Begge
piger har hver en dreng og en pige.

Hvor er I født og opvokset,
og fortæl lidt om jeres
barndom og ungdom?
Jeg, (Poul) er født på Gjøl. Mine forældre havde en gård med 75 tønderland, drevet som alsidigt landbrug
med både med køer, grise og markbrug. Senere da jeg var 10 år, kom
der også mink til. Og lidt efter lidt gled
køerne og grisene ud, så de til sidst
kun levede af minkene og lidt kødkvæg. Vi var 5 søskende.
Jeg gik ud af 7 kl. og hjalp til med
landbruget derhjemme frem til, jeg
i det følgende vinterhalvår kom på
Stidsholt efterskole. I fritiden spillede jeg fodbold. Det fortsatte jeg også
med i mange år her i Tylstrup og endte til sidst med at spille på Old Boys
holdet.
Jeg (Helga) blev født i Biersted,
også på en gård. Jeg har en tvillingsøster, og så havde vi også en storebror, men han omkom desværre ved
en drukneulykke bare 7 år gammel.
Det var meget hårdt for mine foræl-

dre. Også jeg gik ud af skolen efter 7
kl. I fritiden red jeg meget, og så gik
jeg til håndbold. Jeg spillede faktisk
på 1. divisionsholdet 1919 i Aalborg.
Efter at vi købte butikken, spillede jeg
her i Tylstrup. Og det gjorde jeg faktisk
til jeg var 47 år.

I fik begge to en uddannelse?
(Poul) Jo, det gjorde vi da. For da jeg
var færdig på Stidsholt efterskole,
kom jeg i slagterlære som bare 15årig. Jeg fik læreplads i Vester Hassing hos slagtermester Lars Larsen.
Læretiden tog 4 år. De første 3 år arbejdede jeg om dagen, og i 2 af ugeaftenerne efter arbejdstid, var jeg på
aftenskole på teknisk skole i Aalborg.
Det var fra kl. 18 til 20. Det sidste år
var det så på dagskole. Det var ikke
fordi, at jeg havde gået og drømt om
at blive slagter, at jeg valgte det fag.
Min storebror var i lære som slagter.
Så det må have været det, der inspirerede mig til også at gå i lærer som
slagter. Jeg gad ikke gå mere i skole,
og landbruget tiltalte mig slet ikke.
(Helga) Efter 7 kl., var jeg i huset
et halvt år, men det var bare ikke mig.
Så det stoppede jeg med og kom i
stedet for i lærer på et revisionskon-

tor i Aalborg. Det var min fars revisor
som tog mig i lære. Her var jeg i lære
i 4 år og havde en dag om ugen på
handelsskolen igennem hele forløbet.

Jeres veje må så have
krydset på et tidspunkt?
Ja, det var dengang var der bal på
Øland Kro om søndagen, og det var
der vi mødtes. Jeg havde tænkt, at
”ham der i den blå trøje, kunne jeg
godt tænke mig at danse med”, og så
kom han over og bød mig op grinede
Helga. Og så har vi været sammen
siden.

Så ﬂyttede I til Tylstrup?

Det blev så Tylstrup
Slagterforretning?
Vi var rundt og kikke på flere forretninger, som var til salg. Så skete der det,
at Peter Hansen, som havde Tylstrup
Slagterforretning, blev kørt ned af en
bil, og de skader det medførte gjorde,
at han ikke kunne klare forretningen
mere. Hans kone Johanne var søster
til J. B. Jensen Gøl Pølser. Så det var
igen igennem familierelationer, at vi
kom videre. Det var den butik, der tiltalte os mest, af dem vi havde set på.
Og derfor blev det også den, vi købte.
Det var i 1968. Jeg var da 23 år og
Helga 21 år. Så vi var ret unge. Men
det gik jo godt nok. Helga stoppede
med at arbejde som revisor, og kom
til at stå for butikken og regnskaberne
m.m.

Selve butikken var kun halv størrelse
i forhold til, hvad den er i dag. Det
samme var det med slagtehuset. Kølerummet var bare et aflangt skab.
Så vi gik i gang med at rykke om på
vægge og bygge ud i gården, nedlagde nogle rum osv. Derved fik vi lavet
både butikken, slagterummet, og kølerummet dobbelt så store.
Senere kom der et krav om, at der
skulle være to rum i slagterummet. Et
rent rum og et beskidt rum. Der havde vi bare i ét stort rum. Derfor måtte
vi igen til at bygge ud i gården. Så fik
vi også lavet plads til lidt mere. Bl.a.
fik vi lavet et glidestangs anlæg, så vi
på en skinne kunne skubbe de slagtede dyr videre i processen, og derved være fri for at skulle løfte rundt
på de tunge kroppe. Det var en stor
lettelse, for det var hårdt arbejde. Vi
fik lavet en automatisk vægt lige inden for døren. Der blev også plads til
en skydeboks. Det er én vi trækker
kreaturerne ind i, når de skal skydes.
Vi havde før haft problemer med, at
de rev sig løs, og stak af fra os, når vi
skulle til at aflive dem. I boksen har
vi styr på dyret. Vi har fanget dyr flere
stedet i byen. ”Det var noget der gav
stof og megen morskab til Tylstrup
revyen, der var hvert år”, grinede de
begge to.

Hvor mange ansatte var
der, da I startede?
Vi startede med en svend, for Helga
var jo gravid, og derfor lidt ”ukampdygtig”. Efter at vores første datter
så var født, blev svenden fyret, og så
ansatte vi en lærling i stedet for. Det
var så ham og mig, der derefter tog
slæbet ude i slagteriet. Vores første
lærling var fra Biersted, og hed Keld
Poulsen. Siden er det gået slav i slav
med bemanding. Vi har bl.a. gennem
tiderne udlært 17 lærlinge.

”Mad ud af huset”, var det
noget som kom med fra
Peter Hansen eller hvordan
kom det ind i billedet?
Det var noget, der kom hen ad vejen.
Det startede med byfesterne, og det
var mest med varer, som vi købte via
Gøl Pølser, og så lavede vi selv varme

leverpostej, rullepølse, medisterpølser osv. Det var meget begrænset,
hvad vi lavede af egenproduktion i
starten. Men det blev mere og mere,
og til sidst var det kun egenproduktion, vi leverede. Vi ville jo også gerne differencer os lidt fra de normalt
købte varer. Sådan at forstå, at hvis
vi ville have lidt mere for en varer, så
skulle det også være lidt andet end
det, man købte i supermarkerne. Men
det krævede også flere hænder. Så
en overgang havde vi to-tre lærlinge,
en svend, en kok og et par stykker
mere i butikken. Der ved siden af, var
der også 3 gamle slagtere, som kom
og hjalp til, når der var brug for det.
Så vi var en hel del folk en overgang.
Da vi var flest, var vi foruden os selv,
5 fast ansatte. Og da vores to piger
blev ældre hjalp de også til i butikken.
Det første sted, vi leverede mad til,
var til et bryllup i Øster Hjermitslev forsamlingshus. Lidt efter kom så også
halfesterne til her i byen, hvor vi leverede maden.
Det var knap nok, at vi havde alle
de redskaber, der skulle til selv, men
det fik vi da hen ad vejen. I starten
stegte vi pattegrise inde ved naboen, Ib Gregersen i hans bagerforretningen. Han havde ovne som kunne
bruges. Vi havde et rigtigt godt samarbejde igennem alle årene.
Senere købte vi så en stor ovn
nede på Aars Slagteri. Det var noget
af et marked, at få den installeret.
Vognmand Søren Vestergaard hentede den på lastbilen, og så måtte vi
have taget af, og så sætte den ned
den vej. Der havde vi så en kranvogn
til at hjælpe med det.
Nu kunne vi selv stege grisene. Der
blev mere og mere at lave med mad
ud ad huset. For der kom så en masse halfester og Bjørn og Okay fester,
rundt omkring. Ikke bare i Tylstrup,
men også i omegnsbyerne. Tylstrup
Marked leverede vi også mad til. Det
var travle tider, og der var snart ingen
fridage mere, for det var især i weekenderne det foregik.
Vintersæsonen var der også travlt,
for så kom grønkål sæsonen. Her
stod Helga op kl. 5 om morgenen for
at få kålene, som blev kogt om natten, til side til folkene mødt ind, så
de kunne komme til. Vi kogte faktisk
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Nej så hurtigt gik det ikke. Efter at
jeg blev udlært, var jeg var inde som
soldat. Først 3 måneder i Karup, og
de sidste 11 måneder var jeg på Flyvestation Aalborg i kostafdelingen.
Det kom sig nok lidt af min uddannelse. Der gik 3 måneder fra jeg var
uddannet, til jeg skulle ind til militæret, og der var jeg på Gøl Pølser i Skalborg. Jeg ville gerne lige prøve noget
andet, og da ejeren af Gøl pølser var
min familie, kom jeg ind der for en
kort periode. Min moster var gift med
J.B. Jensen som havde Gøl pølser.
Efter min tid i ”trøjen” var jeg 2 år
i slagterafdelingen i Vadum Brugs. Og
så skete der det, at Helga kom i ”lykkelige omstændigheder”. Så derfor
skulle der til at ske noget andet, og vi
ville gerne have vores eget.

Hvad var det for en
butik, I overtog?
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2 ton grønlangkål hvert år. Det var en
god forretning, fordi det var ikke noget andre lavede. I starten hentede
vi selv kålene ude ved Tage Nielsen
på Tylstrup Hedevej. Vi skyllede og
rippede dem også selv. Senere fik vi
dem skyllet og rippet fra et par andre
leverandører. Det gjorde arbejdsprocessen noget lettere.

Var det I slagtede, nok til at
forsyne butikkens salg?
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Næsten. Vi havde en fast leverandør
af svin gennem mange år. Det var en
landmand fra Vester Torup. Kreaturerne købte vi hos en landmand i Birkelse, og vi købte gerne er par stykket ad
gangen, for at spare lidt på fragten.
Det var kødkvæg, som de havde til at
gå på nogle skovarealer. Dyrene havde aldrig haft et reb på før, så de var
svære at styre, og derfor var det, at de
nogen gang smuttede fra os.
Ellers købte vi ind fra slagterierne,
hvis vi manglede.
Vi slagtede og parterede også for
folk som kom med en gris eller en
ko, som de selv ville have med hjem
i fryseren.

6

Jeg husker, at I havde en del
medaljer hængende i butikken?
Det startede op med, at vi begyndte
at lave flere og flere pålægsprodukter
selv. Og vores landsforening afholdte
så nogle fagkonkurrencer hvert år, og
dem deltog vi gerne i. Det var en meget spændende og udfordrende tid,
for det var de allerdygtigste fagfolk,
som var dommere på de konkurrencer. Vi fik altid meget kvalificerede
forklaringer på, hvad der evt. manglede eller kunne ændres eller forbedres
på et produkt. Konkurrencerne forgik
gerne i forbindelse med landsmøderne, som var enten i Herning eller Roskilde. Det at der faldt en medalje af
en gang i mellem, var jo et bevis på,
at det nok ikke var helt hen i vejret,
det vi gik og lavede.

