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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem-
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
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Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Anja Justesen.
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S ådan synger Danmarks Radio’s 
Pigekor. I skrivende stund (om-
kring Skt. Hans) har sommer-

dage  med sol, varme og blå himmel 
ikke været i overtal. Men glimt af sol 
har der været, og nu, hvor du sidder 
med ”Indblik” i hånden, har du må-
ske nydt både en varm juli og august. 
For mig varsles forår/sommer her i 
Tylstrup altid med alleer af Danne-
brogsfl ag på hovedgaden – først ved 
gymnastikopvisninger og derefter ved 
konfi rmationer. Festligt, så dansk og 
så dejligt. Så kommer de lyse aften-
er – lune eller ej. Alle sanser tages i 
brug, og jeg suger glimt af sommer-
hygge til mig.

En eftermiddag høres herlig latter 
fra naboens teenagepiger med ven-
inder. De har indrettet en skøn sol-
badeplads i trampolinen med alt, 
hvad dertil hører – musik fra ghetto-
blaster og mon ikke også sodavand. 
Tænker jeg mon 40 år tilbage, da jeg 

og veninderne lå i haven og lyttede til 
The Beatles og Elvis og snakkede om 
eksamen og ja, vel også om drenge? 

Da jeg senere cykler på besøg på 
Solgården og kigger op på altanen 
der, får jeg øje på skønne ældre da-
mer med solhatte og solbriller. De sid-
der og slapper af med en kop kaffe og 
får sig en god sludder i eftermiddags-
solen. Måske bliver ”livets mange 
øjeblikke” vendt. To af kvinderne var 
naboer førhen og er så igen mødtes 
her på Solgården. Jeg fornemmer den 
gode stemning på altanen.

Ved aftenstid er sanserne igen i 
brug – min nabo er en ægte ”grill-
maestro”. Så ofte som muligt kokke-
rerer han ved grillen til stor glæde for 
familien. Jeg nyder den lifl ige kildren 
i næseborene, som tit medfører lidt 
inspiration til vores aftensmad.

En formiddag ud i det blå med 4 
glade dagplejebørn i Christiania-biken.
Fuglesang foroven, duftende grøfte-

kanter, smuk natur, besøg på en svi-
nefarm og senere på en gård med 
køer. Men bedst af alt – de syngende, 
hujende og glade børn med cykel-
hjelm. Behøver jeg at sige, at jeg har 
verdens mest livsbekræftende job?

Det er stadig sommer – måske får 
vi lidt Indian Summer. Udover oven-
nævnte små glimt af sommer (du 
har sikkert en masse andre indtryk), 
er der jo også et par fælles sommer-
oplevelser her i byen – Open by Night 
og Tylstrup Marked. Lad os håbe på 
masser af glimt af sol over disse ar-
rangementer. 

Du ønskes en god og lang sen-
sommer – lad os få rygsækken fyldt 
op med gode oplevelser, som vi kan 
glæde os over, når de mørke aftener 
snart for alvor tager over.

”DER KOM ET GLIMT AF SOL I DAG” 
AF LENE MANSTRUP
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P å denne regnvåde eftermiddag, 
den første dag i den danske 
sommer, fi k jeg et at mine helt 

store ønsker opfyldt. Jeg har længe 
haft øje på denne høje rødmossede 
mand, som hver dag går tur med sin 
sorte hund (som viser sig, at være dat-
terens hund). Jeg vidste selvfølgelig,
hvem han var, og at han har været 
smed osv. Men jeg var mere nysgerrig 
og ville gerne vide mere om ham. Han 
var ikke så nem at overtale, men efter 
lidt overtalelse og ventetid, lykkedes 
det at få hans accept til et interview 
her i Indblik.

Mine forventninger slog ikke fejl. Det
blev en rigtig spændende og hyggelig
eftermiddag i køkkenet på Jens This-
es Vej, og vi kom meget længere om-
kring, end jeg havde regnet med. 

Hvor længe har du boet
i Tylstrup, hvor kom du fra
og hvorfor endte du i Tylstrup? 
Jeg fl yttede til Tylstrup første gang i 
1951, da jeg fi k læreplads hos Sme-
demester Holger Christensen, så jeg 
kunne færdiggøre min uddannelse 
som smed. Jeg boede da i et værelse 

i lagerbygningen ved siden af smed-
jen. Jeg er født i Ajstrup, hvor min far 
havde en smedeforretning. Der kom 
jeg først i lære, men efter 2 år solgte 
min far smedjen, og den nye ejer ville 
ikke have lærlinge. Derfor kom jeg i 
stedet hen til Holger Christensen for 
at færdiggør uddannelsen. Jytte kom-
mer fra Frederikshavn. Hun var ud-
dannet væverske og fi k arbejde på 
Vævergården. Derfor fl yttede hun til 
byen, og det var via den vej, vi mød-
tes. Vi blev gift i 1960 og fl yttede da 
ind i en lejlighed i biografen. I 1961 
købte vi så grunden her og fi k bygget 
huset. Her har vi boet siden. Dengang 
hed gaden Nygade. 

Der var ikke nogen særlig grund til, 
at det lige blev Tylstrup, vi slog os ned 
i. Det var vel fordi, vi købte grunden 
her, at vi blev i Tylstrup. Jeg er ind-
født ”Ajstrupbo”. Min mors forældre 
kom ude fra Ajstrup Hede og min fars 
forældre var fra selve Ajstrup by. Så 
man må sige, at vi var meget lokale. 
Jeg havde også en søster, men hun er 
desværre død for mange år siden. Jeg 
har derfor ikke så meget tilknytning til 
Ajstrup mere. Dengang var Ajstrup jo 

en by med liv i. Der var 3 købmænd 
og en brugsforening i byen. Der var en 
bager, en frisør salon, en skomager og 
en tømrer (hvad der også er i dag). Så 
var der et meget driftigt  mejeri, og der 
var én som havde en forretning, hvor 
han lavede smørdritler til mejeriet. 
Hans kone havde en lille tobaksforret-
ning i byen. Der var tre vognmands-
forretninger og min fas ter havde en 
trikotageforretning. Min svoger kørte 
mælk ud i mange år. Der var 2 sko-
ler. Ajstrup Østre- og Ajstrup Vestre-
skole. Jeg gik på Vestreskole. Så var 
der også telefoncentralen, som lå lige 
ved siden af fars smedje. Når der var 
telefon til os, bankede centraldamen 
bare på vinduet, så kunne vi gå ind til 
hende og snakke. Men der er jo ikke 
meget handel tilbage i Ajstrup nu om 
dage. 

Ajstrup var en form for gennemkør-
selsby før ”Ølvejen” (Hjallerupvejen) 
blev bygget. Når man kom fra Frede-
rikshavn og skulle til Aalborg, drejede 
man fra i Hjallerup og kom den her 
vej. Jeg ved ikke, om det var fordi, der 
ikke var nogen ordentlig vej fra Hjalle-
rup til Aalborg dengang? Jeg kan især 

BØRGE PEDERSEN
AF JENS THOMSEN NYGAARD 

Fulde navn: Børge Hjeds Pedersen. 
Stilling: Pensioneret grovsmed. 
Alder: 79 år. 
Civil stand: Gift med Jytte. 
Børn: 2 stk. Jan som bor i Aalborg og 
er ejer at fi rmaet TransSoft, der også 
har en afdeling i Vejle, og Gitte som 
bor i Brønderslev og arbejder i økono-
miafdelingen på TetraPak i Hjørring. 
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huske, at man under krigen, lavede 
naturgas til bilerne oppe i Strandby, 
så de var fri for at køre med gene-
ratorer. Da kom der store lastbiler 
lastet med gasfl asker kørende igen-
nem Ajstrup. Jeg husker, at der stod 
en vejviser midt i byen, der viste af 
til Aalborg, Grinsted og Hjallerup. Den 
”hyggede” vi knægte os lidt med, ved 
at gå og byttede om på skiltene, ”til 
stor morskab for os, men nok ikke for 
bilisterne”, grinede han. Især central-
bestyreren blev sur på os. Nok også 
fordi, at en kammerat og jeg havde 
opdaget, hvor han gemte de øl, som 
hans kone ikke skulle opdage at han 
havde købt. Vi stjal en dag posen, 
med 4 øl i og satte os over på en 
mark, hvor vi drak dem. ”Vi blev sgu 
da lidt fulde af det, men kom ikke lige 
i kridthuset hos centralbestyreren,” 
grinede han.

