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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og
fremstilles ved hjælp af velvillige sponso-
rer, foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Anja Justesen.
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V ed starten af et nyt år afgiver vi 
nytårsløfter og gode ønsker for 
det kommende år. 

Vi prøver at få en ny begyndelse – at 
komme i gang med motion, stoppe 
med at ryge, tabe nogle kilo, være et 
bedre menneske måske. Vi kan have 
mange ønsker for det nye år og ønsket 
om en ny begyndelse. 

Engang kom Jesus gående hen til 

det gamle tempel i Jerusalem, og en 

masse mennesker samlede sig for at 

høre på ham. Så kom nogle af sam-

fundets ledere og kastede en kvinde 

frem for Jesus og sagde: ”Mester, 

denne kvinde er grebet i ægteskabs-

brud. Vores lov siger, at vi skal stene 

hende, hvad siger du?” Jesus satte sig 

ned og begyndte at skrive i sandet med 

fi ngeren, men da de blev ved med at 

spørge, rettede Jesus sig op og sagde:” 

Den af jer, der aldrig har gjort noget 

forkert, skal kaste den første sten på 

hende.” Så fortsatte han med at skrive, 

og en efter en luskede folkene væk, for 

der var ingen, som aldrig havde gjort 

noget forkert.

Til sidst var Jesus alene tilbage med 

kvinden midt i folkemængden. Han ret-

tede sig op, så sig omkring og sagde: 

”Hvor blev de af? Var der ingen, der 

fordømte dig?” 

”Nej” sagde kvinden. Jesus svarede 

hende: ”Det gør jeg heller ikke. Gå du 

blot, du får en ny begyndelse. Start på 

en frisk og synd fra nu af ikke mere. 

Men selv om du gør, så kom til mig, og 

jeg vil jeg hjælpe dig videre”. (meget frit 
genfortalt fra Bibelen Joh 8:1-10)

Kvinden i teksten havde ikke levet 
et perfekt liv og skulle nu dømmes 
for de ting, hun havde gjort. Men hun 
blev ikke fordømt – hun fi k en ny be-
gyndelse. Og en ny begyndelse er vel 
noget, som vi alle sammen har brug 
for en gang imellem. Der er ikke nogen 
af os, som lever perfekt, men vi kan 
alle modtage en ny begyndelse her ved 
starten på et nyt år og hos Gud.  

Når alt det, du har satset på, slår fejl.

Når de ting, som var allervigtigst for 
dig, går i stykker.

Når tankerne, drømmene og håbet 
går i itu, og alting lægges øde omkring 
dig.

Når der ikke længere fi ndes mulig-
heder, men alle døre er låst, og alle 
idealer er døde.

I Guds rige vendes alting på hovedet.
I Guds rige viser fi asko og vores kom-

men til kort sig ikke at være afslutnin-
gen men derimod en helt ny begyn-
delse.

Midt i korsets smerte baner Jesus 
vej for glæden. Midt i gravens mørke 
skaber han lyset! Midt i alt det, vi mi-
ster, kommer han og giver os fremtid 
og håb...

Godt nytår, god ny begyndelse.

EN NY BEGYNDELSE
AF PHILIP FODGAARD
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S om det er ved at være en tra-
dition for mig her lige før jul, 
så er jeg ude at interviewe et 

nyt emne til ”Kvartalets profi l” i Ind-
blik. Denne gang blev jeg inspireret 
til emnet ved at gå ind i Dagli’ Brug-
sen på Klitgårdsvej for at handle. For 
der smutter der altid en travl mand i 
rød trøje rundt mellem hylderne eller 
står ved kassen, eller også sidder han 
på kontoret og arbejder. Jeg har tit 
tænkt, ”gad vide om han også sover 
hernede”, for han er her jo altid. Så 
en dag kom tanken, eller udfordrin-
gen om man vil, til mig. ”Gad vide om 
han har tid til, i et par timer, at sidde 
og snakke med mig om sit liv og ar-
bejde”. Det er uddeler Jonas Bertel-
sen vi snakker om, og det havde han 
heldigvis, men der skulle lige tænkes 
godt igennem, for at fi nde et tids-
punkt der var fri. Så her søndag ef-
termiddag sidder vi i hans og Grethes 
hyggelige køkken og sludrer. Grethes 
hjemmebagte småkager står på en 
tallerken og frister mine smagsløg, 

mens noget lille noget, der vist er en 
hund, smutter rundt om mine fødder 
eller sidder på skødet af Grethe og 
sender lige så sultne øjne på småka-
gerne som undertegnede. Hyggen var 
der og så kom snakken i gang. 

Navn: Jonas Bertelsen
Stilling: Brugsuddeler i Tylstrup Brugs
Alder: 61 år
Civil stand: Gift med Grethe
Børn: 2 stk. Helene og Anders, som 
begge i dag er gift og bor her i Tyl-
strup. Der er 5 børnebørn, i alderen 
2 til 17 år.                                                                          

Hvor længe har du boet i
Tylstrup, og hvor kom du fra? 
Grethe er født i Hørby og jeg i Nør-
resundby, men det meste af min op-
vækst forgik i Dronninglund. Jeg har 
altid drømt om at arbejde i butik. Da 
jeg var dreng, arbejdede jeg som by-
bud, der på en specielt bygget cykel 
kørte ud med varer. Derfor blev jeg 
også uddannet som købmand. Det 

skete ved købmanden i Dybvad, og 
efter en del jobs forskellige steder, og 
via en soldaterkammerat kom jeg ind 
i Brugsens regi. Jeg kom fra et job 
som uddeler i Brugsen i Poulstrup. 
Det var en mindre brugs, hvor jeg 
var i 5 år. Vi har begge to altid godt 
kunne lide butikken i Tylstrup, så da 
stillingen som uddeler blev ledig, 
søgte jeg jobbet, og fi k det. Jeg star-
tede i jobbet i april 1987, men fl yt-
tede først til byen i juni 1989, da vi 
havde fået bygget huset her. Mens vi 
boede i Poulstrup arbejdede Grethe 
på plejehjemmet der. Det job har hun 
jo næsten overført hertil, idet hun nu 
arbejder på Solgården. 

Hvorfor endte du i Tylstrup?
Som før sagt, så søgte jeg stillingen 

i Tylstrup Brugs, da den blev ledig. 
Jeg kendte godt butikken i forvejen, 
og har altid syntes, at det var noget 
nær en drømmebutik at komme til at 
stå for. For det første var det en rigtig 
fl ot butik. For det andet så lå den at-

JONAS BERTELSEN
AF JENS THOMSEN NYGAARD 
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traktivt og centralt i byen og i et godt 
område med fornuftig konkurrence 
til butikkerne i de omlæggende byer. 
Det var ikke fordi, vi kendte så meget 
til Tylstrup ellers, men vi kørte da tit 
igennem byen, når vi var ude at køre. 
Tylstrup ligger jo som en smørklat me-
get centralt i Vendsyssel. Det er nemt 
at komme både til og fra byen, og så 
er der jo mange rigtig gode butikker i 
byen, der er med til at give den liv. I 
den tid jeg har været her, er der blevet 
bygget til Brugsen 3 gange. Først fi k vi 
nyt indgangsparti. 