I havde et godt samarbejde
de forskellige forretninger
i mellem i byen dengang?
De havde vi helt sikkert. Vi så hinanden som kollegaer i stedet for konkurrenter. F.eks. indkøbte vi fælles
indkøbsposer, der mere reklamerede

Slagteren og bageren til Tylstrup Marked 2005. Ib og Jytte Gregersen hjalp os tit med maden
ud af huset. Vi havde et rigtig godt samarbejde gennem alle årene.

for byen i stedet for den enkelte forretning. Det var en god tid.
Det var i det hele taget en anden
tid. F.eks. en by som Brønderslev. Da
vi startede, var der 11 slagterforretninger der. En overgang senere var
der slet ingen, så vi havde et meget
stort opland i den tid, der ikke var
nogen slagterbutik i Brønderslev. Da
vi solgte butikken, var der lige startet
én op.
I dag er der, her i Nordjylland, kun 3
slagtehuse tilbage, hvor man slagter
dyrene selv. Foruden Bo Frederiksen,
vi solgte til, er der en i Tårs og en i
Hjallerup. Det var mest slagterforretningerne ude på landet, som selv
slagtede dyrene til butikken. Inde i
byerne var der ikke plads til det, så
her får man alle sine varer fra slagterierne.

Har I nogle gode historier
fra tiden med butikken?
Her trådte Helga til. Der var én jeg
aldrig glemmer. Poul var i Paris i forbindelse med sit bestyrelsesarbejde i
Inco, da der kom en vognmand med
4 meget vilde kvier, der skulle slagtes.
De gik helt amok og sprang af lastbilen. Mens vi stod midt i det drama,
ringede Poul hjem for at høre, hvordan det gik herhjemme. Han havde
vist smagt lidt for meget Calvados, og
syntes at det var vældig sjovt, men
det var jeg ikke helt enig i. Bagefter
kan jeg da godt grine af det, men det

var mindre sjovt, da vi stod i det. Der
var jo folk nok til at hjælpe, så det gik
jo også.
Det var jo tit Helga som stod for at
lukke ned, fordi jeg var til de bestyrelsesmøder, for det var oftest om aftenen, at det foregik. Det var tit nogle lange dage. Folkene havde fri kl.
17:00, men det var f.eks. ikke altid,
at dyrlægen var kommet. Så måtte vi
selv vente på ham, ellers skulle der jo
betales overarbejde.
Apropos dyrlægen, så har dyrene
altid skulle tjekkes både før og efter
slagtning, men det blev mere og mere
intensiveret med tiden. Alle procedurer skulle skrives ned og dokumenteres. Så som temperaturer på kødet
i kølerummene, eller disken osv. Det
skulle skrives ned hver dag. Maskiner
kan jo få nedbrud, og så var det med
at få fat i en kølemontør eller elektriker med det samme, ellers kom
det til at koste penge, for så skulle
varerne smides ud, hvis de blev for
varme. Også i de tilfælde skulle det
skrives ned, hvad vi havde gjort for at
forhindre at varerne blev dårlige. Det
blev gjort efter alle forskrifter, og vi har
aldrig haft en sur smiley.

Men tiden gik, og i
begyndte at tænke på at
stoppe det hårde slid?
Ja, vi blev jo ældre for hvert år der
gik, og det hårde tunge arbejde havde efterhånden sat sig sine spor i

mine (Poul) knæ og i ryggen. Så vi
var begyndt at snakke om at stoppe
og sælge butikken. I 2006 købte Bo
Frederiksen sig så ind i butikken med
en halvpart. Bo var en af de sidste
lærlinge vi uddannede. Vi var i kompagniskab i 14 måneder og pr. 1. juli
2007, var vi helt ude af det og ville nu
til at nyde vores otium.

Der var også noget med
at I havde mink?

Blev der tid til at holde ferier?
Jo det gjorde der. Vi havde igennem
alle årene bestræbt os på at holde
en uges ferie om vinteren og en uge
om sommeren. De første år lukkede
vi butikken den uge om vinteren, men
senere havde vi så mange folk, som
kunne holde åbent, når vi var væk.
De satte faktisk en ære i at passe forretningen.
Om vinteren gik turen altid til Gran
Canaria og Tenerife, og om sommeren var det Mallorca, Kreta osv. Det
har været slappe af ture. Her de senere år har vi været mere på det, man
kan kalde oplevelsesture. Det været
til Prag, Paris, London, Vesuv, Pompeji. Vi var til Tattoo i Edinburgh i Skotland, det var en kæmpe oplevelse. Vi
har været godt omkring, synes vi.

M IRAKLER – SKER DET I DAG ?
Aktuel aften i Tylstrup Frikirke
Torsdag den 17. nov. kl. 19:00
Ved professor Peter Øhrstrøm, Vestbjerg
Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

Kan I ellers få tiden til at gå
her i pensionsalderen?
Det er ikke noget problem. Vi spiller
begge to golf, og det går en stor del af
tiden med, og vi bowler sammen med
en del gamle slagterkollegaer. Ellers
har vi jo vores børn og børnebørn,
som vi hygger os med.

I blev boende i Tylstrup?
Ja, det gjorde vi i sidste ende. Vi flyttede først til Gjøl og ind i et hus som
mine (Poul) forældre, havde bygget,
med en flot udsigt ud over Limfjorden.
Her boede vi i 3 år, men Helga savnede Tylstrup, og derfor besluttede vi
os for at bygge på den her grund i
Tylstrupparken, som vi havde købt, og
flyttede så tilbage igen i 2011.

Eftertanker
Så blev jeg færdig med at skrive. Igen
en spændende gennemgang af to
driftige menneskers liv.
Mange af de personer som jeg har
snakket med her i Indblik gennem tiderne, har kun haft 7 års skolegang.
Hvad ville være utænkeligt nu om
dage. Og selvom Poul sagde, at han
da godt kunne ønske sig at have haft
noget mere skolegang. Så er det da
gået helt godt alligevel, og det har
det også gjort for alle de andre med
7 års skolegang, jeg har haft med i
bladet. Så det kan da godt være lidt
tankevækkende med alt den snak
om skole, og stressende karakterræs
som ungdommen kæmper med i dag.
Gad vide hvor mange der havde stress
dengang?

Jul i Tylstrup Frikirke
Søndag d. 11. dec. kl. 10:
Julecafégudstjeneste
Onsdag d. 14. dec. kl. 14:
Julesenioreftermiddag

Lørdag d. 24. dec. kl. 15.30: Julegudstjeneste
Information: Finn Kier-Hansen 25 34 90 34
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Jo, vi fandt ud af, at minkfolkene lavede gode penge, og det blev vi enige
med naboen Ib og Jytte Gregersen
om, at det ville vi da også. Vi var jo
unge og havde kræfterne, så vi mente
da godt, at vi kunne klare det i fritiden
og i weekenderne (kom det med et
skævt smil).
Vi købte i 1984 et stykke jord på
Gl. Vrå mark, hvor der allerede var
nogle minkfarme. Der blev sat nye
haller og hegn op.
Det gik også rigtig godt de første år.
Vi startede med 100 tæver og udvidede så, mens det gav penge. Vi endt
med at være oppe på 700 tæver,
hvilket var gennemsnitsstørrelsen på
en minkfarm, dengang vi stoppede.
Vi havde nogle efterlønnere og unge
drenge til at hjælpe, ellers klarede vi
det selv. Vores egne piger hjalp også
til en overgang.
Min bror og svigerinde, som havde
mink på Gjøl, kom og hjalp når der
skulle vaccineres og sorteres mink. De
havde mere forstand på det end os.
Vi havde købt mere jord til, og der
var lavet forberedelser til at udvide
mere, men så kom der en dårlig periode, og vi var ved at køre træt i det.

Min bror og svigerinde fik sygdom
i deres mink på Gjøl. Derfor blev alle
deres mink aflivet, og alle bure og inventaret blev vasket og desinficeret.
Derefter købte de alle de avlsdyr af
vores, de ville havde, og så pelsede vi
resten. Derefter solgte vi alle burene,
som stort set var nye, til en anden avler, og jorden solgte vi til vores nabofarm, der lige var blevet købt op af en
ny minkavler, som havde ambitioner
om at udvide. På den måde kom vi
ud af de 15 års eventyr som minkavlere uden tab. Endda med et lille
overskud. Når nogle spørger, hvad vi
ellers fik ud af det, plejer jeg (Poul) at
svare: ”Vi fik hver vores dårlige rygge.”
Men vi havde jo kræfterne den gang,
og når vi kom op til minkene var det
jo en hel ny arbejdsplads. Vi har haft
mange hyggelige stunder der.
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Brændskov’ venner
Der sker en masse i Brændskov forsamlingshus – der holdes nemlig
mange fester. Efter der er kommet
mere styr på corona situationen i
Danmark, er der heldigvis mange
der vil holde fester. Der er stor efterspørgsel efter huset, så book gerne i
god tid hvis du skal være sikker på,
at dagen hvor du påtænker at holde

fest er ledig. Booking sker ved Mette
Thomsen tlf.: 60663587.
Af denne årsag har vi valgt at ”hoppe over”/udsætte årets traditionelle
høstfest til en anden god gang – huset er eftertragt og vi fornemmer at
mange har kalenderen fyldt med festlige indslag allerede.

MGP 2023
Dog er der et kommende børnearrangement på trapperne – derfor bør I
sætte kryds i kalenderen den 18. februar 2023, hvor vi afholder MGP fest
i samarbejde med Tylstrup Udlejning.
Mere info følger - vi håber på stor opbakning.

En helt fantastisk
aften til banko i TUI
November 2022

A F PIA DAH L OLE S EN
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12. september afholdt TUI 50 års
jubilæumspil. Bankospillet havde sin
begyndelse i september 1971, så
det var faktisk sidste år, vi havde jubilæum. Men på grund af, at vi først
lige var startet op igen efter næsten
1½ års nedlukning, restriktionerne
og usikkerheden om der ville komme
endnu en nedlukning, så valgte vi at
udsætte jubilæet til i år.
Planlægningen startede allerede
med i foråret. Vi var enige om, at det
skulle være en hyggelig og festlig aften med ekstra gode gevinster, og så
kaffe og kage til alle.

Over en time før vi åbnede dørene, begyndte folk at stille sig i kø. Vi
havde planlagt at starte salget kl. 17,
men allerede kl. 16:35 var vi nødt til
at starte. Og det var godt, at vi gjorde,
for ellers var vi nok ikke blevet færdig
til spilstart kl. 18:45.
Halinspektør Jeanette Bækgaard
havde i dagens anledning lavet franske hotdogs som gæsterne kunne
købe, hvilket der også var en del, der
benyttede sig af.
Vi håbede på 300 deltagere, men
der kom 429. Jeg kan ikke mindes
vi nogensinde har været så mange til

banko i Tylstrup. Det var virkelig overvældende. Jeg kan kun rose alle vores
hjælpere, som uge efter uge støtter
op om bankospillet, og i særdeleshed
den aften. Alle hjælpere deltog, Ole
Sørensen, Nikolaj Huusom, Hanne
Hedegaard og Knud-Erik Kristensen
hjalp med parkeringen og Lars Holt
hjalp på gulvet. Stor tak til jer allesammen, og tak til de dejlige mennesker, der kom for at spille. Tusind
tak for at i gjorde det til en fantastisk
aften.

Kom og vær med i

Tylstrup
Senior Idræt

Sjov motion og bevægelse
Bare
mød op!
- alle er
velkomne!