Hvor arbejdede du og
hvornår stoppede du?
Jeg kom ud at tjene allerede som 
10-årig, hvor jeg fi k plads som hyrde-
dreng (eller som ”høverknajt” som 
man siger heroppe) i sommerhalv-
året. Det var hos Niels Chr. Vester-
gård, som havde Ajstrup Vestergård. 
I vinterhalvåret, når skolen tillod det, 
var jeg med på Bager Bechs brødtur. 
Det var med Bruno Westergård som 
chauffør. Da det var under krigen, 
kom vi bl.a. op til fl ygtningelejren i 
Vadum med brød. Det var lidt spænd-
ende for sådan en knægt som mig, 
for vi skulle jo vise legitimation for 
at komme ind. Det lavede jeg indtil, 
jeg blev konfi rmeret, og lige derefter 
kom jeg så i lære som smed hos min 
far. Min far, som hed Karl Pedersen, 
havde overtaget smedjen efter sin far, 
Jens Peter Pedersen (der står stadig 
J.P. Pedersen på huset), der startede 
den op i 1898. Selve smedjen er væk 
nu, men den var bygget sammen med 
Centralen på hovedgaden i Ajstrup. 
Min far var simpelthen slidt op af det 
tunge arbejde og var derfor nødt til at 
sælge forretningen. Den gang grave-
de man tørv ude på Vesterholt (hvor 
Abbe Pierres Klunsere er i dag), og 
der havde man nogle store tørvepres-
sere, som skulle køre hver dag. Dem 
sad min far så og knoklede med om 
natten, for at de kunne være klar til at 

køre dagen efter. Det var meget hårdt 
arbejde. Der var ansat en svend og 
en lærling mere foruden mig i fi rmaet. 
Da jeg var færdig med min uddan-
nelse, skulle jeg ind som soldat, først 
i Karup og så senere på fl yvestationen 
i Aalborg. Man var soldat i 14 måned-
er dengang. Jeg var færdig ved mili-
tæret i 1955, hvorefter jeg kortvarigt 
fl yttede hjem til Ajstrup igen og fi k 
arbejde i et lille års tid hos brødrene 
Lindholt i Sulsted. Herefter kom jeg 
også kortvarigt til at arbejde for Karl 
Nielsen i Sulsted. I 1956 kom jeg så 
ind på vinduefabrikken Pedershaab
i Brønderslev. Den lukkede desværre i 
1971, så derfor blev vi alle fyret. Der-
efter kom jeg i et halvårs tid ud og 
arbejde hos Toppenberg i Aalborg, 
hvorefter Jytte og jeg tog imod tilbud-
det om at gå i kompagniskab med 
nogle venner, der havde Tarteletfa-
brikken i Ajstrup. Det var vi i ca. 2 år, 
men det var altså ikke mig. Jeg savne-
de meget smedefaget, så da vi hørte, 
at de søgte folk på Ginge i Brønder-
slev, søgte vi begge to derop og fi k 
arbejde. Derfor trådte så selvfølgelig 
ud af Tarteletfabrikken igen. Jeg var 
i afdelingen, hvor vi lavede koldruller 
til at rulle tøj på og havesprøjter. Der 
var jeg i ca. 5 år, men så lukkede den 
afdeling af fabrikken og jeg røg igen 
med i en fyringsrunde. Jytte var i en 
anden afdeling og var det i 11 år in-
den hun kom tilbage til Vævergården, 
og der var hun sammenlagt i 25 år. 
Efter et par andre kortvarige ansæt-
telser, blev jeg ringet op fra Pedersha-
ab, at de manglede folk igen. Denne 
gang i form og kerne afdelingen. Her 
lavede vi forme til støbning af beton-
rør. Formene blev lavet i alle størrel-
ser, nogle af dem var over 3 - 4 m
i diameter. Vi lavede maskiner til Ce-
mentindustrien i hele verden. Der var 
jeg indtil jeg stoppede, da jeg gik på 
efterløn, den 16. februar 1996.

Deltager du i byens
foreningsliv og arrangementer?
Nej, ikke ret meget. Jeg spillede me-
get håndbold i mine unge dage. Jeg 
startede først udendørs i Ajstrup og 
fl yttede så til Tylstrup. Men jeg har 
også spillet i både Sulsted, Grin-
sted, Kraghede KFUM og Brønderslev 
KFUM der var blevet fusioneret. Jeg 

var med til at spille om oprykning til 
Jyllandsserien for Grinsted, men det 
glippede med et mål. Jeg kom i be-
styrelse, da man i sin tid dannede 
antenneforeningen. Ellers har jeg så-
dan ikke lige være involveret i nogle 
foreninger her i byen.

Hvad får du fritiden til
at gå med, som pensionist?
Til hverdag passer vi jo vores datters 
hund, mens hun er på arbejde. Jeg 
kan også godt lide, at gå og sysle i ha-
ven, men min helt store fritidssyssel, 
er i mandskoret ”Frejdig” i Brønder-
slev. Der har jeg været med i 35 år, 
og det er jeg meget glad for. Koret har 
100 års jubilæum den 13. septem-
ber i år. Det bliver fejret med en stor 
koncert/reception i den runde pavillon 
i Brønderslev. Vi har gennem tiderne 
sunget mange forskellige sted er. Bl.a. 
i Aalborg Hallen og i Symfonien samt 
i forskellige kirker rundt omkring. 
En enkelt gang har 5 af os sunget i 
radioen. Vi er p.t. 28 medlemmer i 
koret og øver i Søndergade Skole en 
gang om ugen. Jeg synger det, der 
hedder ”første bas”. Det er den lyse 
bas. Gennemsnitsalderen er ved at 
være lidt høj i koret. Den ligger nok 
over 70 år. Der er én, der har 70 års 
jubilæum, men han synger dog ikke 
mere. Han er 93 år nu. Det plejer at 
være fast kutyme, at vi synger når 
Vildmosemuseet åbner hvert år. Jeg 
har også i en kort periode sunget i 
et kor her i Tylstrup. Det blev kaldt 
”Voksenkoret”, men det kor eksister-
er ikke mere. 

Så nyder vi meget at rejse. De en-
es te steder vi mangler at have været, 
er på det amerikanske kontinent og 
Australien. Vi har været 3 gange ude 
i Asien, hvor vi har været i Thailand, 
Kina og Indien. Vi kan godt lide at op-
leve noget og se, hvordan andre lever. 
Vi har ikke rigtig noget favoritsted, da 
vi har lidt en regel om, at vi ikke taget 
det samme sted hen to gange. Det 
har dog ikke helt holdt, fordi vi har 
været i Østrig fl ere gange. Vi tager af 
sted på charterture. Sidste år var vi på 
et cruise på Donau. Det var en rigtig 
dejlig tur. Vi startede med at tage på 
udenlandsferie i 1990. 

Vi har endnu ikke planlagt noget i 
år, men det er tit, det kommer som 
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TYLSTRUP 
BORGERFORENING

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden støt-
ter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået 
for legepladsen i anlægget.