Så blev der bygget til vores lager 
over mod Hammelmosevej, og her 
sidst byggede vi mod øst, hvor vi byg-
gede til selve butikken. Vi har også 
fået moderniseret vores benzinafde-
ling, så vi har fulgt med udviklingen 
hele tiden. Vi kan selvfølgelig også 
godt mærke på salget af benzin og 
diesel, at det kun er en tank tilbage 
i byen.
En anden del af den gode udvikling 
kan også tilskrives vores personale. 
Vi har et rigtig godt personale, samt 
en god fast stab af ungarbejdere. Det 
er dejligt at se, at de klarer sig godt, 
og at det, at de har arbejdet hos os, 
giver dem et rigtig godt springbræt til 
at komme videre i livet. 

Hvordan er det egentlig med
organisationen i Dagli’ Brugsen. 
Er du som uddeler ejer af Brug-
sen her i byen?
Nej. Jeg er bestyrer af Dagli’ Brugsen 
i Tylstrup. Det er medlemmerne, der 
ejer butikken. Så har vi en bestyrelse 
på 5 mand, som er min sparrings-
partner, og som varetager medlem-
mernes interesser. Vi har et kanon 
godt samarbejde med bestyrelsen, 
men det er mig og mit personale som 
står for butikkens drift og varersorti-
ment m.m. Det er kun, hvis der skal 
ske nogle større overordnede beslut-
ninger, at bestyrelse skal ind over. 

Dagli’ Brugsen er en separat kæde 
under COOP Danmark. COOP er ho-
vedcentret. Så er der en del kæder ud 
fra det. Der er Kvickly, Super Brugsen, 
Fakta, Irma, Dagli’ Brugsen og så Lo-
kal Brugsen. Forskellen på butikkerne 
er, at hvis der er tilknyttet en slagter- 
og delikatesseafdeling, så hedder 

det Super Brugsen. Så er der også 
en del med omsætningen i butikken, 
der gør, om det er en Dagli’ Brugs, 
eller om det er en Super Brugs. Lokal 
Brugsen er de mindste butikker og så 
kommer Dagli’ Brugsen. Der er dog 
undtagelser, men i hovedreglen er det 
sådan de fordeler sig. 
Vi kan altid mærke, når der starter et 
nyt supermarked op i f.eks Brønder-
slev. Men det er kun lige når nyhe-
dens interesse er der. Så efter en tid 
kommer kunderne tilbage til butikken 
her i byen igen. Det koster jo altid 
noget at køre ud for at handle, men 
det går også op for folk, hvor meget vi 
støtter med sponsorater i lokalsam-
fundet.  

Deltager du i byens foreningsliv 
og arrangementer?
Ja, man bliver hurtigt involveret i 
erhvervsforeningen, når man kom-
mer til byen som ny Brugsuddeler. 
Her sad jeg i mange år, men nu er 
der kommet nye og yngre kræfter til. 
Der er ikke så meget tid til at deltage 
aktivt i foreningsarbejde og marked 
osv., men vi er meget med, når det 
drejer sig om at støtte sponsorering 
af de forskellige steder. For eksempel 
så fi k TUI lige 10.700 kr. her forle-
den for den sponseringsaftale, vi har 
med dem igennem OK Benzin. Vi er 
selvfølgelig aktive, når der er Open by 
Night i byen. 

Hvad synes du
der mangler i Tylstrup? 
Jeg synes, at der mangler nogle er-
hvervsgrunde i byen, så der kan 
komme gang i mere erhverv. Det vil jo 
være indlysende at udnytte arealerne 
ude ved motorvejen til industri. Det 
kunne sætte rigtig gang i erhvervsli-
vet i byen. Så synes jeg også, at der 
mangler tilbud til de unge. Kommu-
nen lukkede ungdomsklubben, men 
der kom ikke noget alternativt tilbud 
til de unge i stedet for. Bethania Kir-
ken gør meget for dem, men tit så 
sidder de bare og hænger på bæn-
kene nede ved Brugsen, uden at der 
er noget at tage sig til, og det er synd. 
Det er som om, at der er råd til alt i 
selve Aalborg,  men os herude i ud-
kanten af kommunen bliver tit glemt. 

Der burde lægges mere pres på po-
litikerne i kommunen for at interes-
sere sig lidt for os herude. 
Så er det også så ærgerligt, at der 
ikke mere er en revy i hallen. Det var 
en hyggelig lokal begivenhed som 
kaldte folk af huse. Bjørn og Okay, 
som vi har i hallen hvert år, kører jo 
fi nt, og det er godt, men det er ikke 
kun for lokale folk. Her kommer der 
folk langt væk fra. Vi mangler noget 
mere lokal præget, som kan kalde 
folk sammen. Det kunne Revyen!! 
Vi mangler også et medborgerhus, 
eller forsamlingshus om man vil. Et 
sted hvor folk kan mødes til forskel-
lige arrangementer lige som f. eks 
Sognets Hus. 

Hvad synes du,
at der er godt ved Tylstrup? 
Det er et godt og hyggeligt lokalt 
samfund. Alle kender alle. Det er en 
god by at blive gammel i, med det 
gode plejehjem ”Solgården” og alle 
de aktiviteter som der er for de ældre 
dernede. Der er stadigvæk mange 
gode butikker i byen, og så har vi jo 
et rigtig godt foreningsliv som også 
holder liv i byen. 

Kender du til byens historie?
Nej det er ikke det store. Vi fi k de 
4 bøger om lokal historien skrevet af 
Verner Hansen, Egon Christensen og 
Mogens Gregersen, i gave, da vi over-
tog Brugsen. Jeg har bare fået kikket 
dem løseligt igennem, men Grethe 
har læst dem. 