Tid: Tirsdage kl. 10
Sted: Tylstrup Hallen
Pris: Gratis
Start: 27. september, men vi tager
løbende imod nye.
Fælles opvarmning. Herefter er der
bevægelse for enhver smag - såsom
badminton, floorball, curling, yoga,
SMART-træning i motionscentret mm.
Vi slutter af med en kop kaffe.
Bare mød op! Alle er velkomne.
Nærmere info:
Louise Klarborg Bach, tlf. 9982 7065

Tylstrup Hallen i samarbejde med
Aktivitetscenter Gavlen, Aalborg Kommune.

Jeg ville ønske, at de
ikke havde spist…

November 2022
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Kan du huske, hvad der skete mandag den 19. september? For mig
blev det en mindeværdig dag. Af flere
grunde.
For det første kunne man i fjernsynet næsten hele dagen følge med
i dronning Elizabeth 2.’s begravelse.
Jeg kunne ikke lade være med at blive
imponeret over den pomp og pragt,
som statsbegravelsen var omgærdet med. Det var ganske enkelt en
umådelig flot afsked med en elsket
dronning. Desuden bemærkede jeg
med glæde, hvor tydeligt det kristne
budskab skinnede igennem i alle ceremonierne.
Men dagens højdepunkt blev nu
alligevel en ordveksling mellem min
skønne hustru, Sofia, og vores yngste
barnebarn, Malou på fem år.
Malou sad sammen med sin storesøster i vores sofa og fulgte med i
dronningens begravelse. Sofia stod
ved siden af, kikkede med, lyttede,
og strøg sin mands skjorter. Pludselig
udbrød Malou: ”Jeg ville ønske, at de
ikke havde spist af det æble!”
Sofia blev noget overrasket, og
spurgte Malou, hvad hun mente:

”Ja, jeg ville ønske, at de mennesker i haven ikke havde spist af æblet, for jeg vil ikke begraves.”, svarede
Malou. Så kikkede hun uanfægtet videre på begivenhederne i fjernsynet.
Sofia var mundlam. Og det var jeg
også, da hun lidt senere fortalte mig
om oplevelsen. Hold da op! Et blot
femårigt barn giver så klart og tydeligt udtryk for, at det med døden er
noget bøvl. Men alene det. Malou har
faktisk allerede begrebet temmelig
meget af baggrunden. Døden som et
resultat af menneskers manglende
vilje eller evne til at overholde Guds
grundlæggende spilleregler.
Om nogle få dage begynder adventstiden. Denne fantastiske tid på
året, hvor vi fokuserer på, at Jesus
Kristus ikke alene kom til verden for
2.000 år siden. Det er julens vidunderlige budskab, som jeg glæder mig
til at fejre og fortælle meget mere om
den 24. december, hvor du er hjertelig velkommen i Tylstrup Frikirke.
Men adventstidens fokus er ikke
historisk. Adventstiden peger fremad.
Mod fremtiden. For det kristne budskab rummer jo dette vidunderlige

løfte om, at Jesus Kristus ikke nøjes
med ét besøg på vores gode gamle
jord. Nej, han har varslet et besøg
nummer to.
Vi ved ikke, hvornår dette besøg
nummer to finder sted. Men Bibelen
har forberedt os på, hvad det kommer til at betyde. Det er virkelig godt
nyt for Malou og for alle andre. For
udtrykt med Bibelens egne ord, så vil
Jesu andet komme betyde, at:
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig,
ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
(Johannes Åbenbaring, kapitel 21, vers 4)

Jeg vil ønske dig en virkelig god adventstid fuld af håb og fortrøstning
om, at Jesus Kristus kommer igen og
får bragt endelig og fuldkommen skik
på alt det rod, som det har medført,
at de spiste af æblet, og at vi fortsat
spiser med …

Glædelig adventstid.

Kommende aktiviteter
i Tylstrup Frikirke
A F SØ R EN MOR TE NSE N

I løbet af de kommende måneder vil
der være en række aktiviteter i Tylstrup Frikirke. Ikke mindst i julemåneden vil der være flere spændende
arrangementer.

Adventsfest
- familiegudstjeneste

Julecafégudstjeneste
Søndag d. 11. dec. kl. 10.00 er der
dækket op til julecafégudstjeneste. Vi
begynder med at drikke morgenkaffe

Juleaften
Her er der gudstjeneste i Tylstrup Frikirke kl. 15.30. Som oftest med lidt
musikalsk islæt og en lille gave til børnene. Så velkommen til at begynde
julefejringen i Tylstrup Frikirke.

Senioreftermiddage
Der vil være senioreftermiddage i både
december, januar og marts måned.
Henholdsvis 14. dec., 18. januar og
15. marts. Alle onsdage og vi begynder kl. 14.00. Til hvert arrangement vil
der være kaffebord til en pris af kr. 25.
I december vil der være julehygge
på programmet, mens det endnu er

usikkert hvad vi skal være sammen
om i januar og marts. Som navnet siger, er det mest for seniorer, men alle
er selvfølgelig velkommen.

Aktuelle aftener
Der er foreløbig planlagt en aktuel
aften i henholdsvis november og februar måned. Den første er 17. nov.
Kl. 19.00, hvor vi får besøg af professor Peter Øhrstrøm fra Vestbjerg. Han
vil holde et interessant foredrag om
emnet: Mirakler – sker det i dag?
Dette selvfølgelig set i relation til alle
beretningerne om helbredelse, som vi
kan læse om i Bibelen. Men var det
noget der kun fandt sted, da Jesus gik
omkring her på jorden? Der vil blive
mulighed for, at kunne debattere og
stille spørgsmål til foredragsholderen.
Der vil også blive serveret kaffe til en
pris af kr. 25. Så velkommen til en
interessant aften.
I februar måned er der planlagt en
aktuel aften torsdag d. 17. februar.
Her er emnet endnu ikke bestemt.

Konfirmandpizzadag
Lørdag den 10. september havde
Salatin fra Byens Pizza inviteret årets
konfirmander til en gang pizza og sodavand og selvfølgelig hygge.
Det er efterhånden blevet til en årlig tradition, at han inviterer til konfirmanddag. Og det er noget, som de
unge mennesker ser frem til. Humøret
er højt og snakken går derud af. Og
det var en flok glade unge mennesker
der med fyldte maver vinkede farvel
og tak for mad. Men først skulle der
da lige taget et par billeder i dagens
anledning.
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Gennem efterhånden mange år, har
Tylstrup Frikirke haft tradition for at
holde adventsfest den første søndag
i advent. I år er det d. 27. november.
Men forandring fryder, så arrangementet holdes ikke kl. 19.00, men i
stedet kl. 10.30 og det i form af en
familiegudstjeneste. Gudstjenesten
vil selvfølgelig have advent som tema,
og dermed forberede os på den kommende højtid. Efter gudstjenesten vil
der være et udvidet kaffebord.
Så hjertelig velkommen til en festlig
familieadventsgudstjeneste.

sammen, og siddende ved bordene
vil vi så holde en dejlig gudstjeneste,
mens du fortsat kan drikke kaffe. Det
vil være en gudstjeneste med hygge,
og vi vil synge nogle af julens skønne
salmer og lytte til en kort prædiken
fra kirkens præst Finn Kier-Hansen.
For børnene vil der være, som der er
til hver gudstjeneste, børnekirke i kirkens børne- og ungdomslokaler.
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Ishytten

Historiske huse IV

A F E RIK M OR TE N S EN
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Mit barndomshjem lå i Borgergade
(nu Luneborgvej) to huse fra is-hytten.
I halvtredserne havde stort set alle
landsbyer i fædrelandet en is-hytte,
som var let genkendelig i bybilledet.
Disse is-hytter efterlod utallige børn
inklusive mig selv med gode minder,
som vi var mange, der tog med os ind
i voksenlivet. I mit hjem var det en
høj værdsat tradition, at vi drenge efter søndagsmiddagen fik 25 øre til en
is. Aldrig så snart var buddingen inkl.
kirsebærsovsen gledet ned, før vi løb
det korte stykke hen til is-hytten og
købte en rund lyserød jordbæris eller
en hvid rund vaniljeis og senere eventuelt en sodavandsis, som måske var
lidt billigere end de 25 øre. Oplevelsen var uforlignelig og var med til at
gøre søndagen til noget særligt.
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Isboks i gangen
Is-hytteperioden i Tylstrup startede
omkring 1951, da Anna og Holger
Nielsen fik anskaffet en is-boks, som
blev installeret i gangen, når man
kom ind ad fordøren. Her kunne man
så købe og forlyste sig med de is, som
Aalborg firmaet Ama-Nova leverede
og havde på repertoiret.
Anna og Holger Nielsen havde en
dreng på min alder, Svend, som jeg
også gik i klasse med de 4 år, jeg gik

Is-hytte. Billede udlånt af Hals Arkiv.

i Tylstrup skole. Vi var med til hinandens fødselsdage og legede sammen.
Svend havde et miniaturelandbrug i et
udhus, der bestod af 2-3 geder, som
han malkede hver dag. Jeg spurgte
ham engang, hvad han gjorde med
mælken! ”Det blev bare smidt væk”,
lød svaret! Et år, da drengene i klassen var til min fødselsdag, havde mor
lavet en fin kagemand, som blev sat
ind på bordet. Mor gjorde anstalter
til at skære kagemanden i passende stykker og ville starte med hovedet. Hun spurgte Svend, hvor stort
et stykke, han skulle have og svaret
kom prompte uden betænkeligheder:
”A ka nåk jør vej for hile hudet” (Jeg
kan nok gøre vej for hele hovedet!

Is-hytten
Da Anna og Holger Nielsen besluttede
sig for at starte ”et pensionat” først
i halvtredserne, nødvendiggjorde det
lidt omforandringer i vestre ende af
deres beboelse, og det førte igen til,
at man erstattede is-boksen i forgangen med en is-hytte, der blev placeret
ved østre ende af huset som nærmeste nabo til Astrid og Ludwig Christensens cykel- og tv-forretning.
I starten kunne man kun købe is
i is-hytten. Ud over de runde ispinde kunne man få is-både og eski-

mo is. På et tidspunkt kom kræmmerhuset til, der kunne købes med
enten 2 eller 3 kugler, og hvis man
skulle flotte sig, fik kuglerne en flødebolle i toppen. Is-bilen fra Ama Nova
kom med nye forsyninger en gang om
ugen, men i sommerperioden fik man
også fyldt op om søndagen. Så blev
kasserne med nye is bragt direkte til
døren med rutebilen. Det kunne lade
sig gøre, fordi man brugte tøris til at
holde isene nedkølet.

En svajer
Midt i halvtredserne udvidede man
sortimentet i is-hytten med slik og
sodavand. Colaer fandtes ikke, men
en rød hindbær eller gul citronvand
var heller ikke at foragte. Senere kom
salget også til at omfatte pølser og
”hot dogs”. En aften kom bedstemor
og bedstefar på et tilfældigt besøg.
Pludselig spurgte bedstefar, om jeg
ville have en ”svajer”. Det var en billigudgave af en hot dog, men uden pølse. Jeg drønede hen til is-hytten, og
bestilte en ”svajer”, som altså var et
brød med sennep, rå løg og ketchup
i! Det smagte vidunderligt!