Derudover har vi udlejning af fl ag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

Flagstænger med fl ag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde 150 kr. 250 kr.

For leje kontakteks Hanne og Preben Rasmussen, Vestergårdsgade 15, Tlf. 98 26 27 29
* lyskæderne er 1 stk. ca. 24 m. og 40 pærer, og 1 stk. ca. 20 m. og 30 pærer (kulørte pærer).
Ødelagte pærer der ikke skyldes alm. brug eller slitage skal erstattes med 25 kr. pr. stk.

Bestyrelsen

en pludselig indskydelse, og så smut-
ter vi af sted med kort varsel. Vi har 
tit rejst med Stiftstidende, når de har 
haft nogle spændende ture på pro-
grammet. Jeg vil helst bare være af 
sted i en uges tid eller to, ellers får 
jeg hjemve. Da vi for nogle år siden 
var i Thailand, var vi væk i 3 uger. Der 
kunne jeg næste ikke rumme fl ere 
indtryk. Da var det godt at komme 
hjem igen. 

Jeg sidder nu her og er færdig med 
at skrive, og jeg må sige, at jeg føler 
mig meget stolt og glad over, at det 
lykkedes at overtale Børge til denne 
sludder. Han syntes ikke, at han 
havde noget at fortælle, dengang jeg 
spurgte han første gang, men prøv så 
at se, hvad vi kom frem til? Vi kom 
rundt i datidens Ajstrup, fi k historien 
om et meget varieret arbejdsliv, som 
spændte lige fra Havesprøjter over til 

betonforme og tarteletbagning. Vi fi k 
indsigt i et sangkor i Brønderslev, som 
jeg personligt aldrig havde hørt om 
før. Man turde jo næsten ikke trække 
vejret under snakken, af frygt for at 
miste noget af fortællingen. Jeg må 
sige at jeg var godt underholdt, og jeg 
håber at I læsere har det på samme 
måde?
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E ndnu en gang har vi i Børneha-
ven ”Duslingen” sagt farvel til 
vores kommende skolebørn.

Traditionen tro har børnene sat de-
res håndaftryk på væggen i gangen i 
børnehaven, hvilket stammer tilbage 
til 1996, til stor fornøjelse for vores 
børn. Vi oplever ofte børn som sene-
re kommer på besøg i et ærinde, er 
ude og se om deres håndaftryk sta-
dig fi ndes på væggen, til stor glæde 
for dem. De fortæller ofte om deres 
oplev elser fra deres børnehave-tid.

Den 31. maj blev der holdt afslut-
ning for skolegruppen. Dagen starte-
de med en hyggelig tur til naturlege-
pladsen i Hune, hvor der blev leget og 
spist medbragt mad.

Om aftenen blev ”Dussen” taget i 
brug til vores store fællesspisning, og 
næsten alle var med. Her bidrog alle 
forældre med mad til den fl otte og 
store buffet.

Der blev hygget og set fi lm fra årets 
koloni-tur til Grønhøj. Aftenen slut-
tede med børnenes fælles gave til 
personalet med tak for den dejlige og 
gode tid i ”Duslingen”.

AFSLUTNING I BØRNEHAVEN ”DUSL INGENDUSL INGEN”
AF PERSONALET I  BØRNEHAVEN ”DUSLINGEN”

I børnehaven har vi en del traditioner 
i årets løb. En af dem er Bedstefor-
ældredag. Børnene laver invitation-

er, går i samlet fl ok til postkassen 
hvor alle putter deres egne breve i. 
Vi bager kager og gør klar til besøg og 
børnene glæder sig rigtig meget. Fre-
dag den 15. juni myldrede de så ind 
af døren, børnene nyder det i fulde 
drag og det samme ser det ud til bed-
steforældrene gør. Det er rigtig dejligt 
at se hvor mange der tager imod in-
vitationen.

En anden tradition er en heldagstur 
i skoven, til ”Borgen” i Hammer bak-
ker. Alle børn og personale tager der-
ud fra morgenstunden og forældre og 
søskende kommer i løbet af eftermid-
dagen og har medbragt madkurven. 
Vi var utrolig heldige i år, at ramme 
en rigtig dejlig solskinsdag den 21. 
juni og havde en super dag derude, 
hvor der er masser af muligheder for 
at udforske naturen og sætte fanta-
sien i spil. Der blev også tid til at riste 

skumfi duser over bålet. Vi afsluttede 
dagen på bedste skovtursmaner, med 
at spise sammen i det grønne. Det var 
nogle trætte og beskidte børn – fulde 
af dejlige oplevelser, som forældrene 
fi k med hjem.

I dag har nogle lavet mad på bålet, 
og været malet som indianere, mens 
andre har haft emne om følelser. 
Hvordan ser man ud når man er glad, 
gal, sur, ked af det, o.s.v. Børnene 
har siddet med små spejle og lavet 
ansigter, kikket på hinanden ”kan du 
se jeg er gal”. Bagefter har de malet 
ansigter på papir.

Vi glæder os alle til sommerferien 
og håber den bliver fuld af sol.

SOMMERHILSEN FRA SOMMERHILSEN FRA BØRNEHAVEN BØRNEHAVEN 
”KRUDTUGLEN””KRUDTUGLEN” AF PERSONALET I  BØRNEHAVEN ”KRUDTUGLEN”
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V elsyngende, god musik, glade 
sange og glade børn, det er 
nogle af de prædikater, der bliv-

er sat på Tylstrup Børnegospel. Når 
man så der til lægger dygtige musiker, 
og engageret korleder, så kan det vel 
ikke andet end at  blive godt.

Da Jette Hansen blev færdigud-
dannet som musikpædagog, søgte 
hun yderligere udfordringer end det at 
undervise i skoler og på institutioner. 
Gennem sit arbejde erfarede hun, at 
mange børn elsker at synge, og at der 
i børn er et kæmpe sangpotentiale.

Et familieprojekt bliver til
Hele den Hansen’ske familie elsker 
musik, og går op i at få tingene til at 
lyde godt, så det var oplagt at danne et 
kor på baggrund af familiens talenter.
 På dette fundament dannede Jette 
for 8 år siden Tylstrup Børnegospel. 
Jette Hansen siger: ”Vor vision er at 
skabe glæde. Gospelmusik er glad 
musik med et dejligt kristent og livs-
bekræftende budskab, og det er vort 
ønske, at vi med vor sang og musik, 
må dele sangen og musikkens glæde 
med andre.”

Jette siger videre: ”Det er en stor 
glæde at arbejde med børnekor, især 
når de er så dygtige som medlem-

merne af Tylstrup Børnegospel, de er 
meget hurtige til at lære nye ting, og 
er altid positive og glade, de er lette 
at arbejde med.

Vi har haft rigtig mange gode oplev-
elser sammen, ved koncerter og på 
forskellige ture.

Flere af korets medlemmer har væ-
ret med i koret i mange år, og man 
kan tydeligt mærke, at de har udviklet 
sig gennem årene, og det gør, at vi har 
et rigtig dygtigt og velsyngende kor.”

CD på gaden
Tylstrup Børnegospel begyndte optag-
elserne af deres CD for over et år si-

den,  og man regner med at CD’en 
”Min Helt” ligger klar til salg på Open 
by night i Tylstrup d. 16. august.

”Min Helt” består af 10 numre, 
den er produceret af David Gravgaard 
Hansen, i Hansen Studie på Tylstrup 
Hedevej. CD’en kommer til at koste 
100 kr. og kan bl.a. købes hos Jette 
Hansen og i udvalgte kirker i området.
Jette siger: ”Det har været en kæmpe 
oplevelse og til tider hårdt arbejde, 
ofte har vi skullet tage sangene om 
og om igen, før vi var helt tilfredse, 
men vi har fået et rigtig godt resul-
tat ud af det, og vi er stolte af CD’en 
”Min Helt”.