Hvordan får du
fritiden til at gå med?
Vi er begge to meget engagerede i 
Loins Club. Her går en stor del af vo-
res fritid. Det er en organisation, hvor 
vi med forskellige aktiviteter støtter 
de humanitære tiltag i lokalområdet. 
F.eks så har vi skænket hjertestartere 
til alle sportshaller i hele pastoratet. 
Det hele er baseret på frivillig og gra-
tis hjælp. Pengene skaffer vi på man-
ge måder. F.eks så er vi lige nu i gang 
med at sælge  Hammer Bakker ka-
lenderen, og hvert år har vi en stand 
ved Tylstrup Marked, hvor vi sælger 
gamle ting og sager. Arbejdet i Lions 
giver en masse venskaber på tværs af  
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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, Vestergårdsfade 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

job, religion og andre sociale skæld. 
Det nyder vi meget begge to. 
Det er ikke så meget vi rejser ud på 
ferie mere. Vi har da været i en stor 
del af Europas lande, men vi har et 
dejligt sommerhus i Hou, og det er 
vores lille åndehul, hvor vi kan trække 
os tilbage fra den travle hverdag. Her 
slapper vi af, og er der hver gang lej-
ligheden byder sig. Om vinteren spil-
ler jeg også badminton i hallen og om 
sommeren står den på tennis. 

Snakken er nu ved at være ovre, 
og det er ved at være mørkt uden for, 
så det er på tide at komme hjem til 
computeren og skrive, mens det hele 
er i frisk hukommelse. Nu er det jo 
første gang, at jeg har en snak med 
en stadig aktiv person. Derfor kunne 
man jo ikke spørge om, hvornår han 
stoppede med at arbejde, så derfor 
blev det i stedet til spørgsmålet om 
”hvornår stopper du med at arbej-
de?” Her kan jeg trøste de evt. ner-

vøse læsere om, at det foreligge der 
ingen planer om at gøre foreløbigt. 
Så længe helbredet er nogenlunde 
og lysten er der, så forsætter jeg i 
jobbet, som han sagde. Det var jo et 
dejligt nytårsforsæt at slutte denne 
sludder med. 
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I Børnehaven Duslingen siger vi, at 
julen varer lige til at de brugte jule-
træer ikke er juletræer mere.

Hvert år i januar måned kommer de 
2 brugte juletræer ud på legepladsen. 
Juletræet årgang 2010 har vi stadig. 
Træet har godt nok ikke længere nåle 
og bark, men det betyder jo blot at 
træet ser anderledes ud. Træet kan 
dog sagtens bruges i leg i sandkassen. 
Børnene graver et hul og planter træet 
– pynten består af spande og skovle 
og børnene synger så måske ”På loftet 

sidder nissen med sin julegrød”. Legen 
kan også bestå i at træet er en stum-
tjener, som der hænges vanter og huer 
på, nu da vinteren indtil nu har været 
så mild.

Juletræet årgang 2011 er stadig 
intakt – grenene har stadig nåle og 
træet har en dejlig vægt. Der bliver 
brugt megen tid på bare at slæbe 
træet rundt i skoven.

Legen fremmer samarbejdet mel-
lem børnene – dette kommer bl.a. til 

udtryk når det store træ skal ind gen-
nem legehusets lille dør. Det kan godt 
give problemer, når man starter med 
at trække toppen ind først.
Et af børnene kan så sige – ”Nej, det 
skal altså vendes, ellers kan vi ikke få 
det ind” – træet bliver så vendt og ved 
fælles hjælp bliver det hevet ind i lege-
huset – til stor tilfredshed for alle.

Træet fylder det meste af legehuset 
op – men der er altid plads til at et par 
glade børn kan få sig en gyngetur på 
det kompakte træ. Senere skal træet 
så ud af legehuset igen, og straks er 
der børn til denne opgave.

Børn udtænker hele tiden nye lege 
med træerne og der er fl ere gode ind-
læringer i legen:

• Samarbejde
• Kommunikation
• Tyngde og vægt
• Omgang med naturen
• Motorik

ET GAMMELT ORDSPROG SIGER
AT ”JULEN VARER LIGE TIL PÅSKE”
AF BØRN OG VOKSNE I DUSLINGEN

I Børnehaven ”Duslingen” har vi fået 
en stor forsinket julegave, da vi har 
søgt og fået 5000 kr. af Borgerfor-

eningen. 
Pengene er søgt som hjælp til en ny 

gynge på vores legeplads. Den gamle 
gynge er fra starten af børnehaven i 
1993, så den må siges at have gjort 
det godt. Nu går vi i gang med at fi nde 
en god gynge, og vi vil glæde os til at 
indvie den.

EN DEJLIG
JULEGAVE
AF BRUNO JOHANSEN

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ 
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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FASTELAVNSFEST
– en på tønden og gratis morgenmad

Søndag d. 19. februar kl. 9.30
Bethaniakirken inviterer til kaffe og rundstykker. 

Vi dækker et festligt morgenbord og
byder på mad, fest og glæde.

Børnene slår katten af tønden,
mød meget gerne op i festlig udklædning.
Med eller uden maske, alle er velkommen.

Fri entré

Centerrådet har barslet med en 
idé, som kommer enlige i Tylstrup 
og omegn til gode.
Søndag, d. 15. januar 2012, kl. 
13.30 starter på Gavlen et nyt 
månedligt arrangement for en-
lige, som synes weekenderne er 
lange og ensomme.
Er du enlig og kan du nikke gen-
kendende til ovennævnte, har du 

mulighed for lidt socialt samvær, 
nærvær og hygge med andre lige-
stillede. Der vil være hyggesnak, 
spil eller hvad der nu er ønske om 
blandt de fremmødte. Selvfølgelig 
har du også mulighed for at få din 
eftermiddagskaffe.

Prisen for en hyggelig eftermid-
dag er kun kr. 20,- pr. person.

D et kaldes ”Unge hjem” selv om 
det ikke er hele historien, det 
er nemlig både for familier med 

og uden børn, men også singler.
Netop i den unge og erhvervsaktive 

alder i 20erne + er der ofte fuld tryk 
på livet, familien og dens forskellige 
gøremål resulterer ofte i stress og lidt 
for korte sætninger  i   samtalen. For 
denne målgruppe er med dette initia-
tiv skabt en platform, hvor man kan 
slappe af fra f.eks. en dags madlav-
ning eller børnepasning. Der er mulig-
hed for at få pulsen ned i et naturligt 
leje.

En gruppe unge familier begyndte 
i efteråret 2011, at mødes under så-
danne afslappede former, og har nu 
fået mod på at invitere fl ere med. Al-
dersgruppen er mellem ca. 20 og 35 
år, men ellers er der ingen begræns-
ninger. Høj, lav eller hvor man ellers 

befi nder sig på den ”sociale rangliste” 
er underordnet, man er sammen for 
at hygge, og i det kan alle jo deltage.