Et samlingspunkt i byen
I en årrække i halvtredserne var is-hytten et af de ikoniske ”huse” i Tylstrup,

Svajer el. kradser (den har flere navne).

som jeg også tænker tilbage på med
stor glæde. Dels var der jo ”søndagsisen”, men is-hytten blev også et
naturligt samlingssted for de unge på
lune sommeraftener.
Normalt blev man betjent ved at
ringe på en klokke, og så var det almindeligvis Anna, der dukkede op
og betjente kunderne. Nogle gange
måtte hun gøre turen fra huset ud til
is-hytten mange gange på en dag. På
travle tidspunkter og dage var der fast
betjening. Vi børn stod tit og hang omkring is-hytten og plejede vores misundelse, når de større børn eller unge
købte og nød en is i vi andres påsyn.

Da Ebbe gav is

Flødebollen og hævnen
En dag stod der også en flok store
piger og drenge ved is-hytten. En af
pigerne, som jeg kendte godt, fordi
hun også gik i skole i Brønderslev,
stod og spiste en flødebolle. I kådhed
og sikkert for at vise mig for de andre
drenge, gik jeg over bag hende, og da
hun førte flødebollen op til munden,
slog jeg på hendes hånd,
så det, der var tilbage af flødebollen, blev tværet ud omkring hendes
mund. Vi grinede, og jeg følte mig
som en helt!
Et par dage senere var vi nogle
stykker, som stod og ventede på toget

At få for meget
Flødeboller er som bekendt beregnet
til at spise, når man er lækkersulten,
men engang imellem lød det pludselig, når en flok unge stod og hang ude
foran kiosken: ”Hvis der er en, der
kan spise 15 eller måske 20 flødeboller, får han en gratis citronvand”.
Selvfølgelig var der en eller anden,
der meldte sig. Det gik stærkt med
at spise de første flødeboller, men
efterhånden gik det lidt mere trægt,
men som regel lykkedes det at få alle
flødebollerne proppet ned, og så var
der ingen vej udenom. Den udlovede
citronvand måtte skaffes til veje, og
det kunne ikke gå stærkt nok for flødebollespiseren at få skyllet efter med
hurtige slurke af den kulsyreholdige
drik. Resultatet lod ikke vente på sig.
Alle grinede og morede sig, når flødebollespiseren ledsaget af skrækkelige lyde uundgåeligt måtte returnere
samtlige flødeboller godt og grundigt
blandet med gul sodavand i en stor
plamage på fortovet!

At rutte med pengene
Jeg husker også, at jeg engang blev
overmandet af fristelsen til at købe en
is. Jeg havde lidt penge i min pung,
som jeg uden tvivl selv havde tjent.
Et par andre børn stod og hang uden
for is-hytten, da jeg tog pungen op og
bestilte en ”eskimo”. Jeg havde kun
taget de første par sut af isen, da jeg

pludselig genkendte min fars fløjten.
Far var kendt som den fløjtende post,
når han cyklede rundt med postsager
i Tylstrup og på Kraghede. Nu havde
han afsluttet dagens dont og var på
vej hjem fra stationen, og det huede
mig ikke, at han skulle se mig stå
og spise en is en ganske almindelig
hverdag uden en særlig anledning.
Vi ruttede ikke med pengene i mit
barndomshjem. Jeg vidste, at jeg ville
blive afkrævet en forklaring og få lidt
skæld ud, så derfor tog jeg en hurtig beslutning og gik i skjul ovre bag
is-hytten, hvor jeg ventede, indtil far
var cyklet ind i gården bag vores hus.
Jeg husker ikke, at jeg havde dårlig
samvittighed, og jeg spiste også isen
færdig. Jeg havde jo betalt med mine
egne penge, men det ændrede jo ikke
ved grundholdningen: Man skal ikke
rutte med pengene, og at spise en is
midt i ugen, blot fordi man havde lyst,
var unødvendig ødselhed.

Annas pensionat og
Holgers ”lillebil”
Som sagt drev Anna et pensionat,
hvor unge, der arbejdede på Vævergården, hos tømrermester Brandborg,
i Grundtvig Sørensens købmandsforretning, i Brugsen eller var ansat som
lærere på skolen, kom og spiste hver
dag. På et tidspunkt var der 26-28
unge mennesker, der startede dagen
med morgenmad omkring det lange
bord hos Anna og Holger. Bagefter fik
man en madpakke udleveret til frokost, og kl. 18.00 var der aftensmad,
hvor der altid var to retter mad. Det
er beundringsværdigt, at Anna, med
assistance af Inger, som var pige i huset, selv lavede al maden, skrællede
kartoflerne, smurte madpakkerne og
ryddede op, alt mens der var en renden frem og tilbage til is-hytten.
Annas mand, Holger, drev et privat
”lillebil” firma fra omkring 1949. Hans
første bil var en Chevrolet, der sagtens kunne rumme 6-7 passagerer.
I 1953 fik han et folkevognsrugbrød
med plads til 8 passagerer. Men det
var ikke nogen hindring for, at han ofte
kørte med hele det lokale fodboldhold
inkl. træner og reserver. Ingen vidste,
hvad sikkerhedsseler var.
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En af min barndoms gode oplevelser
skete en eftermiddag, hvor jeg og et
par andre drenge stod og hang ved
is-hytten. Pludselig dukkede Ebbe
op på sin cykel. Ebbe var målmand
på byens bedste fodboldhold, og
vi så op til ham. Han sad stadig på
cyklen og balancerede ved at støtte
med albuen på den lille disk, der var
påmonteret is-hytten, og hvor Anna
lagde de ting, man havde købt. Ebbe
kiggede på is-skiltet og ringede på
klokken, og snart dukkede Anna op.
Pludselig spurgte han vi drenge: ”Vil
I have en is?” Jeg husker tydeligt fornemmelsen. Som at vinde i lotto! ”I
kan selv bestemme, hvad I vil have”!
Fantastisk! Hvis jeg senere i livet ved
forskellige lejligheder har været lidt
rundhåndet og givet andre end mine
egne børn en is, kan jeg sige med sikkerhed: ”Det har Ebbe en del af æren
for”.

på stationen i Brønderslev. Jeg stod
i mine egne tanker, da jeg pludselig
fornemmede en hånd komme bagfra
og i næste øjeblik blev en flødebolle
tværet ud i ansigtet på mig. ”Tak for
sidst”, lød pigens bemærkning. Nu
var det helt fortjent min tur til at blive
grinet ad. Jeg forsøgte at få det klistrede sukkerstads vasket nødtørftigt
af, inden toget kom.
I bakspejlets ulideligt klare lys ville jeg ønske, at jeg havde været lidt
ydmyg og sagt undskyld for min tåbelige opførsel, men det husker jeg
ikke, jeg gjorde. Men jeg havde en
klar fornemmelse i hele kroppen af,
at jeg havde gjort noget dumt, som
jeg bitterligt fortrød. Episoden gjorde
mig klog på en vigtig lektie, som er
svær at lære: Man skal aldrig gøre sig
morsom på andres bekostning!
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Så var det atter tid til byfest i Tylstrup.
Denne gang hed det fredag den 19.
og lørdag den 20. august 2022. Herligt solskin begge dage var med til at
sikre det gode humør, så de muntre
indslag og hyggen bredte sig.
Om fredagen blev der bl.a. afholdt
den nu traditionsrige høvdingebold
turnering. 5 stærke hold deltog i en
dyst alle mod alle, og der blev sluttet
af med en finale mellem de to hold,
som blev nummer et og to. Der var
mange tætte kampe og særligt den
allerførste kamp havde svært ved
at finde sin afslutning, så der måtte
tidsgrænse på. Efter grundspillet havde Garagebanden vundet alle deres
kampe, men i finalen fik Firewood188
dog revanche og løb med den endelig
sejr og vandt derfor æren og den fine
gavekurv skænket af Dagli Brugsen.
Vi håber at se endnu flere hold kæmpe om sejren næste år.
Senere fredag var der en meget
velbesøgt dartturnering i klubhuset,
og derefter blev der spillet op til firserfest i hallen. Det blev en fornøjelig
aften i begge afdelinger af festen.
Lørdag blev der lagt ud med loppemarked, gadefodboldturnering og
optræden af Aalborg Cirkusklub. Alle
og enhver var inviteret til at stille en

Så blev der spillet op til dans.

bod op på hallens parkeringsplads, og
så var der mulighed for at gøre en god
handel.
Mange borgere i Tylstrup tænker
med gru tilbage på en meget våd fodboldturnering til en tidligere byfest, og
derfor var det jo en særlig fornøjelse
at kunne afvikle en fodboldturnering i
perfekt fodboldvejr. I år blev der svedt
igennem på fodboldbanen.
Aalborg Cirkusklub lavede en flot
forestilling i hallen med akrobater,
jonglører, luftnumre og ethjulede
cykler – selv en farlig mexicansk løve
deltog (måske i en forklædning som
en chihuahua). Bagefter fik børn og
barnlige sjæle mulighed for at prøve
flere forskellige cirkustricks og herunder at svinge i trapezen. Cirkusklubben nyder at få lov til at optræde og
satte stor pris på, at vores lokale pizzaria havde sponsoreret frokost. Skulle man have lyst til at se dem igen,
forventes det, at de optræder til Børnekarnevallet i Kildeparken til foråret.
Om aftenen blev der sluttet af med
et vaskeægte halbal. Kvisthusets grillbar leverede en dejlig menu og efterfølgende blev der spillet op til dans
af Willer med Dans. Det er ikke altid nemt at lokke folk op af stolene
men det lykkedes for bandet med de

Der blev kæmpet hårdt for sejren.

danseglade rytmer. Borgerforeningen
har nydt det gode samarbejde med
Kvisthusets grillbar og det var med
beklagelse, at vi hørte nyheden om
lukningen.
Byfestudvalget havde sikret, at der
under hele byfesten var mulighed for
at købe mad og drikke, idet der var
opstillet en pølsevogn uden for hallen
og inde i hallen var der etableret bar,
som sørgede for at væskebalancen
kunne opretholdes. Vi glæder os allerede til Tylstrup Byfest 2023.
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Som flere sikkert allerede ved og har
lagt mærke til, er der kommet liv på
den gamle småkagefabrik igen. Her
er der nemmelig opstået et lager til
Ukrainske flygtninge.
Det hele startede da Rusland tog
på ”militær øvelse” i Ukraine.
Igennem de sidste 17 år har vi haft
en masse ansatte fra Ukraine på vores landbrug henholdsvis i Øster Brønderslev og i Tylstrup. Vi har altid været yderst tilfredse med disse skønne
mennesker og deres gæstfrihed. Og
Niels’ forældre har også været ovre at
besøge nogle ansatte og deres familier i Ukraine. Noget jeg og min familie
stadig har til gode.
Da krigen brød ud havde vi netop
fået et tomt stuehus på en af vores
gårde. Vi besluttede derfor at tilbyde
huset til vores ansattes familier, hvis
de ønskede at komme til Danmark.
Da det ofte var/er en eller to der kommer, blev/bliver de dog ofte inkvarteret hos familien.
Nogle uger inde i krigen ser jeg, at
en familie på 16 personer søger et
hus. Jeg vender det hurtigt med Niels,
og vi er helt enige om, at vi tilbyder
vores hus. Familien takker hurtigt ja
og sætter kurs mod Danmark.
Ved grænsen i Ukraine må de dog
efterlade deres ældste søn, som er
fyldt 18 år. Faderen får lov at rejse
med ud af landet, da der er mange