TYLSTRUP BØRNEGOSPEL UDGIVER CDTYLSTRUP BØRNEGOSPEL UDGIVER CD
AF ARNE HANSEN
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I Tylstrup fi nder du en pæn ældre 
herre på 74 år. Karlo Thomsen hed-
der han. Han er født på en gård i 

Bolleskov ved Dronninglund, og fl yt-
tede sammen med forældrene til 
Brændskov udenfor Tylstrup, da han 
var 15 år gammel.

Han har spillet violin det meste af 
sit liv. Han begyndte som 5-6 årig 
dreng, da han lånte en violin af sin 
bror, som igen havde arvet den fra en 
onkel. Broderen fl yttede hjemmefra, 
og det gav så mulighederne for lille-
bror til at begynde at spille. Den første 
undervisning fandt sted hos en lærer 
i Østerled til den formidable sum af 
1,50 kr. i timen. Her lærte Karlo bl.a. 
noderne at kende. I Bolleskov fi k han 
også sin debut for offentligheden, da 
han spillede til søndagsskolesangene 
i det lokale missionshus.

Til Tylstrup
Lidt efter lidt udviklede spillet sig, og
Karlo havde lyst til at lære mere. Nu 
var han kommet tættere på Aalborg, 
og han kunne derfor udvikle sit spil. 
Det skete hos en nok så kendt violin-
ist fra Aalborg byorkester, nemlig 
Rudolf Kjeldal. 

Nu begyndte så en ny tid, hvor Karlo
fl ittigt brugte violinen. Han var aktiv 
i Bethaniakirken i Tylstrup, hvor han 
spillede med i det lokale kor og ofte 
også til salmerne. Ind imellem kunne 
han give solonumre, særligt ved fest-
lige anledninger, hvor han også kunne 
spille sammen med andre. På lands-
plan var Karlo i kirkeligt regi med til at 
spille fl ere plader ind sammen med et 
stort kor. Desuden ledede Karlo det 
lokale kor i Bethaniakirken gennem 
en periode. Her spillede hans kone 

Birthe for øvrigt klaver til. Så musik 
har fyldt en del i hjemmet på Sølvpop-
pelvej, og det har fortsat til de næ-
ste generationer. En kort tid var Karlo 
også med i et amatørorkester.

Interesse for træ
I grunden har Karlo altid interesseret 
sig for at arbejde i træ. Men det var 
ikke på det område Karlo kom til at 
arbejde. Det blev til en del år på for-
skellige arbejdspladser i Aalborg. Der-
næst 8 år på den lokale Forsøgssta-
tion, og sluttede så af med 23 år på 
Nørresundby Gymnasium som teknisk 
medarbejder (pedel), med særligt an-
svar for de grønne områder. At han 
har interesse for de grønne områder, 
er man ikke i tvivl om, når man har 
kastet et blik ind i haven.

Interessen for træ har dog været in-
takt. Han har lavet fl ere møbler selv, 
og reparerer gerne og glad ting til den 
lokale genbrugsforretning. Så der er
brugt mange timer i det hjemlige 
værksted.

At bygge sin egen violin
Karlo har altid interesseret sig for 
hvordan man lavede violiner. Dette 
har bl.a. medført, at han har besøgt 
3 violinbyggerværksteder i Prag. Så 
lidt efter lidt modnedes tanken om at 
bygge sin egen violin. Han meldte sig 
ind i: ”Foreningen til violinbygningens 
fremme”. Siden har han været på et 
weekendkursus i Kolding, hvor han 
lærte en del af teknikkerne bag det at 
bygge sin egen violin.

Der skal en del specialværktøj til, 
så Karlo var heldig med at kunne 
købe en del redskaber fra en tidligere 
violinbygger.

En lang proces
At bygge sin egen violin er en lang 
proces. Karlo anslår, at der i Danmark 
fi ndes mellem 30 - 40 personer der 
er i gang. For en professionel violin-
bygger tager det en god måned. Karlo 
regner med, at skulle bruge mere end 
et år om det. I Danmark fi ndes der 
fl ere violinbyggerfi rmaer.

En violin består af en bund og en 
stol i ahorn – og et dække i gran (som 
oftest fra Tyskland) Hovedet – kaldet 
sneglen er også af ahorn. Halsens 
forreste del og skruerne er af iben-
holt – da træets hårdhed modvirker 
slitage. Sådan er alle violiner mere 
eller mindre bygget. 

Når man bygger sin egen violin, 
skal man hele tiden være påpasselig 
– en violin skal formes, og der skal 
kæles for detaljerne. Og kommer man 
til at høvle for meget af, ja så har man 
et problem. Så her kræves der hele 
tiden fuld koncentration. 

Drømmen
Karlo fortæller til sidst, at det er en 
drøm der går i opfyldelse, at kunne 
bygge sin egen violin, skabe sin egen 
klang og til sidst spille på den – og det 
70 år efter det hele begyndte.

Vi vil glæde os til det endelige re-
sultat – og at kunne lytte til tonerne, 
selv om de ikke lyder så ofte som før, 
da fl ere af fi ngrene sover – og det 
er ikke til violinspillets fremme. Men 
drømmen lever og processen er alle-
rede godt i gang. Om det så bliver en 
ny Stradivarius (Verdens mest kendte 
violinbygger), ja det er en helt anden 
sag.

 EN NY STRADIVARIUS
 FRA TYLSTRUP – MÅSKE
AF SØREN MORTENSEN
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

For alle som vil have et bedre velvære
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen

Tilmelding på tlf. 23 90 74 37 i centerets åbningstider 

Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/6

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. 1/7 til d. 31/8

Mandag 8.00 - 10.00
Tirsdag   16.00 - 20.00
Onsdag 8.00 - 10.00  / 16.00 - 20.00
Torsdag   16.00 - 20.00

Priser: 10 turs kort 250,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.

Kort kan købes hos Tylstrup Lavpris, i Dagli’ Brugsen og hos John i Hallens Cafeteria. Alle brugere der benytter 
motionsafdelingen skal være medlem af TUI’s motionsafdeling. Medlemsskab koster KUN kr. 20,- om året.
Medlemskort udstedes af Motionshjælperne i træningslokalet og skal medbringes til hver træning.

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

August 2012
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V ed TUI’s generalforsamling i fe-
bruar blev jeg efter gentagne 
opfordringer valgt til formand 

for idrætsforeningens hovedbestyrel-
se. Jeg lovede, at den opgave, skal 
jeg nok påtage mig i 2 år.

Det er jo lidt af en udfordring at fi nde
ud af hvilket opgaver der ligger i en 
sådan post, men med mit kendskab 
til idrætsforeningen og bestyrelsesar-
bejde, så fandt jeg hurtigt ud af det.

Min baggrund
Lige lidt om min baggrund for at jeg 
kan varetage idrætsforeningens op-
gaver og formål her i Tylstrup. Da jeg 
i 1989 fl yttede til Tylstrup, blev jeg 
ret hurtigt medlem af idrætsforening-
ens badmintonafdeling for at spille 
badminton på motionsplan. Ret kort 
tid efter i 1991 var der krise i bad-
mintonudvalget, hele udvalget trak 
sig på grund af uoverensstemmelser 
med fordeling af haltider. Den davæ-
rende hovedformand Christian Jor-

dansen ind kaldte til et ekstraordinært 
årsmøde,  hvor der blev sammensat et 
nyt udvalg med Helle Nøhr som for-
mand og mig som næstformand. Den 
post havde jeg kun i et par dage, for 
da den nye formand for udvalget trak 
sig igen, var det mig der blev formand 
for udvalget.