Arrangementet fi nder sted sidste 
fredag i hver måned, og tidspunktet 
er kl. 18.00. Aftenen begynder med 
spisning, hvor man også får talt om 
løst og fast, eller hvad der ellers lige 
aktuelt er ”oppe at vende”. Der efter 
er der et oplæg til en samtale omkring 
f.eks. børn, familie, religion, moral 
o.s.v.  Efter denne seance er der des-

sert og kaffe, og så hygges der videre, 
lige så længe man har lyst. Det of-
fi cielle program slutte ikke ret sent, 
sådan at børnefamilierne kan komme 
hjem og få poderne under dyner i ret-
te tid. Der er dog altid folk, som hæn-
ger ud til langt ud på aftenen, måske 
får man sig en god snak, eller man 
spiller et eller andet spil.

Samlingerne foregår for det meste 
i Bethaniakirken, men ind imellem er 
det også i private hjem. Man deler om 
madudgifter, og det er 30 kr. pr. vok-
sen og 15 kr. for børn.

GOD MAD MED MERE
AF KRISTOFFER MORTENSEN OG ARNE HANSEN

Næste samling er den
24. februar kl. 18.00, og tilmelding 
kan ske til Kristoffer Mortensen på 
26352148. Der sendes invitation ud på 
Facebook til dem der er interesserede.

SØNDAGS-
HYGGE
FOR
ENLIGE
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I ndblik har besøgt en meget aktiv 
kvinde. Og hun er af den sjældne 
type, for hun er nemlig det man kal-

der for hjemmegående hustru!! Men 
når man har talt lidt med hende, kan 
man godt forstå, at der ikke er plads 
til et almindeligt arbejde, da hele da-
gen nærmest er besat.

Hønemor
Kvinden vi taler med, er Sofi a Kier-
Hansen – og hun har mange jern i 
ilden. Først og fremmest er hun et 
aktivt familiemenneske. Familien be-
tyder mest af alt, siger hun. Med en 
aktiv mand med job i Århus – og mor 
til 3 sønner, hvor de 2 har stiftet fami-
lie og er fl yttet hjemmefra, så er hun 
den der binder familien sammen. Der 
går ikke en dag, uden at hun tænker 
på, om børnene nu har det godt. Jeg 
er måske nok en hønemor, men vi har 
altid været meget sammen, og trives 
storartet i hinandens selskab, så så-
dan er det!

Aktiv motionist
Men Sofi a er også aktiv motionist, 
og det på mere end en måde. Hun 
har gennem 7 år været aktiv i TUIs 
(Tylstrup ungdoms- og idrætsfor-
ening) motionsafdeling. Hun træner 
3 gange om ugen, foruden hun også 
er vagt et par gange om ugen, og sid-
der yderligere med i motionsudvalget 
i TUI. Sofi a er meget bevidst om, at 
hele kroppen trives, og den holdes 
ved lige. En sund sjæl i en sund krop, 
kunne godt være et motto for Sofi a. 
Og hun bemærker, at hun tydeligt kan 
mærke på sin krop, hvis hun har holdt 
ferie i nogle uger. Så kan de første 
dage godt være lidt hårde at komme 
igennem.

Hundevejr
Men motion dyrkes ikke kun ved ma-
skiner, for Sofi a er et rigtigt frilufts-
menneske og elsker at være ude i 
al slags vejr. Her skal bemærkes, at 
Sofi a er vokset op på Færøerne, så 

det med regn, rusk og blæst kender 
hun til. Så hun siger, at al slags vejr 
er godt, det kun er et spørgsmål om 
påklædningen! 
Dog er der en særlig årsag til, at Sofi a 
hver dag er ude i al slags vejr – hen-
des hunde! Dem har hun nemlig 2 af. 
Den ældste sorte Labrador Kefas og 
den lidt yngre gule Tot. Hun har rundt 
om Tylstrup 4 forskellige ruter, hvor 
hun på skift går tur med hundene. 
Hun går ikke bare tur, men træner 
også hundene imens. For det er en af 
hendes store hobbyer, at hundene bli-
ver dygtige til at gå spor, og kan bru-
ges til jagt. Hver eneste uge er hun til 
træning og fl ere gange om året, rejser 
hun rundt i landet til forskellige spor- 
og markprøver med hundene. Bl.a. 
kan det medføre, at hunden kan træ-
nes op til, at det leder efter tabte ting, 
personer der eftersøges eller leder ef-
ter påkørt/anskudt vildt. Sofi a delta-
ger også i jagt sammen med familien. 
Hun har dog ikke jagttegn selv, men 

MOTIONIST
 – MED MANGE JERN I ILDEN
AF SØREN MORTENSENSKRIDT
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstruphallen

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

søger vildtet sammen med hundene. 
Så det er en hobby der tager tid, men 
heldigvis er man sammen om det i 
familien og rejser altid sammen. På 
foreningsplanet er Sofi a også aktiv, 
for hun er med i Regionsledelsen for 
Dansk Retrieverklub i region Nordjyl-
land.

Geocaching og spejderi
Men der er fl ere aktiviteter der træn-
ger sig på. Sammen med Finn (Sofi as 
mand) bruger de tid på geocaching, at 
fi nde udlagte spor i naturen ved hjælp 
af en GPS-modtager. Hun har bl.a. 
sammen med Finn stået for et stort 
arrangement i Tylstrup. Så hvis man 
har lyst, er der stadig mange spor at 
gå efter i Tylstrup. Med geocaching 
har man det hele i et – være sam-
men med familien, lufte hundene, få 
motion og nyde Guds dejlige natur!!
Og så er der spejderne. Sofi a har gen-
nem ca. 10 år været aktiv spejder-
leder i Bethaniakirken i Tylstrup. Her 

føler hun, at hun er på sin rette plads, 
for her kommer hendes evner og lyst 
til udeliv til sin ret – og elsker spejd-
eri via learning by doing. Samtidigt 
er hun med til at formidle det krist-
ne budskab, som er dybt forankret i 
Sofi a. For Gud spiller en vigtig rolle i 
Sofi as liv, det er ligesom omdrejnings-
punktet for det hele, hvad man ikke 
er i tvivl om, når man har mødt Sofi a.
Desuden er Sofi a også med i kirkens 
øvrige liv, og tager del i forskellige 
aktiviteter som bl.a. julefest, menig-
hedsweekend m.m.

Og så er der…
Og så er der lige strikkeklubben, fæl-
leskabsgruppen sammen med andre 
familier, kaffebesøg med veninder, 
haven og alt det andet der interesse-
rer Sofi a – og som en omtalte hende, 
da hun skulle forklare, hvem hun var: 
Det er hende der altid går med hund-
ene…

Februar 2012
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S elv om der ikke var almindelig 
træning i juleferien, var der al-
ligevel 21 børn, der mødte op 

til tre spændende badmintondage 
i ugen mellem jul og nytår i Tylstrup 
Hallen. DBF Nordjylland havde i sam-
arbejde med Tylstrup Badminton ar-
rangeret Badmintonskole. Tilbudet 
var for alle aldre og alle niveauer. 