børn at forsørge. Mens deres lange
rejse mod Danmark begynder, går vi
igang med at gøre et hjem klar til 13
børn, og 2 voksne.
Det er onsdag da vi får bekræftiget at familien er på vej. Huset står
tomt, skal gøres rent og fyldes op.
Jeg starter med at lave et opslag på
facebook – det kan noget ;-) Jeg eftersøger hjælp til rengøring, senge,
møbler, dyner, sengetøj, håndklæder,
køkkengrej, toiletartikler, legetøj, tøj,
sko, vaskemaskine, tørretumbler, fryser, madvarer – alt hvad der hører til
i et hus.
Wauw – får helt kuldegysninger,
mens jeg sidder og skriver dette. I løbet af 1,5 time står 5-6 folk klar med
klude, spande og rengøringsmidler,
og går igang med rengøring. Samtidig
går min telefon og facebook amok.
Folk fra nær og fjern tilbyder hjælp. Vi
får så mange fine ting til familien. Og
mange tilbyder at give en hånd med
når de kommer med tingene. Andre
kommer med mad og hjemmebag.
Fredag til aften står huset faktisk klart.
Det er fuldstændigt overvælende.
Fredag formiddag kører jeg op på
skolen i Tylstrup. Vores datter går i
klasse med en dreng fra ukraine, og
han hjælper klassen med at skrive velkommen på Ukrainsk, samt navnene
på hele familien, og selvfølgelig lave
Ukrainske flag. De bliver allesammen
hængt op som velkomst til familien.
Fredag eftermiddag får jeg et opkald fra et ældre ægtepar, som gerne vil donere 50.000 kr. Der blev jeg
godt nok mundlam, og kneb en bette
tåre. For at få mest ud af pengene og
hjælpe så mange som muligt, valgte
vi i samarbejde med parret at pengene blev doneret til foreningen HURT
Denmark. ”Vores” familie har eks.
fået hjælp til hverdags ting, som eks
strømper og undertøj mm.
Søndag eftermiddag går vores
Ukrainske ansatte igang med at lave
mad, som står klar på bordet da familien ankommer til aften. Vi byder en
meget træt familie velkommen. De

har siddet tæt i en 9 personeres bil i
en lille uge. Børnene gik på opdagelse
i huset, og valgte værelser og senge.
Imens fik vi overdraget nøglerne til
forældrene, fik lidt at spise sammen
med dem, hvorefter vi sagde godnat
og listede af.
Men men men, folk havde været
meget gavmilde og garagen var fyldt
med ekstra ting. Efter at havde kigget
på det en uges tid, opstod ideen om
et lager der kunne glæde flere familier. Dan Jensen, der ejer den gamle
småkagefabrik, mente nok han kunne
undvære et hjørne på lageret. Og så
var vi igang.
I starten havde vi meget sengetøj,
håndklæder, dyner og tøj. Men snart
tog vi også imod møbler da vi blev
bedt om hjælp til at fylde flere huse.
Huse, som private vælger at låne ud
gratis indtil familierne kan få økonomisk hjælp fra de pågældende kommuner. Og det er meget forskelligt fra
kommune til kommmune.....
Idag har vi et bredt udvalg af stort
set alt. Møbler får vi løbende ind, og
især mindre møbler er der stor efterspørgsel på, da de ofte bor i mindre
lejligheder. Køkkengrej sætter de
stor pris på, og lamper som ikke skal
hænges op. Garn og strikkepinde/
hæklenåle er også et hit. Tøj og sko er
også efterspurgte- og vi bliver bedere og bedere til at få det organiseret.
I disse dage modtager vi en masse

kæmpe arbejde. Hver 14 dag, arangere han kørsel til ca. 40 ukrainere
fra Ålborg, der får muliged for at komme forbi vores lager.
Derudover kommer der folk fra
Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn,
Hjallerup mm.
Vores rekord er 100 besøgende
på to dage!!! – Og vi havde altså kun
åbent fra kl. 17-20 ;-)
Det er en kæmpe glæde at få lov at
hjælpe disse mennesker, som er på
flugt. Men uden alt den store støtte
og hjælp vi modtager var det ikke muligt. Så derfor, en kæmpe tak til alle
der har hjulpet med stort og småt,
donationer og praktisk hjælp.
Vi har næsten alt på lageret, og har
vi ikke, så står vi gerne på hovedet for
at skaffe det.
Står du og trænger til at få ryddet
op, eller har for meget i skabene – så
vær sød at tænke på os. Vi modtager alt fra tøj og sko, til møbler- gerne
mindre. Legetøj, hobbyartikler, pynteting, It, telefoner, viskestykker, håndklæder, hygiejene produkter, potteplanter osv.
Fremtiden vil vise hvor længe behovet er der. Pt. ser det ud til at vi skal
være ude af lageret på Bilgårdsvej til
nytår, så kender du til et sted der kan
bruges til formålet så må du gene give
lyd fra dig.
Har du fået lyst til at give en hånd
med, så tager vi gerne imod hjælp til
stort og småt.

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.
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tøjstativer og bøjler- det giver et bedre
overblik at tøjet hænger fremfor at det
ligger i papkasser.
Lageret kører nu på den måde at
vi har en facebook gruppe, som hedder ”Solskin for Ukraine”. Her skriver
vi, hvis der mangler noget konkret. Vi
skriver hvornår vi har åbent – og vi kan
kontaktes her hvis man søger noget
konkret. Ligeledes hvis man har noget
man vil donere. Og alt er selvfølgelig
gratis!
Min trofaste hjælper Hanne, har
været med fra starten. Hun er en arbejdshest, og uden hende var jeg nok
kørt surt i projektet. Hun er altid fuld
af nye ideer.
Derudover består ”vi” af Mikael,
som kan skaffe de sjoveste ting.
Leif, som altid giver en hånd med til
at flytte og slæbe. Finn, som gerne
kører forbi og sætter ting ind på lageret. Dertil kommer alle de andre som
kommer og giver et nap med en gang
imellem.
Også en speciel tak til MN-auto,
som adskillige gange har doneret udlån af flyttebil.
Vi har gennem hele perioden haft
kontakt til og samarbejde med Jonas fra Ålborg. Jonas har dannet en
forening der hedder HURT Denmark
(Help Ukrainian Refugees To Denmark). Han har indtil videre igennem denne forening hjulpet 1% af
alle Ukraineske flygtnige i Danmark
til landet. Han er mega sej og gør et
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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

Støt Indblik
Vi har 10 bøger tilbage af Finn Langes
bog ”Som man Sår” som har lagt til
salg i Dagli’brugsen på Klitgårdsvej?
Finn Lange er født og opvokset på
Nørrehede lige nord for Tylstrup, og
uddannet mejerist på Tylstrup Mejeri. Efter endt militærtjeneste flyttede
han til Sjælland og startede med stor
succes en chips fabrik op, Han har
gjort det rigtig godt gennem et langt
liv. Alligevel har han ikke glemt, hvor
han kommer fra. Han følger stadigvæk
med i, hvad der sker her i Tylstrup,
bl.a. via sin familie der stadigvæk bor
her, og så Indblik som han læser hver
gang på nettet.

Finn har skrevet bogen ”Som man
sår” om sit liv, og den bog vil han gerne
donere de sidste 10 stk. af til Indblik.
Bogen ligger nu til salg hos Halinspektør Jeanette Bækgaard i Tylstrup Hallen til en pris på 150 kr.
Jeanette kan træffes på 26 81 14
80, eller i Tylstrup Hallen i åbnings
tiderne. Så står du og mangler en
mandelgave til jul eller en værtgave
o.l., kunne det her jo være en idé.
Samtidig støtter du vores lokale Indblik
blad, som vi gør alt for at bevare, da vi
mener, at det er et meget elsket blad.
På forhånd tak
Redaktionsudvalget

Et møde med stjernen!
November 2022
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I 2002 var jeg ansat som altmuligmand på Gl. Vraa slot. Det var jo det
år, hvor der skulle være koncert med
Jean-Michel Jarre ude i Gl. Vrå Enge.
Det var en begivenhed, som gav mig
mange sjove oplevelser.
Hele hans hold boede på Gl. Vraa
slot. Den første dag, de boede der,
blev jeg kaldt op på Jean-Michel Jarres værelse. Han havde brug for en
4 meter lang bøjlestang til alle sine
skjorter. Den fik jeg til opgave at skaffe. Dengang var jeg ret kreativ, så det
blev til et trekvart tommer vandrør og
to stumper træ med huller i, som jeg
skruede op på loftet i gangen ved siden af hans værelse. Jeg var meget
spændt på at se alle hans skjorter på
bøjlestangen dagen efter. Der hang 5,
og der kom aldrig flere.
Så var der en lydmand som gerne
ville have mere lys på sit værelse (der
var ikke særlig meget lys på nogen af
værelserne, så det var egentlig ikke så
mærkeligt). Der blev fundet en lampe, som blev sat op i loftet, og så var
det i orden. Efter et par dage ville den
samme lydmand have vinduet dækket
helt til, så der ikke kom lys ind, han arbejdede om natten og sov om dagen.

Hver aften når alle andre gæster var
gået fra restauranten, fik hele holdet
brasede kartofler og hakkebøf, det
syntes de var ”Cozy”(hyggeligt).
Aftenen før koncerten blev jeg ringet op af Chris, ejeren af slottet. Han
spurgte, om jeg ville med en tur ud og
se på lokaliteterne på koncertpladsen.
Det ville jeg gerne (det var noget med
nogle billetter, som jeg regnede med
at få del af), men det gjorde jeg så
ikke, og der var heller ikke andre, der
fik noget.
Den aften koncerten løb af stablen,
stoppede vi alle ungerne i bilen og
kørte af sted mod Gl. Vraa Slot. Det
var umuligt at køre igennem byen,
så vi kørte ud til Aistrup og op ad Gl.
Vraavej. Da vi nåede næsten op til
slottet, var der også kø der, men ikke
så galt. Bilen blev parkeret ved slottet,
og så gik vi ellers ud mod mosen. Da
vi var næsten så langt ude, at vi kunne
se koncertpladsen, kan det nok være,
at himlen åbnede sig. Der kom bare
vand ned, vi havde aldrig oplevet noget lignende. Våde og kolde gik vi tilbage til bilen for at køre hjem. Vi kørte
ned mod rundkørslerne, da vi kom
til den første stod der en meget in-

sisterende hjemmeværnsmand, som
absolut mente, at vi skulle på motorvejen mod Vestbjerg. Så vi fik lige en
lidt længere tur hjem.
Dagen efter var der et helt fantastisk godt vejr, så Joan, min kone, og
jeg besluttede os for at cykle en tur ud
forbi koncertpladsen. Det var et helt
surrealistisk syn, der mødte os. Der
var masser af efterladt fodtøj, strandstole, vandflasker og kæmpe huller i
jorden efter fodgængere og biler. Da
vi kom ud på Milbakken, cyklede vi
ind mod Gl. Vraa ad en næsten helt
tilgroet vej. Der havde der været en
bil, som havde siddet fast i noget ret
dybt mudder. Der var også en gammel gummivogn, der var lavet om til
”VIP-lounge” med tag og halm i bunden.
Da jeg kom på arbejde om mandagen, var der igen et sælsomt syn, der
mødte mig. For der var sko, strømper
skjorter, bukser og andre beklædningsgenstande samt 10 plastic havestole på området omkring slottet.
Alt i alt en oplevelse, man kun får
en gang i livet.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

Kids Fun
Night
i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 4. november
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: 30 kr.
voksne: 10 kr.