Den formandspost sad jeg på i ca. 
10 år og var derved også medlem af 
hovedbestyrelsen som næstformand.

Jeg har fra 1992 til 2010 været 
badmintontræner for ungdommen og 
afsluttede min træner gerning som 
seniortræner ved afslutning af forrige 
sæson.

Mit bidrag til TUI
Hvad kan jeg så bidrage med som 
formand for hovedbestyrelsen? Ja jeg 
kan i samarbejde med hovedbestyr-
elsen og alle de mange frivillig være 
med til at forny, forbedre og vedlige-
holde de ramme vi har, til udøvelse af 
de mange aktiviteter som foreningen 

har: fodbold, håndbold, gymnastik, 
badminton, motion og kroket. Jeg 
kan være med til at føre gode ideer 
om nye aktiviteter ud i livet og skabe 
et socialt samvær, der er med til at 
gøre idrætsforeningen til et trygt og 
godt sted at være for Tylstrups børn 
og unge, samt et sted hvor man som 
voksen møder glad op for at dyrke den 
idræt, man har valgt.

Idrætsforeningen har i dag en god 
og sund økonomi og der skal den fort-
sat blive ved med at have.

Jeg vil også være med til at styrke 
og forbedre samarbejdet med byens 
øvrige foreninger, hvor der er et inte-
ressefællesskab.

Af igangværende opgaver og planer 
kan bl.a. nævnes en udvidelse af mo-
tionscentret i samarbejde med hallen, 
oprettelse af en TUI ungdomsklub, 
energirenovering af klubhuset og for-
nyelse af hårde hvidevare i klubhuset.

Sted
Tylstrup Hallen, Vestergårdsgade 10 
9382 Tylstrup, tlf. 98 26 21 99.

Ungdom
Ungdom træner hver tirsdag fra kl. 
16.00-19.00 og fredag kl. 15.00-
18.00 Der trænes en time på tre for-
skellige hold.

Seniorer (U15, U17 og U19)
Seniorer træner tirsdage kl. 19.00-
20.30 og fredage kl. 18.00-19.00.

Motionister
Motionister træner tirsdage kl. 20.30-
22.30 og fredage kl. 20.00-22.00.

Banereservation
Ved ønske om banereservation, sker 
det på mail til Jonna Balle-Petersen:
balle-petersen.t@mail.dk
HUSK bolde kan købes i klubben.

Kontingent
Kontingent for en hel sæson:
Ungdom U9 . . . . . . . . . . . kr. 300,-
Ungdom U11 - U13. . . . . . kr. 450,-
Ungdom U15 - U19. . . . . .  kr. 600,-
Seniorer  . . . . . . . . . . . . kr. 1000,-
Motionister  . . . . . . . . . . . kr. 500,-

Hvad sker der i klubben
i løbet af en sæson?
Vi deltager i holdturnering, stævner, 

fællesture her under tur til Rønbjerg, 
overnatning i hallen, klubmesterskab 
og double cup. I løbet af sæsonen af-
holder vi 2 stævner i hhv. september 
2012 og februar i 2013.
Badmintonklubben har et udvalg be-
stående af 5 personer, en trænertrup
på 7 personer og i sæsonen 2011/
2012 ca. 100 medlemmer.

Til kalenderen: Opstartsmøde med 
Bad minton Danmark i Tylstrup Hallen
søndag, den 19. august 2012 kl. 
13.30-15.00. Glæd jer til et gensyn 
med Kirsten Leth.

Vi glæder os til, at byde dig velkom-
men i klubben, badminton er en sport 
for hele familien.

Tylstrup Badminton

DEN NYE TUI FORMAND HANS NIBE HANSEN
AF HANS NIBE HANSEN, FORMAND FOR TUI

 Indskrivning og træning
Tirsdag, den 14. august 2012
Vi er i hallen fra kl. 17.00
– vi skaber rammerne
– du skaber oplevelserne…
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OG GRÅ RØG
AF ARNE HANSEN

I Tylstrup er der mange, som kan 
rigtig meget forskelligt. Nogen er 
kreative, nogen er dygtige med de-

res hænder, nogen spiller musik, så 
englene synger. Andre er gode til at 
hjælpe, andre er gode som trænere i 
forskellige former for sport, nogen er 
dygtige til at ride og andre er gode til 
at hygge. 

Mange forskellige evner og talenter 
er i brug, men der er desværre også 
mange talenter, som ikke er i spil. 

Du er god til noget
I den menighed i Thisted, hvor jeg er 
kommet som barn og ung, har man 
været i gang med at bygge en ny kirke 
med frivillig arbejdskraft. 

Den 26. februar var jeg til indvielse 
af kirken, og efter festgudstjenesten 
skulle der siges tak og bringes hilsen-
er. En af de første hilsener var fra 
menighedsrådet til en af dem, som 
havde lagt allerfl est timer i arbejdet 
og fungeret som daglig leder og sam-
lingspunkt. Denne mand er en af de 
mest stille personer, jeg kender – en, 
som ikke bryder sig om at stå oppe 
foran. 

Men da han stod foran forsamling-
en og skulle modtage hilsenen og ga-
ven fra menigheden, sagde han ”at 

han bare gjorde det, som HAN kunne, 
ligesom alle mulige andre havde gjort 
det, DE kunne.” 

Denne mand, som ikke var den 
store taler eller en, som man lagde 
mærke til, udtrykte noget helt funda-
mentalt – at vi kan bidrage med det, 
som vi kan, i vore fællesskaber og i 
vor by.

Vi skal og kan ikke gøre det samme 
alle sammen. Men alle er gode til no-
get – alle kan noget, som andre ikke 
kan. Vi har alle noget at bidrage med 
til fællesskabet. Vi kan gøre, hvad vi 
kan, med det vi kan.

GØR DET, DU KAN…

E t par dage før midsommer og i 
dejligt solskin, steg der en un-
derlig smog op fra nordsiden af 

Bethaniakirken, det var ikke ”bad” 
smog, for den lugtede umiskendeligt 
af grillmad.

Det var der ikke noget at sige til, 
for 3 ”grillkokke” og 5 – 6 ”køkkenfri-
villige” var ved at forberede grillmad 
og salat til godt 60 personer. Spejder, 
ulve og bævere havde den traditionel-
le afslutning før sommerferien. 

Der var godt humør, fi nt vejr, friske 
mennesker og en hel masse af vore 
dejlige spejdere. Bålet var tændt, de 
traditionelle spejdersange blev igen 
frisket op, og i konkurrenceafdeling-

en var vi både på ”marked” og drak 
ubestemmeligt indhold af fl asker. Det 
var en rigtig god aften, med godt fæl-
lesskab og god mulighed for at skabe 
nye relationer.

Første halvår af spejdersæsonen 
2012 er nu ovre, det har været en 
god sæson, med mange dejlige børn, 
der var yderst opsatte på at løse de 
udfordringer som spejderlivet giver. 
Spejderlederne har givet alt hvad de 
kunne, og denne cocktail er resulte-
ret i nogle meget gode samlinger hver 
tirsdag.

Bethaniakirken og spejder-, ulve -, 
og bæverlederne siger hermed: ”Tak 
for lån af jeres skønne børn”.

Nye tider
Nu er tiden så kommet hvor vi skal til 
at begynde på anden sæson 2012. 
Alle ledere er indstillet på at ”gøre de-
res bedste”.

Torsdag, den 16. august er der 
Open by night i Tylstrup, og da kan 
du fi nde Bethaniakirkens spejdere på 
græsplænen ved Nordea bygningen 
på Hammelmosevej.
Tirsdag, den 21. august er begynder 
spejderriet igen
Mødetidspunktet for bævere, ulve 
og spejdere ændres efter sommer-
ferien til kl. 17.00 - 18.30.