Klubbens egne trænere Anders Balle-
Petersen og Rasmus Thingholm stod 
for undervisningen. I løbet af de tre 
dage fra kl. 9.00-15.00 blev der hyg-
get og trænet i højeste tempo.

Klubhuset blev brugt som biograf 
til visning af en badmintonkamp ved 
Copenhagen Masters med bl.a. Victor 
Axelsen – det nye danske badminton-

håb. Alle børn gav udtryk for, at det 
var rigtig godt at komme ud at røre 
sig, efter de mange julemiddage. Fle-
re af børnene var også spændte på at 
få afprøvet deres julegaver i form af ny 
ketcher og badmintontaske.

JULEBADMINTON
AF MARIANNE THOMSEN

2 011 er afsluttet med ganske 
megen aktivitet i TUI.
 Som formand vil jeg bringe en 

stor tak til alle de frivillige der jævnligt 
lægger et stort arbejde I foreningen. 
Uden jer ville vi ikke kunne frembringe 
en klub med et godt socialt miljø og 
niveauer der dækker de fl estes behov.

Når jeg ser på TUI tænker jeg umid-
delbart på ungdommen. Ungdommen 
er svær at fastholde på landsplan. Og 

det er også tilfældet I Tylstrup. Når vi 
blot ser på gruppen mellem 16 og 17 
år. Den øvrige del kommer enten I fi t-
ness centeret eller er fl ittige til deres 
træning.
Men senior afdelingerne kører nok en 
tand bedre end de har gjort I fl ere år. 

I 2011 har der været en del udfor-
dringer i TUI. Disse vil komme frem til 
den årlige generalforsamling.
Dog kan jeg løfte sløret så meget at 

grundet oversøisk arbejde bliver jeg 
nødt til at erkende, jeg ikke med god 
samvittighed kan bestride formands-
posten for TUI på forsvarlig vis.

Så hvis I kender én der har lyst til at 
sidde for enden af bordet så kommer 
der en mulighed i februar.
 

ÅRET DER GIK I TUI
AF BJØRN BALLE-PETERSEN

 Hey’ husk nu
Bjørn & Okay festen

Badmintonskole julen 2011 – Tylstrup
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D er var stor opbakning til sæ-
sonens første double cup med 
34 badmintonspillere tilmeldt.

Der blev sammensat doubler med 
spillere fra seniorholdet og motioni-
ster. Det blev til mange jævnbyrdige 
kampe – fl ere i 3 sæt. 

1. Pladsen gik til Susanne Severin-
sen og Rasmus Thingholm.

2. Pladsen til Hans Bilgaard og 
Brian Jensen.

Bagefter blev der serveret pålægs-
kagemand og dertil øl, vand og kaffe.

DOUBLE CUP I TYLSTRUPHALLEN 
EFTERÅRET 2011 

JULEHYGGE OG NYTÅRSBAL
PÅ SOLGÅRDEN

Sæt allerede nu kryds ud for den 
14. februar 2012, hvor næste 
double cup er programsat. Sær-
skilt invitation bliver omdelt til 
seniorer og motionister.

S om noget nyt i Gavlen havde 
Ann Dorthe Sørensen og Niels 
Frederiksen arrangeret jule-

hygge med brunch den 23. decem-
ber 2011 og Nytårsbal for Aktivitetens 
brugere den 30. december 2011 
som afslutning på året. Begge arran-
gementer blev en stor succes.

Julehyggen startede med brunch 
for beboere. Der var underholdning 
med harmonikamusik, hvilket skabte 
en rigtig god stemning. Derefter var 
der bankospil, hvor deltagerne kunne 

erhverve sig nogle af de gode gevin-
ster, som Aktiviteten havde sponsore-
ret. Konfekten, som fl ere af deltager-
ne havde været med til at lave, blev 
nydt med velbehag. 

Nytårsballet blev indledt med en 
lille hyggelig nytårsfrokost og mange 
beboere og borgere fra Tylstrup og 
omegn var mødt op. Efter frokosten 
blev alle placeret i en rundkreds på 
gulvet og derefter blev der budt op til 
erindringsdans. Der var rigtig mange, 
som havde lyst til en svingom. Resten 

gyngede lystigt med – arm i arm – 
siddende på stolen. Med så god en 
stemning, var der ingen af de dan-
sende, som kunne mærke alderen 
trykke, men naturligvis blev tempoet 
sat efter energi og formåen.

Derefter blev der serveret et glas 
champagne til alle og der blev ønsket 
godt nytår.

Ann Dorthe Sørensen og Niels Fre-
deriksen har nu planlagt arrangemen-
tet som årligt tilbagevendende.

Februar 2012
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WWW.TYLSTRUP-BY.DK

NYT I LILLE NEJST
BONDEGÅRDSDAGPLEJE

F ra den 1. marts starter 
Mathilde Svendsen i Lille 
Nejst Bondegårdsdagple-

je som børnepasser.
Camilla stopper som børne-

passer, efter 8½ år har hun 
valgt at gå i gang med en ud-
dannelse. Nu var tiden inde 
for at Camilla vil prøve noget 
andet, og nu var hendes børn 
kørt færdig til at skal i børne-
have.

Hun har haft 5 børn som 
hun startede op med efter 
barsel, og nu er hendes egen 
søn Theodor også klar til bør-
nehave. Så jeg ønsker Camilla 
alt held og lykke fremover og 
takker for 8½ gode år.

Jeg var ked af at skulle til at 
gå alene i dagplejen. Så kom 
vi til at snakke med Mathilde 
som var færdig med sin ud-
dannelse som pædagogisk 
assistent midt i november, 
hun kunne godt tænke sig at 
prøve at være dagplejer for at 
få mere erfaring med mindre 
børn og forældresamarbejde.

Mathilde kommer fra Øster 
Brønderslev og hun er ikke 
ukendt med dagplejebørn, da 
hendes mor også er dagpleje i 

Ø. B. ”Lone Svendsen”.
Mathilde er 20 år og bor sam-
men med Anders Møgelmose. 
Gennem hendes uddannelse 
har hun bl.a. fået viden og 
kompetence i:

• Omsorg i forhold til børn 
og voksen

• Forældresamarbejde
• Pædagogik og psykologi
• Bevægelse og aktiviteter
• Sprog og sproglig udvikling
• Pædagogiske lære- og 

handleplaner

Lille Nejst Bondegårdsdagpleje  
er en privat dagpleje med eget 
hus. Den har forskellige dyr og 
en stor dejlig lukket have med 
spændende udfordrende lege-
faciliteter. Børnene er meget 
ude. Der føres tilsyn med dag-
plejen af Aalborg og Brønder-
slev kommune.