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
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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Har I hørt, at vi skal have en
stor koncert her i Tylstrup?
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Sådan kom ordene fra et medlem i
Borgerforeningens bestyrelse en dag
i 2001, jeg husker ikke præcist, hvem
der sagde det, og heller ikke hvor vedkommende havde det fra. Men mine
ører spidsede til, da jeg hørte, at det
skulle være den verdensberømte franske musiker Jean-Michel Jarre, der var
snak om. Jeg tænkte dog, at det da
vist var noget vrøvl, for han var jo en
kæmpe stjerne. Hvad vil han dog gøre
i Tylstrup, og så ude på Skovmarken.
Men som tiden gik, blev der skrevet
mere og mere om det i aviserne.
Jean-Michel Jarre havde i mange år
haft et ønske om at lave en koncert
ved en vindmøllepark, for dermed at
lave en hyldest til grøn energi. Og hvad
var mere nærliggende end at lave den
koncert i vindmøllernes hjemland,
Danmark. Og valget var så faldet på
de 18 – 19 møller i Gl. Vrå Enge og
koncerten skulle hedde ”AERO”
En dag blev det offentliggjort at
koncerten blev til noget. Aalborg Kommune og M.I.G Micon, som har lavet
møllerne derude, og andre sponsorer
havde vendt tommelfingrene op. Og
Muskelsvindsfonden havde sagt ja til
at stå for selve det praktiske ved koncerten. De havde jo stor erfaring med
at stå for store koncerter, da de arrangerer Grøn koncert hvert år. De havde

så bare ikke så stor erfaring med at
lave Gl. Vrå Enges lavbundsjorde om
til en koncert plads. Mere om det senere.
Da vi i borgerforeningen hørte, at
det var på plads, kontaktede vi både
Aalborg kommune og Muskelsvindsfonden, for at hører om der var noget, vi kunne hjælpe med. Selvfølgelig
også om der var mulighed for, at der
kunne dryppe lidt penge ned i byens
forskellige foreningers pengekasser.
Ligesom vi da også gerne ville være
med til at sætte Tylstrup by på Danmarks/Verdenskortet. Bl.a. ved at
være sikker på, at når man sagde Gl.
Vrå Enge, så var det altså ved Tylstrup
og ikke byen Vrå længere nordpå. Og
der lykkedes, for Tylstrup fik sit navn
sat på alle billetterne.
Det blev en meget spændende
sommer for os i borgerforeningen,
fordi vi fik meget positive tilbage- meldinger fra både kommunen og Muskelsvindsfonden, der meget gerne
ville have lokale frivillige hjælpere. De
tilbød, at de ville honorere hver forening med 500 kr. pr. frivillig, som de
kunne stille med. Et tilbud som flere
foreninger i byen takkede ja til. Jeg
erindrer ikke det nøjagtige beløb der
kom ind, men det var over 100.000
kr. til deling mellem de deltagende

Pladsen bygges med scenen i baggrunden. (Foto Højgaard Jensen).

foreninger.
Det blev den daværende Borgerforeningsformand Poul Nielsen (Q8), der
blev deres kontaktperson, og undertegnede der på det tidspunkt var sekretær i foreningen, som stod for den
mere skriftlige kontakt. Det bevirkede,
at vi begge to blev inviteret med til to
pressemøder, hvor Jean-Michel Jarre var til stede. Det første blev holdt
mandag den 22. juli 2002 kl. 13:00
i et telt opstillet ved en af møllerne
lige op af Skovmarkvejen. Der var et
stort opbud af pressefolk og TV m.m.
Det var på en dag, hvor man kunne se
engene derude i regnvejr. Kommunen
var repræsenteret ved borgmesteren
Henning G. Jensen og Søren Torst og
Muskelsvindfonden ved Peter Sand,
og så var Jean-Michel Jarre, der selvfølgelig også selv.
Det var meget spændende at være
med til. Der blev bl.a. spurgt om, hvorfor han havde valgt lige netop de vindmøller som stod i Gl. Vrå Enge som
stedet, hvor han ville lave sin hyldest
til vinden, og grøn energi. Et spørgsmål som han egentlig ikke kunne svare på. Men han kunne sige så meget,
at det skulle være der, og hvis det ikke
kunne blive der, så blev der ingen koncert. Det er vel sådant kunstnere ser
ting.

Scenen stod på dette hjøne lige op imod Skovmarkvejen.

Vi prøvede at invitere JMJ
til Tylstrup Marked

man gjorde alligevel). Man sendte da
også pressemeddelelser ud om, at
det kunne anbefales af bruge offentlig
transport til og fra koncerten.

Så oprandt endelig dagen!!
I ca. 14 dage op til koncerten var vejret bare perfekt. Solen skinnede hver
dag, og selve pladsen var som en asfaltvej at gå på. Aftenen før skulle der
være generalprøve, og vi var en del
frivillige som var ude og hjælpe med
at stille borde og stole op i VIP-teltene. Som en slags betaling for det,
blev der serveret lækker biksemad og
øl eller sodavand til. Bagefter så vi så
generalprøven på koncerten. En fantastisk oplevelse.
Alle fulgte i spænding vejrudsigterne. Og den havde jo som nævnt
været forrygende. Flot solskin og høj
himmel. Men som dagen nærmede
sig begyndte der at komme ”grus
i maskineriet”. For der var et større
regnvejr på vej mod Nordjylland. Det
skulle komme i løbet af lørdagen, dagen hvor koncerten var programsat til.
Men dagen startede tørt. Der var gråvejr, men tørt. Og bilerne var begyndt
at trille igennem byen. Jeg gik nogle
ture ud til rundkørslerne ved motorvejen, hvor der tidligt begyndte at blive
kaos. Skyerne begyndte også at trække sammen. Og kl. ca. 15:00 åbnede
himmelen sig første gang, dog ikke så
voldsomt igen.
Kaosset ude ved motorvejen bevirkede, at jeg kontaktede nogle venner,
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Poul og jeg havde snakket om, at det
kunne være sjovt, om vi kunne lokke
ham (JMJ) til at komme og besøge
os til Tylstrup Marked, som løb af stablen bare 14 dag før koncerten. Han
kunne evt. komme søndag eftermiddag mens Kandis var på scene og
evt. skrive autografer i pauserne, og
så lave lidt pr. for sin koncert.
Så jeg forfattede en invitation på
mit bedste skole-engelske, Efter pressemødet gik jeg hen og præsenterede
mig for ham, og gav ham brevet. Han
tog pænt og smilende imod kuverten
og gav skam endda også hånd. Jow
jow :)
Vi fik dog et stykke tid efter et pænt
afslag, da han på det tidspunkt ikke
var landet i Tylstrup endnu. Men Poul,
den ”skiderik” gav min invitation til
Aalborg Stiftstidende da dagene for
vores marked nærmede sig. Og dagen
efter var min skole-engelske invitation scannet direkte ind i avisen med
overskriften ”JEAN MICHEL JARRE
KOMMER MÅSKE TIL TYLSTRUP MARKED!!!!!” Og jeg skal da love for, at der
kom mennesker til markedet det år.
Det andet pressemøde blev afholdt
på Gl. Vrå Slot tirsdag den 3. september 2002 kl. 12:00, hvor han boede
i dagene omkring koncerten, som var
fastlagt til den 7. september. Allerede
her var samtlige billetter til koncerten
udsolgt. Dvs. 35.000 stk. Også her
var Poul Nielsen og jeg inviteret.

Det var utroligt spændende at følge
arbejdet derude i engene, og jeg kørte forbi mange gange imens byggeriet
stod på. Jeg mener, at man sagde,
at scenen var den største scene, som
var bygget på åben mark her i Danmark. Den blev bygget op af 2 x 7 stk.
40 fods skibscontainere og 7 stk. 20
fods skibscontainere. Der ved siden
af blev der stillet nogle storskærme
op rundt om på pladsen og der blev
også bygget en lille vindmølle lige ved
siden af scenen. Der blev stillet en
masse lyskanoner op til at lave lysshow på de forskellige vindmøller. Jeg
mener, at der var lysshow på halvdelen af møllerne i ”parken”. Der skulle
også, op til selve koncerten, stilles
fyrværkeri op omkring møllerne.
En stor faktor i at få det hele til at
gå op i en større enhed ved et sådan udendørs event, er vejret. Derfor møde TV2s vejrbil også op derude inkl. Peter Tanev og en af hans
kollegaer. De sendte vejrudsigterne
derude fra hele ugen op til koncerten. Specielt for den her koncert, var
der spænding om vejret. For i fald der
kom meget regn, så var jordforholdene ude i Gl. Vrå Enge slet ikke egnede
til at holde en koncert med så mange
mennesker og biler. Det var en ting,
som vi lokale havde advaret arrangørerne om flere gange. Den øverste del
af jorden er plantebaseret mosejord.
Det vil fungere som en svamp, når det
fik vand. Bl.a. ville det være farligt, at
lave parkeringspladser derude (hvad
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BØRNEKIRKE

i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30

Hvis du vil vide mere, så kontakt
BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24
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Aftenen før var der generalprøve, og pladsen var perfekt. (Foto Højgaard Jensen).
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som skulle komme og være med til
koncerten. De kom fra Skagen, og jeg
anbefalede dem at komme til Tylstrup
øst fra, ellers ville de ikke nå frem,
for E39 var blokeret. Ligeledes skulle
de også tage godt med varmt tøj og
skifte tøj med. Især regntøj.
De kom fint frem og parkerede ved
min lejlighed midt i byen, selvom der
også var ved at være kaos her. Vi fik
noget dejligt mad og rødvin, og da tiden nærmede sig, trak vi i det varme
tøj og gummistøvler, greb en paraply
og begav os på den 4,9 km lange gåtur ud på Skovmarken. Vejret var, som
jeg husker det, tørt på det tidspunkt.
Men der var godt nok trafikprop på
den smalle asfaltvej og længere fremme mark/jordvej, Skovmarkvej. Det er
svært at forestille sig, når man ser
den vej i dag. Man regnede med, at
det var mellem 8.000 og 10.000 biler, der skulle derud.
Bilerne skulle parkere på de omkringliggende græsmarker, som også
er lavt engjord. Hjemmeværnet stod
for at dirigere trafikken. Vi fodgængere gik tæt mellem bilerne på vejen,
og det var sjovt, at se de mange folk
som kom i lange rober og jakkesæt,
flotte laksko og endda stiletter. Som
en person, der kom imod os, sagde til
en dame som gik foran os. ”Du skal
nok ikke regne med at se de flotte
sko der igen”, mens han rystende på
hovedet og pegede på hendes små
flade laksko. Da vi nåede ud på selve
pladsen, (og efter at vi havde hevet
min søster op at en dyb grøft, hun var
faldet i), opdagede både damen, og vi
andre, hvad han mente. Pladsen var

Det flotte lysshow fra selve koncerten set fra Højgaard Jensens egendom på Milbakken.

allerede blevet godt pløret og optrådt
efter de første kraftige regnbyger sidst
på eftermiddagen.
Vi nåede dog flot ind på koncertpladsen og fandt en fin plads helt
oppe foran ved scenen. Jean-Michel
Jarre gik på scenen kl. 21:00 præcis,
og her var der også blevet stilstand i
regnen, men vi stod i vand og mudder, og blev også sprøjtet godt til, da
der var nogle af de omkringstående
tilskuere, der absolut skulle danse og
hoppe rundt. Især en ung pige måtte
lige have et par alvorsord og efterfølgende nogle meget stirrende øjnepar
fra os andre, inden hun forsvandt et
andet sted hen. Men ca. 5 kvarter
henne i koncerten, åbnede himmelen
sig igen, og denne gang var det skybrud. De fleste havde taget paraplyerne med, hvad jo desværre tog lidt af
udsynet fra dem længere tilbage på
pladsen. Men vi stod fint, hvor vi var.
På trods af vejret, så var det dog
en fantastisk koncert, og et flot show,
som vi stadigvæk snakker om i dag,
20 år efter.