Læs mere på www.bethaniakirken.dk 

GODT KØD

AF PHILIP FODGAARD
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B ethaniakirken har solgt huset 
på Luneborgvej nr. 56, vedlige-
holdelse og udlejning m.m. er 

blevet så store udfordringer, at vi ikke 
længere ønsker at bruge penge og 
kræfter på det. Vi håber og tror, at 
den nye ejer vil renovere nr. 56, så 
det vil pynte på indtrykket af hoved-
gaden.

Den 1. august har vi overtaget Nor-
dea-huset, og håber at vi kan skabe 
nyt liv i det, vi ved ikke helt præcis, 
hvordan vi vil benytte det, men der 
bliver i hvert fald ikke bank. I et af 
rummene skal Philip Fodgaard have 
kontor, og g ræsplænen vil vi bruge til 
bl.a. spejderarbejdet.

Vi er helt sikre på at disse to tiltag 
vil være med til at pynte på byens ud-
seende, men det er selvfølgelig også 
fordi, vi ser det som et aktiv, for nogle 
af kirkens mange aktiviteter. 

Ved Open by night, d. 16. august, 
er Nordea-huset åbent igen, og der vil 
være fl ere bud på fremtiden i huset, 
og alle kan deltage i en konkurrence 
om, hvad huset skal hedde.

NYT LIV I NORDEA-HUSET

I forbindelse med ”Open by night” i 
Tylstrup er der modeopvisning på 
Luneborgvej ved Tylstrup Genbrug 

og Tylstrup Bolighus.
Det er Tylstrup Genbrug, der på 

utallige opfordringer gentager succes 
fra tidligere år.

Uden at træde nogen over tæerne, 
kan vi vist godt hævde, at vi er byens 
førende tøjbutik.

Der er modeller fra både by og 
land, og de er klædt på i butikkens 
førende mærker. 

 

 MODEOPVISNING PÅ HOVEDGADEN

I forbindelse med ”Open by 
night” sælger vi alle varer i 
butikken til ½ pris – og det gør
vi fra torsdag d. 16 kl. 13.30 
– lørdag d. 18. kl. 12.30. 
Livet er for kort til dyrt tøj.
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P å trods af, at der kom nogle 
regnbyger, kom der alligevel 
150-200 mennesker ned i An-

lægget for at fejre midsommer. 
Det er ikke noget nyt, at der er gråt 

og koldt Skt. Hans Aften, så folk var 
forberedt med en formålsbestemt på-
klædning og paraplyer. 

Det var som altid Tylstrup Borger-
forening som stod for arrangementet. 
Og igen blev det en hyggelig aften. 
Aftenen startede med en fællessang, 
og derefter blev alle børn og barn-
lige sjæle udfordret med tovtrækning. 
Drengene mod pigerne. En lidt ulige 
kamp, men der skulle alligevel en hel 
del fl ere drenge til for at trække piger-
ne over stregen. 

Før bålet blev tændt, var det Tylstrup 
Skoles nye leder, Lisa Brønnum, der 

holdt båltalen, og på den måde blev 
hun også præsenteret for hele byen. 

Efter talen blev bålet lidt genstridigt 
pga. det våde vejr, tændt, og det va-
rede derefter ikke længe inden at den 
fl otte heks der sad i toppen af bålet, 
smuttede syd på til Bloksbjerg. Årets 
fl otte heks var lavet af børnene i Dus-
lingen.

Hele aftenen kunne gæsterne for-
syne sig med kaffe, kage, øl og vand 
fra Borgerforeningens salgsbod. Des-
uden havde Mølholm Nærbutik spon-
seret slush-ice til boden. Var man til 
snobrød, så var det også en mulighed, 
da spejderne havde et lille bål tændt 
og så kunne man hygge sig med at 
bage sit eget snobrød. 

En helt igennem hyggelig aften på 
trods af bygerne. 

SKT. HANS AFTEN I ANLÆGGET
AF JENS THOMSEN NYGAARD
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D en 1. september 2012 er det 
40 år siden, at Abbé Pierre’s 
Klunsere etablerede sig på går-

den ”Vesterholt” i Ajstrup ved Tylstrup.
Abbé Pierre’s Klunsere har gen-

nem genbrugsarbejde skaffet midler 
til vandprojekter i det nordlige Kenya 
i mere end 20 år. Arbejdet er inspire-
ret af Abbé Pierre, den franske præst 
og modstandsmand, som efter 2. 
verdenskrig viede sit liv til at hjælpe 
Frankrigs hjemløse og andre udsatte. 
Indsamling og salg af genbrugsting 
fi nansierede fl ere boligbyggerier i 
1950érne. Abbé Pierre ville være ble-
vet 100 år den 5. august i år.

I dag er det en verdensomspænd-
ende organisation, som i Danmark er 
repræsenteret ved klunsersamfundet 
ved Tylstrup, hvor frivillige gennem år  -

ene har udført et stort ulønnet arbej-
de, som bygger på Abbé Pierres idé 
om hjælp til selvhjælp. ”Giv ikke de 
sultne en fi sk, giv dem en fi skestang”.

For 25 år siden var Roger Depoilly,
der er daglig leder i klunsersamfun-
det, i Kenya for første gang, Her mød-
te han landbrugskonsulenten Julius 
Mutea Inoti, som siden blev kontakt-
person samt initiativtager til etable-
ring af vandtanksystemet i området 
ved Mount Kenya.

Adgangen til rent vand har betydet 
meget, og har lettet især kvindernes 
arbejde. Nu hvor de ikke hver dag skal 
bruge ca. 4 timer på at hente vand 
langt borte, kan de i stedet for bruge 
tiden på marken, i hjemmet, på børn-
ene. Vandet har haft en enorm effekt 
på samfundsudviklingen i området.

Indtil videre er det blevet til 12 
vandtanke (en tank rummer 225.000 
liter rent vand), som bliver forsynet 
med smeltevand fra Mount Kenya. Fra 
tankene bliver vand ledt i rørledninger 
med naturligt fald ud til forbrugerne 
til husholdning og markvanding, hvor 
man kan høste tre gange om året.

Planlægning og konstruktion af 
vand tankene foretages udelukkende 
af de lokale, altså brugerne, organi-
seret i andelsforeninger med Julius 
Mutea Inoti som tovholder.

Området, som vandtankene dæk-
ker, er på størrelse med Århus kom-
mune, og vokser stadig.

Julius Mutea Inoti og hans kone, 
Rebecca, kommer på besøg i klun-
sersamfundet på ”Vesterholt”, hvor 
de vil være til stede på det månedlige 
loppemarked, 3. og 4. august, for at 
fortælle om vandtanke og egnsudvik-
ling. Derudover deltager de i jubilæ-
umsfesten den 18. august, hvor alle 
tidligere klunsere, som det har været 
muligt at fi nde frem til, er inviteret.

Abbé Pierre’s Klunsere modtager 
ger ne effekter til loppemarkedet og 
kan kontaktes på telefon 98 26 16 97.
Se mere på www.abbepierre.dk

ABBÉ PIERRE’S KLUNSERE 
40 ÅR I TYLSTRUP A
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G lobaliseringen gør, at mange 
forskellige mennesker møder 
hinanden, og deres kultur og 

tro brydes. Hvorfor gør nogen som 
de gør, og ikke mindst hvorfor gør og 
handler jeg, som jeg gør. Vor kristne 
tro og kultur bliver gang på gang ud-
fordret.