 

Ved at vælge privatdagpleje
kan man selv bestemme,
hvem der skal passe sin 

guldklump.
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EN HVERDAGSHELT
AF LENE MANSTRUP

J eg skal da lige love for, at glorien 
blev pudset forleden morgen. I 
Nordjyske udråbte en journalist 

sit barns dagplejer til en hverdagshelt 
(”Lige et øjeblik”-spalten). ”Mange 
bekymringer inden opstart i dagple-
jen. Kunne andre end forældrene 
passe guldklumpen? Så kom hverda-
gens helt, der lige forstod at tackle 
alle svære situationer. Pludselig er der 
ikke længere tid til knus og kram om 
morgenen, nej, nu skal der skisme le-
ges”. Jeg indrømmer, at journalisten 
helt sikkert ikke kender mig, men er 
ovennævnte dagplejer hverdagshelt, 
så er jeg og mine dagplejerkollegaer 
vel også.

Heltetitlen rumsterede i mine tan-
ker hele dagen. Pludselig vrimlede 
det med hverdagshelte i familien, 
omgangskredsen og her i byen. Hver-
dagshelten er den unge mand, jeg al-
tid ringer til, når et eller andet teknisk 
i vores gamle villa ikke virker, og ge-
malen giver fortabt. Når jeg ængste-
ligt spørger, om han tror, det kan la-
ves, er hans standardsvar: ”Det byr´ 
sæ sil”. Og snart fungerer alt igen.

Hverdagshelten er en slagter, der 

gerne kommer ud på trappen og tager 
imod både min bestilling og betaling 
der i en tid, hvor jeg har to små ikke-
gående børn i klapvognen. Hverdags-
helten – det er læreren, der opmun-
trer og anerkender et barn for netop 
de værdier og evner, det har. Det er 
også min mand, der overrasker mig 
med morgenkaffe på sengen en tidlig 
mørk decembermorgen, hvor jeg har 
fri. Det er en mand, der impulsivt hæ-
ver 500 kr. og trykker dem i hånden 
på en hjemløs.  Manden forsvandt 
hurtigt i menneskemylderet, men den 
hjemløse mand faldt på knæ midt på 
fortovet med begge arme rakt op mod 
himlen. Rækken af hverdagshelte er 
uendelig – føj selv dine helte til.

Jamen, hvordan karakteriserer jeg 
en helt? Det kan jo være en engage-
ret medarbejder, der går op i sit job og 
yder sit ypperste. Det er jo også, og 
ikke mindst, et engageret medmen-
neske – og medmennesker – det er vi 
alle. Det er hende eller ham, der gør 
en ”god forskel” for en anden. En, der 
måske snarere lytter end giver gode 
råd. Muligvis en lidt forenklet forstå-
else af ordet ”Helt”, men sådan væl-

ger jeg at se på det. Vi kender givetvis 
også en masse ”U-HELTE”, men dem 
vil jeg ikke bruge ord på her.

Det, jeg prøver at sige, er: Du behø-
ver ikke at være Falckredder eller en 
pilot, der laver en fl ot nødlanding for 
at være helt. Du har hver eneste dag 
mulighed for at være hverdagshelt 
for et menneske. Smil til verden, tal 
pænt, gi´ en hjælpende hånd – kun 
fantasien sætter grænser. Mørke er 
der nok af i denne tid – bogstaveligt, 
men også i form af uforståelige og 
ulykkelige tragedier i familier, i vores 
land og rundt om i verden. Lad os 
oprette et HELTE-KORPS – ikke for at 
få titlen HELT, men for at gøre vores 
verden – måske bare Tylstrup - til et 
bedre sted at leve.

Slutteligt må jeg erkende, at der 
også kan opstå misforståelser, når 
man prøver at hjælpe. En kvinde går 
tur og ser en mand ligge på fortovet 
under et træ. Hun bøjer sig ned og 
spørger venligt, om hun kan hjælpe 
med noget, hvortil manden vredt kig-
ger op og svarer: ”NEJ S.. DA, jeg er 
bare ved at samle kastanjer”. Februar 2012
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VI ER BLEVET EN
IDRÆTSPÆDAGOGISK INSTITUTION

V i er blevet en idrætspædago-
gisk institution Landsbyordnin-
gen på Tylstrup skole er blevet 

certifi ceret som idrætsinstitution. Vi 
har haft alt personale fra, både bør-
nehaven, Dussen og Dus 2, i Lands-
byordningen med på uddannelse i 
gennem 8 måneder, vores fokus er at 
få mere bevægelse ind i hverdagen i 
institutionen og at bruge idræt som 
pædagogisk aktivitet. 
Noget af det vigtige i denne uddannel-
se, er at beskrive pædagogisk idræt. 
Fordi vi ikke skal være en elite-idræts-
institution, er det ikke sådan, at man 
kun har det godt hos os, hvis man er 
vild med sport, men vi er et hus hvor 
vi har fokus på bevægelse.

Pædagogisk idræt tager udgangs-
punkt i idræt, leg og bevægelse, hvor 
vi har bevægelse med i mange af vores 
aktiviteter. Det skal være bevægelse i 
ordets bredeste forstand. Lige fra det 
store vilde rollespil, der udfordrer alle 
sanser og man bruger kroppen og for-
standen, til at kæmpe, lægge taktik, 
snige sig rundt og samarbejde. Den 

mere stille aktivitet, kan være Kalaha 
hvor det mere er fi nmotorikken og den 
kognitive tænkning der er i højsædet. 
Her er det mere indersiden af hovedet 
der bevæger sig.

Når vi har valgt at blive en pæda-
gogisk idrætsinstitution, er det fordi 
vi kan se der er mange gode red-
skaber i idræt, leg og bevægelse til 
at hjælpe børn i deres udvikling. Det 
handler ikke kun om det fysiske, eller 
om at skelne vindere fra tabere. Pæ-
dagogisk idræt har fokus på at være 
inkluderende, at tage udgangspunkt i 
at alle kan være med. At tilpasse akti-
viteterne til børnene og ikke omvendt. 
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i 
det pædagogiske mål.     

Når vi snakker om pædagogisk 
idræt arbejder vi med 4 fokuspunkter, 
som dækker børns udvikling generelt.

 
Fysisk: Motoriske færdigheder, kon-
ditionen, styrke, koordination, krops-
udtryk, kropslige handleformer: øve, 
prøve, mestre, m.m.
Social: Medansvarlighed, forhand-

lingsevne, kommunikation, samar-
bejde, evne til at gå på kompromis, at 
føle sig solidarisk, empati, m.m.
Kognitiv: Forstå og accepterer regler/
normer, omstillingsevne, evne til at re-
fl ektere, bruge hukommelsen, huske, 
kritisk tænkning, taktik, regler, m.m.
Psykisk: Positiv selvopfattelse, tage 
initiativ, give udtryk for følelser, tillid, 
vente på tur, problemløsning, m.m.