Efter koncerten!
Da koncerten var færdig, og JMJ havde givet er par ekstranumre, gik politiet på scenen og sagde tak for i dag,
og at alle tilskuerne skulle gå ud gennem indgangen til pladsen som var i
modsatte ende af scenen. Hvilket var
vanvittigt fordi scenen stod lige op ad
vejen. Så jeg sagde til mine venner
og alle dem som stod omkring mig, at
jeg var kendt her, og at de skulle følge
mig. Det hegn som var omkring pladsen og derfor også ud mod vejen, var

allerede lagt ned, så vi havde en hale
af mennesker efter os hele vejen tilbage til Tylstrup. Der var meget mørkt
der ved 23-tiden Lyset på parkeringspladserne var gået ud da der kom
vand i installationerne, så folk kunne
ikke finde deres biler. Der var megen
klagen og skælden ud, og dem som
fandt deres biler, kunne ikke komme
ud fra parkeringspladserne, da de
enten sad fast, eller der var så tæt
stillestående trafik på den smalle vej,
så de ikke kunne komme ud på vejen.
Heldigvis nåede vi hjem til min lejlighed igen i god behold. De fleste
af os skiftede tøj ude på fortovet. Vi
havde bager i byen dengang, og han
havde travlt med at producerer brød
til de sultne musikgæster, der kom
forbi. Så vi fik friskbagte franskbrød
med hjem til aftenkaffen, efter vi havde fået skyllet mudret af. Kvisthusets
grill havde meget forudseende placeret pølsevogne rundt omkring hele
koncertpladsen. Om det så var ude
på Milbakken, der hvor Skovmarken
udmunder, stod der en pølsevogn og
den var flittigt besøgt. Klaus Bjerg
det havde Kvisthusets grill dengang,
havde også stillet sit madtelt op på
markedspladsen ved Tylstrupvej. Det
havde stået der i de 14 dage siden
Tylstrup marked var overstået. Han
udlejede teltpladser ud til de fans
som var kommet lang vejs fra for at
høre deres store idol. Der var folk fra
hele Europa og vist også så langt væk
som Argentina.
Jo, Tylstrup kom virkelig på godt og
ondt på verdenskortet den 7. september 2002.

Julekræmmermarked
Tylstrup Hallen

3-4 December kl. 10-15
Julen nærmer sig.
Derfor vil vi fylde hallen med et udvalg af
julerier, nørklerier, nyt, brugt og måske du kan
få styr på julegaven.

GRATIS ENTRE
Der vil også være mulighed for at få fyldt maverne
ved pølsevognen og slukke tørsten med en kop
kaffe eller en sodavand.
Adresse: Vestergårdsgade 10, 9382 Tylstrup

Vil du være med som kræmmer, så kontakt Michael tlf. 24260824.
Et bord koster 150 kr.
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Kroens arrangementer efterår/vinter 2022

MORTENSAFTEN d. 10. november med andesteg og æblekage. Kr. 265,- for 2 retter.

Vores store JULEFROKOST med levende musik d. 25. og 26. november samt d. 2., 9. og
10. december kl. 18.30 fra kr. 348,- pr. person, tilkøb af drikkevarer ad libitum og natmad.
JULE-/ADVENTSBUFFET alle søndage i advent kl. 12.00-15.00. Kr. 249,- pr. person.
16. og 17. december 3-RETTERS JULEMENU fra kl. 17.00. Kr. 328,- pr. person.

17. december JULEBINGO kl. 14-17 inkl. kaffe/te/gløgg, æbleskiver og 2 plader 125,- pr. person.
NYTÅRSMENU ud af huset. 3 retter kr. 385,- pr. person, senest bestilling d. 27. december.

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30 til 21.00
Dagens middag 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
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OPEN DOORS

- besøg i Tylstrup Frikirke
Torsdag d. 15. september havde Tylstrup Frikirke et spændende besøg af
organisationen Open Doors (Åbne Dører). Det var Astrid Melkær Andersen,
som er kommunikationsmedarbejder
i Open Doors, der holdt foredraget
med titlen: Verdens forfulgte kristne!
Open Doors er en missionsorganisation, som hjælper forfulgte kristne i
hele verden. Det sker blandt andet
gennem uddeling af nødhjælp og bibler, traumebehandling og uddannelse
af kirkeledere.
Forfølgelsen af kristne spænder fra
diskrimination og udelukkelse af fællesskaber til voldelige overfald og angreb på kirker. I 2022 bliver 360 mio.
kristne forfulgt for deres tro.
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Besøg i Marokko
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Foredraget gav et godt indblik i baggrunden for, at kristne forfølges, og
Astrid fortalte inspirerende historierne om nogle af de kristne, som lever med forfølgelsen som en del af
hverdagen. Bl.a. havde Astrid netop
besøgt Marokko, hvor de havde haft
bibler med til uddeling til de kristne.
De kristne i Marokko ser ikke sig selv
som forfulgte – selv om de er det, berettede hun, men betragter sig som
Kristi tjenere.
Marokko er nr. 27 på World Watch
List, en liste som organisationen

kommer med hvert år, og som viser
de lande hvor kristendomsforfølgelse
er værst. I Marokko er det presset fra
familien, som er værst, hvis man bekender sig til kristendommen. Det vil
bringe skam over familien. Befolkningen må ikke komme i kirker. De kirker
som er, er kun for udlændinge.

A F S ØR E N M OR T E NS E N

land førstepladsen på World Watch
listen, nemlig Afghanistan efterfulgt
af Nordkorea og Somalia. Men også

Forfølgelser i
demokratiske lande
Open Doors sender ikke missionærer
ud, men gennem deres arbejde forsøger de at hjælpe og opmuntre de
kristne, i de lande hvor forfølgelserne
finder sted. Efter murens fald i 1989,
er det særligt lande i centralasien,
hvor forfølgelserne af de kristne er
værst. Udover det kan bringe skam til
den enkelte familie, kan det at bekende sig som kristen føre til både vold
og fængsling.
Astrid kunne også fortælle, at for
første gang i 20 år indtager et nyt

Fangelejre i Nordkorea.

i verdens 2 folkerigeste stater Kina og
Indien har mange kristne det vanskeligt. Selv i demokratiske stater som
Mexico, Indonesien og Tyrkiet oplever de kristne at blive undertrykte og
forfulgt. Desuden afslører listen, at
volden mod de kristne er taget til på
trods af Coronarestriktioner de seneste par år, og Astrid supplerede med
at give nogle beretninger om forfølgelsen af kristne fra nogle af landene.
På et spørgsmål om, hvad vi kan
gøre for de forfulgte kristne, lød svaret: Bed, bed, bed – det er hvad de
forfulgte selv ønsker.

Stifteren

Nedbrændt kirke i Indien.

Open Doors blev stiftet af hollænderen Anne van der Bijl, populært kaldet
Broder Andreas i 1955. Han er netop

Advents-

familiegudstjenste

Søndag den 27. nov.
kl 10:30
i Tylstrup Frikirke
Efterfølgende kirkekaffe med ekstra godt traktement
Alle er hjerteligt velkommen

Senioreftermiddag i Tylstrup Frikirke

Onsdag den 18. januar kl. 14:00
P R O G R A M F Ø LG E R S EN E R E
Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.
Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

død i september 2022 i en alder af
94 år.
Siden 1955 foretog han talrige ture
til Østeuropa i en lyseblå folkevognsboble, som var læsset med bibler. Det
er alt sammen beskrevet i selvbiogra-

fien ”Guds smugler” fra 1967, som
var den første af 16 bøger skrevet af
Broder Andreas. ”Guds smugler” er
solgt i flere end 10 millioner eksemplarer verden over, og er blevet oversat til flere end 35 sprog.
Opgaverne omkring bibelsmuglingen voksede i omfang, og Broder Andreas fik flere og flere medarbejdere.

Det udviklede sig efterhånden til den
internationale organisation Open Doors, som i dag har 1.400 medarbejdere, der arbejder til fordel for forfulgte kristne i flere end 60 lande. Selv
om organisationen i dag også uddeler
mad, medicin og nødhjælp samt giver
undervisning til lokale kristne, så er
bibelsmugling og anden hjælp til undergrundskristne verden over stadig
en del af Open Doors’ virke.

1 million bibler til Kina

de omkring 50.000 huskirker – undergrundskirker, som var opstået under
kulturrevolutionen, fordi titusinder af
kirker blev lukket af myndighederne.
Efter jerntæppets fald vendte Broder Andreas sin opmærksomhed mod
den muslimske del af verden, idet
kristne i mange af disse lande udsættes for varierende grader af forfølgelse. Hans tese var, at man ikke kunne
overbevise en fjende om noget, og
derfor arbejdede han målrettet på at
gøre fjender til venner.

Den 18. juni 1981 nåede smuglingen
af bibler et klimaks, idet 20 medarbejdere fra Open Doors på én nat
smuglede en million kinesiske bibler
ind bag bambustæppet. 232 ton bibler fordelt i lige så mange forseglede
baller blev - i hvad magasinet Time
kaldte ”den største operation af sin
slags” - ført ind i Kina for næsen af
kystvagten. Modtagerne var nogle af

Bed for de forfulgte.

Aktivitetscenter Gavlen
Aktivitetscenter Gavlen har igennem det sidste år gennemgået en flot
renovering; ny farve på væggene, nye
møbler og dertil et nyt motionslokale, indrettet med det nyeste indenfor
træningsmaskiner.