Alpha er et grundkursus i kristen 
tro. Kurset er åbent for alle, og det 
giver dig mulighed for at udforske 
meningen med livet. Kultur og tro kan 
gennem livet gå hen og blive vaner og 
handlemåder, derfor er det godt, at få 
mulighed for, at defi nere sin egen tro 
ind i den tid man lever i.

Alpha idéen er kommet fra Eng-
land, men siden midten af 90érne 

har ca. 25.000 danskere, fra alle kir-
kelige retninger, deltaget på et Alpha 
kursus. På verdensplan regner man 
med at ca. 18 mil. mennesker har 
deltaget. Alpha kurset holdes i alle 
kirker inden for de fl este kristne kirke-
retninger. I Danmark både i frikirker, 
folkekirken, valgmenigheder m.m.

Koncept
1. Ved hver samling begynder man 
med at man spise et måltid mad sam-
men. 2. Dagens tema fremlægges 
(ca. 30 min.) 3. Man samles i grupper 
hvor man samtaler om dagens tema, 
stiller spørgsmål, udtrykker sine egne 
meninger m.v. Der bliver også tid til at 
nyde en kop kaffe.

I efteråret begynder der et Alpha 
kursus i Bethaniakirken Tylstrup, 
og alle kan deltage, det kræver 
ingen særlig viden eller forkund-
skaber. Underviser bliver bl.a. Philip

Fodgaard. Der vil blive orienteret me-

re om kurset i bl.a. Vodskov Avis, og 

på  www.bethaniakirken.dk

ALPHA – HVAD ER DET?

M ed en nu afsluttet sæson af 
Bethaniakirkens teenagear-
bejde, kan vi som ledere i 

FRESH se tilbage på et år fyldt med 
glade oplevelser. Igennem året har vi 
haft den glæde at kunne lave teen-
age-aftner for en god gruppe unge 
piger (og nogle få drenge). Dette har 
bl.a. indebåret en såkaldt ”FRESH-
weekend” i Skørping og en ”ekstra-
konfi rmation” for dem, som skulle 
konfi rmeres i år. 

Nu er klubben gået på sommerfe-
rie, og ser på mange måder frem til d. 

22. august at kunne starte op igen. 
Det foregår som altid onsdag aften kl. 
19.00-21.30 – og vi kan garantere, 
at endnu et sjovt og spændende år 
ligger foran os. 

Aldersgruppen er fra 6.-9. Klasse – 
er man i denne aldersgruppe, og man 
er fresh? Så er der kun gode grunde 
til at kigge forbi Bethaniakirken d. 22. 
august. 

Vi kan desuden træffes til Open by 
night i Tylstrup, torsdag d. 16. august, 
hvor der bliver masser af hygge og 
sjov for teenagerne.

 ER DU FRESH?
AF MATHINE AMMITZBØLL
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 TYLSTRUP
 MARKED
 PROGRAM

23. - 26. AUGUST 2012

Torsdag den 23. august 
Kl. 18.00 Pølsevogn og baren åbner 
Kl. 18.30 Markedsbanko
Kl. 21.00 Markedstelt og baren lukker

Fredag den 24. august 
Kl. 14.00 Tylstrup marked åbner
Kl. 14.00 - 19.00 Happy hours i Markedsteltet 
 Fadøl 25,-
 Markedssæt: 1 fadøl + 1 shot 35,-
Kl. 17.00 - 19.00 Fredagsmenu i madteltet
 Kartoffelmos med Bankekød 60,-
 Maden leveres af Kvisthuset, Tylstrup
Kl. 19.00 DJ Richard Evaristo
Kl. 21.00 Markedsbal med Ole Gasband 
Kl. 22.00 Strip med Tanja
Kl. 02.00 Markedsteltet lukker
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Tylstrup Markeds Tombola 2012 
Hovedsponsorer

Tylstrup Bolighus
Nørresundby Bank
Landinspektørfi rmaet Søren Lange APS
Mesterslagter Bo Frederiksen 
Ny Vraa
Tylstrup Autohandel
Tømrerfi rmaet Dan Jensen A/S
Spar Tylstrup Lavpris
Dagli´ Brugsen Tylstrup 

Støt vores hovedsponsorer, de støtter os. 
Se gevinster og meget mere på facebook
under Tylstrup marked.

Lørdag den 25. august
Kl. 09.00 Gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet 
 Sponseret af: Spar købmanden i Tylstrup
Kl. 10.00 - 12.00 Børnekræmmermarked foran markedsteltet 
 Alle børn er velkommen til at lave en stand
Kl. 11.30 - 13.30 Lørdagsmenu i madteltet
 Skipperlabskovs med tilbehør 60,-
 Maden leveres af Kvisthuset, Tylstrup
Kl. 11.30 Sponsercykelløb
 Arrangør: Tylstrup Rideklub
Kl. 13.00 Havetraktortræk
 Der køres i 3 klasser: Standard, Lille klasse
 (Max 300 kg.) Stor klasse (300-500 kg.) 
 Tilmelding og regler henvendelse til
 Morten Piil på tlf. 29 26 19 85
Kl. 14.00 Kaffe og kagebord i madteltet
 Ved Bethania Kirken, Tylstrup
Kl. 15.00 Børneunderholdning med Kaptajn Klo
 Skattejagt og Sørøvershow
Kl. 19.00 Fællesspisning og dans i Markedsteltet
 Menu: Helstegt Italiensk pattegris
 m/fl ødekartofl er, pastasalat, broccolisalat, 
 hvidkålssalat, dressing og fl ûtes
 Pris pr. kuvert. 125,-
 Maden leveres af
 Slagtermester Bo Frederiksen, Tylstrup
Kl. 19.00 Markedsbal med Blue Hawaii
Kl. 21.00 Stort Festligt indslag med Tirolerband Aalburg
Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

Søndag den 26. august
Kl. 09.00 Gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet
 Sponseret af: Ajstrup sogn

Kl. 10.00 Markedsgudtjenste 
 Ajstrup sogn, Præst Ole Rysgaard Madsen
Kl. 11.00 - 13.00 Børnekræmmer marked foran markedsteltet 
 Alle børn er velkommen til at lave en stand
Kl. 11.30 - 13.30 Søndagsmenu i madteltet 
 Flæskesteg med sovs og kartofl er. 65,-
 Maden leveres af Kvisthuset, Tylstrup
Kl. 12.00 Ringridning
 Arrangør: Tylstrup Rideklub
 Pris for deltagelse 50,- betales ved ankomst
 Tilmelding til Christina Bressendorff,
 mail: christinabressendorff@mail.dk
Kl. 13.00 - 18.00 Kandis 
 Spiller op med populær dansemusik
 i markedsteltet
Kl. 14.00 Kaffe og kagebord i madteltet
 Ved Bethania Kirken, Tylstrup
Kl. 18.00 Udtrækning af hovedgevinster
 fra Tylstrup borgerforenings tombola
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 DIN ANNONCE
 PÅ SIDE 22-23?

 KONTAKT
ANJA BO JUSTESEN
TLF. 82 43 60 69
 BOJUSTESEN@STOFANET.DKWWW.TYLSTRUP-BY.DK

FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række fl agstænger 
og fl ag til at danne fl agallé gennem byen. Der er nogle faste 
dage hvert år, hvor fl agene kommer op. Regningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter føl-
gende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

•  Konfi rmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med 6. klasse 
på Tylstrup skole

•  Konfi rmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

•  Tylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag
TUI er ansvarlig for lørdag
Bethania er ansvarlig for søndag

Andre aktiviteter med ønske om fl agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den fl otte fl agallé 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

FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række  agstænger 
og  ag til at danne  agallé gennem byen. Der er nogle faste 
dage hvert år, hvor  agene kommer op. Regningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter føl-
gende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

•  Kon  rmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med 6. klasse 
på Tylstrup skole

•  Kon  rmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

•  Tylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag
TUI er ansvarlig for lørdag
Bethania er ansvarlig for søndag

Andre aktiviteter med ønske om  agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den  otte  agallé 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

Indblik Oktober 2011.indd   21 25/10/11   17.35

AUGUST

 7. Gavlen: 
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

 8. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 10. - 12. Tylstrup Badminton: 
  Rønbjerg Tur.