Bare rolig. Vi er ikke en fl ok sports-
fanatikere der konstant løber rundt 
i sportstøj og prædiker ”vind eller 
forsvind” pædagogik, men hvis man 
kigger lidt nærmere efter, vil man 
opdage, at der ikke er mange dage i 
løbet af et år, hvor fokus hos os ikke 
er på leg, idræt og bevægelse. Vi er 
ofte ude, i skoven, eller i anlægget. 
Der bliver sat bevægelsesaktiviteter 
i gang, i danse- og spillerum, på le-
gepladsen, i skoven, i hallen, eller i 
skøjte- eller svømmehal. Vi prioriterer 
også at børnene kender deres by, så 
vi besøger regelmæssigt byens lege-
pladser, på cykel eller gå-ben.
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Vi kan godt lide at røre os, og vi ny-
der at bevæge os, men vi tvinger ikke 
nogen til at være med. Når vi sætter 
aktiviteter i gang opfordrer vi børnene 
til at være med. Den motiverende fak-
tor er at vi går forrest, at vi viser vej 
og indgår i aktiviteterne. Vi tilstræber 
en anerkendende og positiv tilgang til 
vores børn, også i forhold til pædago-
gisk idræt.

Vi forsøger hvert år at afstemme vores 
indsatsområder til også at have de 4 
fokuspunkter med, fra pædagogisk 
idræt; det fysiske, psykiske, sociale 
eller kognitive element, fordi vi væg-
ter at arbejde med børnene på alle 
4 planer. 
Vi har som institution været meget 
bevidst om at vi ikke vil være ”sports” 
fokuseret. Vi er en institution der læg-

ger vægt på at møde børnene på en 
anerkendende og positiv måde. Vi har 
rigtig mange aktivitetstilbud, der tager 
udgangspunkt i bevægelse fordi det 
er sundt at røre sig, det er sundt at 
være ude, og fordi vi kan lide det. 

Vi deltager ikke for at vinde,
men vinder ved at deltage.

Nedenstående model, giver en god forståelse...

IDRÆTSFORSTÅELSE

Pædagogisk
idræt

Leg
Universelle lege

Rollelege
Regellege

Idræt
Løb, Spring, Kast

færdigheder
konkurrence

kamp

Bevægelse
Grundmotorik

Grundlege
Sanser, motorik,

Koordination, rytme
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V i hørte om Alin første gang i 
marts 2011. Alin er en dreng 
på fi re år, han er født med det 

handicap, at han næsten ikke kan gå, 
fordi begge hans fødder vender indad.
Ham og hans familie bor i en lille 
landsby der hedder Heltiu, ca. 20. 
km. øst for Onesti. Familien Grigore er 
yderst fattige, de lever i et område hvor 
der er stor arbejdsløshed og hverken 
far eller mor har arbejde.
Vores medarbejder i Rumænien (Cor-
nel Pascu) fortalte om familien og de-
res situation, og vi bestemte, at vi gen-
nem Tylstrup Genbrug ville støtte og 
hjælpe familien, og vi sendte allerede 
da den første hjælp til familien Grigore.

Besøg hos Alin
Da min kone Britta og jeg, i maj 2011, 
var i Rumænien, besøgte vi familien. 
Det var bevægende at opleve, at på 
trods af deres meget svære situation, 
var der håb at spore hos familien. På 
de to hylder, der var over det brænde 
fyrede komfuret, var der ingen mad at 
se, men på komfuret stod en gryde 
med resterne af middagens marme-
liga (en fast grød af majsmel) andet 
mad var der ikke i huset.
Heldigvis havde vi noget tøj og et par 
poser mad med til dem, og der var 
også råd til en lille pengegave. Des-
uden lovede vi, at hjælpe familien 
videre i forløbet med Alins operation. 

Alins mor fortalte hvor svært det var, 
at vide at deres barn kunne behandles 
på sygehuset, men de havde ikke råd 
til at få det gjort.

Uddrag af mail fra familien
”Kære venner i Danmark

Vi ønsker at sende jer en varm hilsen. 

Tøjet som vi har fået passer børnene 

rigtig godt, og vi takker af hele hjertet 

for jeres pengegave.

Vi skulle have været på sygehuset for 

længe siden, men har ikke haft råd til 

det. For nogle uger siden var vi der så, 

og lægen gav os håb. Alin får medicin-

behandling nu, og vi håber han snart 

er frisk nok til en operation. Vi ønsker 

ALIN GRIGORE
– EN SOLSTRÅLEHISTORIE
AF ARNE HANSEN
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jer det bedste, og takker endnu en-

gang for, hvad I gør for vores familie.

Kærlig hilsen familien Grigore”

Vi får i juli den glædelige nyhed, 
at Alin er blevet opereret, og at han 
er kommet hjem fra sygehuset. Alin 
er opereret på begge fødder. Det gør 
stadig ond, men behandlingen gik 
godt. I den efterfølgende tid, er Alin 
til undersøgelse fl ere gange. Da han i 
begyndelse af august kommer til un-
dersøgelse, er det med mange smer-
ter i benet. Det viste sig, at det ene 
ben er fyldt med betændelse, og det 
ser meget slemt ud. Lægen fortæller, 
at hvis de var kommet 1-2 dage sene-
re, ville han have mistet det ene ben. 
Alin skulle indlægges, men der er 
ikke plads til ham, så han bliver sendt 
hjem med besked om at tage penicil-
lin de næste 14 dage. Senere skriver 
Cornel: ”Efter penicillin behandlingen 

går det meget bedre med Alins ben”.
Tylstrup Genbrug giver herefter 

penge til medicin, ortopædiske sko 
og støtteskinner.
I oktober var Britta og jeg til bryllup i 
Onesti, og selvfølgelig benyttede vi 
anledningen til at besøge familien Gri-
gore. Alin kan nu gå med sine orto-
pædiske sko, men med noget besvær. 
Hele familien glæder sig over, at vi har 
støttet dem økonomisk, således at 
Alin nu ikke længere skal bæres om-
kring, men selv kan gå. Han har endnu 
ikke lært at gå rigtigt, han benmuskler 
er ikke udviklet. På hans højre fod, var 
der ikke før nogen hæl, den er nu også 
langsomt ved at etablere sig.

Vi ønsker for Alin, at han engang 
kan løbe omkring og lege og spille 
fodbold lige som alle andre drenge.
Det nytter at hjælpe

Med denne solstrålehistorie, vil jeg 

gerne sige tak til alle jer der i 2011 
har givet ting og sager til Tylstrup 
Genbrug. Tak til alle jer der handler 
med os, og tak til alle medarbejderne 
i forretningen, sammen har vi gjort 
det muligt, at hjælpe en dreng som 
Alin. Den fælles indsats, er resulteret 
i, at vi i 2011 har indtjent omkring 
130.000 kr. som går til at hjælpe 
nødstede mennesker fl ere steder i 
verden.

Vi håber på jeres gode velvilje og 
forståelse også i 2012. Godt nytår.

HELE HISTORIEN
KAN LÆSES PÅ
WWW.HELPROMANIA.MINISITE.DK
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FEBRUAR

MARTS

 15. Gavlen: 
 kl. 13.30 Banko v. Centerrådet.

 15. Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Bjarne Nielsen Brovst. 

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

 17. Skolen: 
  Dussen og Duslingen holder fastelavn.

 19.  Bethaniakirken: 
 kl. 9.30  Fastelavnsgudstjeneste med morgenmad/-kaffe.

 19. Gavlen: 
 kl. 13.30  Søndagshygge for enlige v. Centerrådet.

 20.-24.  Skolen: 
   Skolen + DUS 2 holder vinterferie.

 22.  Gavlen: 
 kl. 14.00  Cykelhold v. Centerrådet. Turen afhænger af vejret.

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

 24.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Sulsted- Ajstrup Pensionist- og
  Efterlønsforening. Alle er velkommen.

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

 28.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30  Koncert i Ajstrup Kirke. Ann-Mette Elten.

 29. Gavlen: 
 kl. 13.30  Generalforsamling i Centerrådet. Herefter kaffe m.  
  brød v. Tylstrup Aktivitetscenter og 10 spil banko  
  v. Centerrådet. 3 gratis plader.

Kalender

 2.-3. Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00 – 16.00  Loppemarked.

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

 4.  Ajstrup Kirke: 
   Sogneindsamling til fordel for
  Folkekirkens Nødhjælp.

 5.  Bethaniakirken: 
 kl. 18.30  Bethaniakirkens årsmøde.

 6.  Gavlen: 
 kl. 14.30   Gudstjeneste v. Folkekirken.

 6. Skolen: 
 kl. 19.00  Forældremøde i 4. kl.

 8. Bethaniakirken:
 kl. 14.00 Ældre/seniortræf. Ulrik Eriksen, Dronninglund. 
  ”Grønland i blodet”.

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

 13.  Skolen: 
 kl. 19.00  Forældremøde i 2. kl.

 13.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30  Sogneaften i Sognets Hus.
  Mona Christensen, Sulsted.

 14.  Skolen: 
 Hele dagen   Åbent hus i både skole og landsbyordning.

 14. Gavlen: 
 kl. 13.30  Sang- og musikeftermiddag v. Centerrådet. 
  Musikalsk underholdning v. Erik Nielsen.
  Pris inkl. kaffe med brød kr. 25,-

MARTS

APRIL
 1. Ajstrup Kirke:
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
  Afslutning for juniorkonfi rmanderne.

 3.  Gavlen: 
 kl. 14.30  Gudstjeneste v. Folkekirken.

 5.  Bethaniakirken: 
 kl. 18.00  Skærtorsdagsgudstjeneste.

 5.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30  Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke
  – med musikalske indslag. Efterfølgende gratis
  kaffebord i Sognets Hus.

 6.-7. Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00 – 16.00  Loppemarked.

 7. Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Støtteforeningen. Gode gevinster og
  hyggeligt samvær.

 8.  Bethaniakirken: 
 kl. 10.00  Påskegudstjeneste.

 8.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00  Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 9.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30  Musikgudstjeneste med de 9 læsninger
  i Ajstrup Kirke.

 11.  Gavlen: 
 kl. 12.00  Påskefrokost v. Centerrådet. Se info om menu,   
  underholdning og pris i folderen og på opslagene.

 12. Bethaniakirken: 
 kl. 14.00   Ældre/seniortræf. Dyrlæge Hans Højgaard, 
  Skanderborg ”Folk og Fæ”.

 13  Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening: 
 kl. 18.00  Banko på Toftegårdscenteret Sulsted. 

 15. Gavlen: 
 kl. 13.30  Søndagshygge for enlige v. Centerrådet.

 17.  Skole:
 kl. 19.00  Forældremøde i 1. kl.

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

 18.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Søndagshygge for enlige. Arrangør v. Centerrådet.

 21.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Centerrådet.

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

 22.  Skolen: 
 kl. 19.00  Forældremøde i 3. kl.

 23.  Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening: 
 kl. 18.00  Forårsfest.

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

 26.  Skolen: 
 kl. 19.00  Den Musiske Skole holder forårskoncert.

 27.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00  Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Merethe Tøllbøll:  
  40 år ved avisen! Gratis kaffebord.

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

 31.3 – 9.4 Skolen:
  Påskeferie.
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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 
maj 2012 i løbet af uge 20. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 13. april 2012

... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2012 til ultimo 
august 2012.

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

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

MAJ

 1. Gavlen: 
 kl. 14.30  Gudstjeneste v. Folkekirken.

 2.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Modeshow og tøjsalg v. Damernes Butik
  v. Centerrådet. Pris kr. 15,- for kaffe med brød.

 2.  Skolen: 
 kl. 19.00  Møde for forældre til kommende BHKL-børn.

 3.  Skolen: 
 Hele dagen  Åbent hus i både skole og landsbyordning.

 4.-5.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00 – 16.00  Loppemarked.

 5.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Støtteforeningen.

 6.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 9.00 og 11.00  Konfi rmation i Ajstrup Kirke.

 10.-11.  Skolen: 
   Duslingen er på koloni.

 16.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Centerrådet.

 20.  Gavlen: 
 kl. 13.30  Søndagshygge for enlige v. Centerrådet.

APRIL      

HUSK AT
DU OGSÅ 
KAN LÆSE 
INDBLIK 
PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK

 18. Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Centerrådet.

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

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

 25.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30   Viseaften i Sognets Hus. Viseaften
  med Duo Capriccio.

 26. Skolen: 
 kl. 19.00  Forældremøde i BHKL.

 29. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00  Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost. 
  Tilmelding nødvendig.

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
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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?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

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
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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

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

... mød os på 
Skovmarken

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

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

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann 
Taksvej 45
9700 Brønderslev
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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:
Preben Callisen
98 26 19 95

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/ Per Holmgaard
98 26 08 61
per.holmgaard@privat.dk

TYLSTRUP UNGDOMS-
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
Fodbold (senior)
Formand:
Nicolai Berendt
98 26 22 29
mnberendt@mail.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:
Bjørn Balle-Petersen
29 44 51 81
bjoern0@hotmail.com
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/ Ole Rix Jensen
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS A
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