Holdaktiviteterne spænder bredt;
Sidde motion (stolemotion), motion
hvor pulsen kommer op (Puls og styrke) og holdet hvor stemmebåndene
bliver trænet imens der kommer sved
på panden (de syngende motionister)
samt forskellige øvelser (cirkeltræning). Der er dertil mulighed for at

styrke og arbejde med de svage områder i kroppen (yoga).
Mandage og torsdage er der åbent i
madværkstedet, hvor at vi fællesskab
laver mad og efterfølgende spiser
sammen. (Tilmelding og egenbetaling)
Fredagsklubben nyder vi et flot opdækket morgenbord med rundstykker, morgenkage og kaffe - hvor at der
er mulighed for gode snakke og grin.
(Tilmelding og egenbetaling)
Der er personale tilstede mandag
til fredag – så kom endelig forbi.
Vi har månedsprogrammet klar og
altid kaffe på kanden.
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Der var engang en generation af seniorer; de ville have sig et aktivitetscenter, men det skulle være et rigtig
aktivitetscenter. Så rejste de hele
verden rundt, for at finde sådan et,
men alle vegne var der noget i vejen,
aktivitetscentre var der nok af, men
om det var rigtige aktivitetscentrer,
kunne de ikke ganske komme efter,
altid var der noget, som ikke var så
rigtigt. Så kom de hjem igen og var så
bedrøvet, for de ville så gerne have et
fantastisk aktivitetscenter.
En lille nyfortolkning af HC Andersen’s prinsesse på ærten.
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En telefonopringning
med konsekvenser
A F F INN KIE R- H A N S EN

Familien Nishchyk synger for kirken.
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Finn Kier-Hansen beretter i denne artikel lidt om, hvad krigen i Ukraine har
medført for Tylstrup Frikirke
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Det var en ganske normal fredag lige
efter frokost. Datoen var 18. marts,
tre uger efter at russiske styrker invaderede Ukraine. Jeg sad og arbejdede
på mit kontor.
Så ringede telefonen. Det var Jonas. Han bad om hjælp. Hjælp til
transport af ukrainske flygtningen fra
den danske grænse til Tylstrup. Hjælp
til at møblere landejendommen uden
for Tylstrup, som Niels og Joan generøst havde stillet til rådighed. Hjælp til
at tage imod en stor, som i rigtig stor
familie.
Jamen, naturligvis vil jeg og vi da
hjælpe, replicerede jeg. Helt uden at
kende konsekvenserne af mit svar.
Ni dage senere bød vi Tanya og
Sasha samt deres 13 børn (heraf otte,
som er i deres varetægt på vej mod at
blive adopteret) hjertelig velkomne i
Tylstrup Frikirke ved en særdeles velbesøgt gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Under gudstjenesten blev der indsamlet en pengegave
til de nye venner, så de kunne klare de
første ugers økonomiske udfordringer.

Fællesspisning efter gudstjenesten den 27. marts.

Forkyndelse på ukrainsk
Senere kom endnu en ukrainsk storfamilie til Tylstrup Frikirke. Det er familien Holovata, som bor i Hjallerup. De
er ni mennesker.
Så ved de fleste gudstjenester i Tylstrup Frikirke deltager nu omkring 25
ukrainere. Børnekirken (det som før i
tiden hed søndagsskole) har omkring
14 ukrainske børn.
Tylstrup Frikirke har overvejet, om vi
skal have tolkehjælp. Men ind til videre klarer vi os med Google Translate,
som bistår med at oversætte prædiken og børnekirkeundervisning. Om
det altid er ganske korrekt? Næppe.
Men vores ukrainske venner er glade
for at være en del af fællesskabet, og
de påskønner vores forsøg på sprogtilpasning.

Andre præsteopgaver
Både for mig og for mange andre
mennesker i Tylstrup Frikirke har vores
ukrainske venner været årsag til at udforske nye evner. Der er blevet kørt til
tandlæge, bank, læge, lejr og meget
andet. Der er blevet ledsaget til møder
med myndigheder og pengeinstitutter.
Der er blevet købt ind, bagt brød, søgt
arbejde sammen. Der er blevet ordnet

computere, møbler, internet og telefoner – sammen.
Alt sammen har været tidskrævende, ja, men også kolossalt meningsfuldt. For alt sammen er båret af lysten til at lære at kende, blive venner
og bistå mennesker i en svær tid. Som
en sagde: ”Vi håber jo, at nogen vil
behandle os ligesådan, hvis vi får brug
for det en gang”.

Stor velsignelse
Uanset hvordan vi vender og drejer
det, så har det været til meget stor
velsignelse og glæde for både Tylstrup
Frikirke og for vores nye, ukrainske
venner, at Gud har ledt os sammen.
Vi glæder os sammen, og vi græder
sammen, når der er grund til det. Vi
velsigner hinanden med venskab, opbakning, støtte og engagement. Vi følges ad et stykke af livets vej, og det er
mægtig meningsfuldt for os alle.
I næste nummer af Indblik håber vi at
have en tilsvarende beretning fra den
ukrainske synsvinkel.

GRILL-PARTY
i Tylstrup Frikirke
Efter en ferielukket juli, skulle børnene begynde i skolen, de voksne passe deres arbejde, og pensionisterne
finde tilbage til hverdagens ro, efter
måske hektiske dage med besøg af
børn og børnebørn. Så Tylstrup Frikirke så frem til, at man igen atter kunne
mødes.
Efter sidste års succes med at
holde grill-party som optakt til efterårssæsonen, havde menighedsrådet
bestemt, at det skulle gentages.
Så søndag d. 14. aug. var der over
60 samlet til spisning, fællesskab og
gudstjeneste. Det var en meget vellykket aften, med flot solskinsvejr og
mange glade og feststemte mennesker.

A F S ØR E N M OR T E NS E N

Hygge og fællesskab

En tradition

Samlingen begyndte kl. 17.00. Efter
at alle havde fundet en siddeplads,
skulle der dækkes og pyntes borde.
På et bord kunne man finde, hvad der
var brug for, så det var blot med at
finde kreativiteten frem. Dernæst var
der arrangeret små konkurrencer til
både glæde og morskab for alle aldre. Imens begyndte den gode duft af
grillmad at sprede sig, så nu var tiden kommet, hvor vi skulle smage på
den veltillavede mad. De to grillmestre Sturla og Hans frembragte velgrillede koteletter og pølser, der blev
suppleret med kartoffelsalat og grønt
tilbehør. Der var rigeligt med mad, så
ingen gik sultne hjem!

Nu kunne vi så samles om at synge
lovsange og lytte til en andagt fra kirkens præst Finn Kier-Hansen. Fællesskabet sluttede med en kop kaffe og
et stykke kage, så man kunne afslutte aftenen med at hygge sig, og dele
minder fra sommerens oplevelser.
Lidt efter lidt blev baggården tømt, de
yngste børn skulle hjem og i seng, og
der skulle ryddes af og vaskes op.
Godt et par timers hygge var slut,
og alle gik glade og velfornøjede
hjem. Så mon ikke det er blevet til en
tradition! Hvis det frister, så følg med i
annonceringen til august i 2023.
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Grillmaden nydes.

Præsten har ordet.

Tylstrup Middelalderdage 12-13-14. maj 2023
Tylstrup Middelalderdage vender tilbage – blandt middelalderfolk nu betegnet
som Sankt Sørens Marked (en historie i skal snakke med middelalderfolkene om).
Vi fik, synes vi selv startet en fin tradition med middelaldermarked i Tylstrup. Alt
begyndelse er svær, og der er ting der ændres. Vi har holdt evalueringsmøde i
gruppen, og er klar med et nyt forbedret og udvidet program til næste gang.
På middelaldersiden vil der være: Adelsfolk, Munken Søren, Smeden, Gøgler,
smukt syngende folk, skuespil, riddere, vagter, mad over bål, hygge, leg,
badekar, ildshow, fugleopvisning, dans og en masse andet.
På pladsen er der en hyggelig og omgangsfri stemning.
Vi arbejder hårdt på at få tingene programsat, og vi håber på byens opbakning.
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1.
Tylstrup Frikirke:
kl. 14.00
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
1.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
3.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.
4.-5.
Abbé Pierres Klunsere:
kl. 10.00-16.00
Loppemarked.
4.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
kl. 12.00
Fællesspisning med underholdning på
		Toftegårdscentret.
4.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.30
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
4.
Tylstrup Frikirke:
kl. 17.00-20.30
Kids fun Night i kirken.
6.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Mindegudstjeneste for årets døde.
6.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
8.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
kl. 13.30
Banko på Gavlen.
8.
Ajstrup Sogn:
kl. 17.00
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
9.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
13.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
13.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00-16.00
Søndagscafé i Sognets Hus.
15.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Sogneaften i Sognets Hus.
		
Morten Hemmingsen: Morten fra Badehotellet.
16.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
kl. 19.00-22.00
17.
Ajstrup Sogn:
kl. 9.00
Morgensang i Sognets Hus.
17.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Aktuel aften med Peter Øhrstrøm.
20.
Tylstrup Frikirke:
kl. 10.30
Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
24.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på ”Gavlen” på Solgården.
		
Efterfølgende fællessang med ønskesalmer.
24.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
kl. 13.30
Andespil på Toftegårdscentret.
27.
Ajstrup Sogn:
kl. 10.00
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
		
Tilmelding nødvendigt.
27.
Tylstrup Frikirke:
kl. 19.00
Adventfest.
29.
Ajstrup Sogn:
præcis kl. 14.00
Sogneeftermiddag. Bustur til juleudstillingen på
		
Dronninglund Kunstcenter. Tilmelding nødvendigt.

DECEMBER 2022
1.
kl. 19.00
2.-3.
kl. 10.00-16.00
2.
kl. 14.30
2.
kl. 18.00
4.
kl. 10.30
6.
kl. 19.00-22.00

Tylstrup Frikirke:
Menighedsrådsmøde.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Julefrokost på Toftegårdscentret.
Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste Finn Kier-Hansen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

DECEMBER 2022
8.
kl. 9.00
11.
kl. 14.00
		
		
13.
kl. 13.30
13.
kl. 19.00
18.
kl. 19.30
20.
kl. 14.00
		
21.
kl. 19.00-22.00
22.
kl. 10.00
		
24.
kl. 15.30
25.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Syng julen ind i Ajstrup Kirke med børnekoret og
sognekoret. Efter koncerten gløgg og æbleskiver i
Sognets Hus. Gratis adgang.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Andespil på Gavlen.
Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste på”Gavlen” på Solgården.
Efterfølgende fællessang med ønskesalmer.
Tylstrup Frikirke:
Julegudstjeneste.
Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Glædelig jul og godt nytår!
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 februar 2023 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

den 6. januar 2023

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio februar 2023 til
ultimo maj 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

JANUAR 2023
1.
kl. 10.30
3.
kl. 19.00-22.00
8.
kl. 10.00-16.00
10.
kl. 17.00
18.
kl. 19.00-22.00
19.
kl. 9.00
24.
kl. 19.30
31.
kl. 19.30

FEBRUAR 2023

Tylstrup Frikirke:
Nytårsgudstjeneste.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

3.-4.
kl. 10.00-16.00
3.
kl. 14.30
4.
kl. 18.00

Ajstrup Sogn:
Søndagscafé i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

5.
kl. 14.00
7.
kl. 19.00-22.00
12.
kl. 14.00-16.00
16.
kl. 9.00
22.
kl. 19.00-22.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Ruth Birk Christensen:
Ruth, krudt og kugler.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Journalist og
forfatter Elsebeth Dissing: Tjenerindens sødre.
Gratis kaffebord.

ANNONCE I INDBLIK

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

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Tylstrup Samråd:
Tylstrup festen 2023 i Tylstruphallen. Se detaljer i
annoncen på side 3.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
arrangement i Sognets Hus.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Søndagscafé i Sognets Hus.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
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STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS
Sulsted Vognmandsforretning ApS
v. Per Thomsen
Stokbrovej 54, 9381 Sulsted
per@sulstedvognmand.dk

3025 9826
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www.sulstedvognmand.dk

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
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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

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

30

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!

INVEST
E
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Trine Mette Olesen
Tylstrupvej 12
DK-9382 Tylstrup

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

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

November 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/ Louise Bach
99 82 70 65
LOKC-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