 13. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

 14. Tylstrup Badminton: 
  Sæsonstart.

 15. Gavlen: 
 13.30 Banko v. Centerrådet. Alle er velkommen.

 16. TYLSTRUP OPEN BY NIGHT. 

 19. Tylstrup Badminton:
  Opstartsmøde m. Kirsten Leth i Tylstrup Hallen.

 22. Gavlen: 
 kl. 13.30 Havefest v. Centerrådet.

 23. - 26 TYLSTRUP MARKED. 

 26. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Markedsgudstjeneste i markedsteltet. Menighedsrådet  
  serverer kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.

 27. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

Kalender
 1. - 2. Abbé Pierre’s Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

 1. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 2. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Velkomstgudstjeneste for årets konfi rmander.

 4. Gavlen: 
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

 5. Gavlen: 
 kl. 18.30 Irsk aften.

 5. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Orienteringsmøde i Sognets Hus
  – vedrørende valg til menighedsrådet.

 10. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

 12. Skolen: 
  Generalprøve – Cirkus i Duslingen.

 12. Skolen: 
  Cirkus i Duslingen.

 12. Ajstrup Kirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 15. - 16. Tylstrup Badminton: 
  U15 og U17 ABCD stævne i Tylstrup Hallen.

 19. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Centerrådet. Alle er velkommen.

 20. Ajstrup Kirke: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.

 24. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

 25. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00  Sogneeftermiddag. Bustur til Aalborg Søfartsmuseum,
 PRÆCIS der åbner i ny form i september. 
  Gratis adgang – tilmelding nødvendig.

 26. Ajstrup Kirke: 
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

 28. Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening: 
 kl. 13.30 Banko på Toftegårdscenteret i Sulsted.

 30. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 ”Fyld Danmarks Kirker”. Høstgudstjeneste med efter-
  følgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig.

SEPTEMBER

Au
gu

st
 2

01
2

20



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

ARNE HANSEN
brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

ANJA BO JUSTESEN
Klitgårdsvej 6, 9382 Tylstrup
bojustesen@stofanet.dk
Tlf. 82 43 60 69

Næste udgave af INDBLIK omdeles i 
november 2012 i løbet af uge 46. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 12. oktober 2012

... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio november 2012 til
ultimo februar 2013.

Har du noget du gerne vil have i bladet kan du sende 
det til redaktørerne (se side 2).

Vores tekstforfatter hjælper dig også gerne med at 
få historien fortalt og få den ned på papir.
Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

 2. Gavlen: 
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

 4. Gavlen: 
 kl. 12.30 - 14.30 Infl uenza vaccine.

 5. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

 6. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 8. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

 8. Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening: 
  Åletur.

 9. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00 Sogneaften i Sognets Hus.
  Journalist og studievært Jørgen Pyndt:
  Fra Bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland.

 10. Skolen: 
  Koncert i Dussen.

 10. Gavlen:
 kl. 13.30 Damernes magasin.

 10. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 17. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Centerrådet. Alle er velkommen.

 18. Ajstrup Kirke: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.

 22. - 26. Gavlen: 
  Højskole uge se program på Gavlen og i Vodskov avis.

 23. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Viseaften i Sognets Hus. De galvaniserede Leoparder.

 28. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
  Kirkefrokost.

 30. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Biskop Søren Lodberg Hvas:
  Livssyn og verdenssyn i Benny Andersen’s digtning.  
  Gratis kaffebord.

OKTOBER NOVEMBER
 2. Gavlen og Sulsted-Ajstrup
  Efterløns- og Pensionistforening: 
 kl. 13.30 Andespil.

 3. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 3. - 4. Abbé Pierre’s Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00  Loppemarked.

 4. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Mindegudstjeneste for årets døde.

 5. Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet.

 6. Gavlen: 
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

 7. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.

 13. Ajstrup Kirke: 
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

 14. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 15. Ajstrup Kirke: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.

 18. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
  Gratis kaffebord.

 PRISER
Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . kr. 1000,- 
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R  -  D E  S T Ø T T E R  O S

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
fi nd os også på facebook!

Læge-eksamineret, Fysiurgisk Massør
Lene Povlsen, Luneborgvej 237, Tylstrup
Tlf. 40 18 95 03 – bedst efter kl. 16.00

Ømme muskler?

Transportabel massage-briks • Forhandler af Aloe Vera produkter

Vi kører for dig!
t: 9826 1933
nettbuss.dk

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

v/ Ib E. Nielsen
Enighedsvej 39, Kraghede
9382 Tylstrup
www.tylstrupmureren.dk
Tlf. 96 46 70 09
Mobil 20 43 17 97

BRØNDERSLEV AFDELING
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

-

- 

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R  -  D E  S T Ø T T E R  O S

Vestbjerg afdeling
Bakkelyvej 2A 
9380 Vestbjerg 
Tel. 9870 4900  Dir. 9870 4902
www.noerresundbybank.dk 

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og 

mindre arrangementer. 
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann 
Taksvej 45
9700 Brønderslev

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-

DIN ANNONCE HER?
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . kr. 1000,-
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre

ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøll
98 26 09 66 / 20 12 92 33
michael-rottboll@sederberg-olsen.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
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Oluf Kristensen
98 26 98 05
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne: 
Tonnie Ehlers 
98 26 24 25

ASTA/TUI Håndbold
v/ Bente Andersen
31 13 30 70

AJSTRUPHUS
Udlejning
v/ Leo Navntoft
98 26 00 03
30 28 98 26

BETHANIAKIRKEN
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.bethaniakirken.dk
Præst
Phillip Fodgaard
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms-
arbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Ældretræf
Anny Petersen
98 26 01 39
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
98261196 – 21672644
Tylstrup Gospelkor
Leif Mortensen
98 26 23 84
karin-leif@email.dk
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lotte Hæsum
98 26 06 26

BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

JAGTFORENINGEN
Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73

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
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
Gavlen, Centerrådet
v/ Irma Bach 
98 26 11 12

SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Leo Jensen
98 26 24 04

SULSTED/AJSTRUP
PENSIONISTFORENING
v/ Hanne Kringel
98 26 19 78

TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Helle Jørgensen 
61 18 38 60
Halinspektøren:
Maria Nielsen
61 26 03 49

TYLSTRUP MARKED
Hanne Hedegaard
20 74 02 65
hha@nordfi ber.dk

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Heidi B. Nielsen
40 41 31 14
heidiborupnielsen@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
98 26 08 61
hcc@nordfi ber.dk

TYLSTRUP UNGDOMS-
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfi ber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
28 74 34 35
louisenielsen80@hotmail.com

Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Nibe Hansen
98 26 00 65
hans-nibe@stofanet.dk
Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
Forældreforening
v/ Rikke Olesen
61 72 29 71
rolsen1974@gmail.com

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
lykke61@mail.stofanet.dk
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94

HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

TYLSTRUP 
ERHVERVSFORENING
Formand:
Søren Lange
98 12 06 11/26 22 11 20

TYLSTRUP SKOLE
v/ Lise Brønnum
99 82 40 50 / 27 61 18 21
ads-aeh@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard
Pogevej 5
98 26 17 12 
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27

VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11

ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

UDLEJNING AF FLAG
SØREN VESTERGAARD
98 26 15 34

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL 
ANJA (BOJUSTESEN@STOFANET.DK) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN


