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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
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Anja Justesen.
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hha@nordfi ber.dk
Tlf. 20 74 02 65

ARNE HANSEN
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brar98@gmail.com
Tlf. 98 26 21 69

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

ANJA BO JUSTESEN
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”DE URØRLIGE” AF LENE MANSTRUP

V elvidende at kalenderen siger 
februar – ja, så tager jeg dig 
med til stranden den sidste dag 

i 2012. Jeg går helt nede i vandkan-
ten. Mørket sænker sig. Faktisk har 
det været mere eller mindre mørkt 
hele dagen. Sneen er væk. Bølger rul-
ler ind over mine støvler. En god dag 
til refl eksion. Jeg står stille og betrag-
ter havet og horisonten langt væk. Jeg 
observerer, at mine fodspor i sandet 
allerede er skyllet bort. Pludselig hu-
sker jeg en sætning fra en nytårstale 
mange år tilbage: Skriv i sand hvad 
ondt, du led – hug i sten, hvad godt 
du ved. Det rammer mig. Vi ser alle 
tilbage på et år med forskellige op-
levelser. De glade – familieforøgelse, 
bryllup, nyt job eller bare den daglige 
trygge hverdag. De vanskelige – syg-
dom, arbejdsløshed eller tabet af et 
elsket menneske. Dér ved stranden 
forsøger jeg at tage en beslutning – i 
det kommende år vil jeg fokusere på 
alt det gode i livet.

Jeg har netop set den autentiske 
fi lm ”De urørlige”. Philippe er man-
gemillionær og bor i en kæmpe villa 
fyldt med kunstskatte. Ofte afholdes 
der klassiske koncerter i hjemmet. 
Han er lam fra halsen og ned og har 
et antal hjælpere såsom sekretær, 
sygeplejerske m.fl . Han søger en ny 
personlig hjælper, og blandt alle, der 

kunne sige de rette ord til ansættel-
sessamtalen (omend ordene klingede 
lidt hult), vælger han den store grove 
gadedreng Driss, som tilmed er små-
kriminel. Han blev straks kigget ud 
som den rigtige. Faktisk ønskede Driss 
ikke jobbet men kom blot for at få en 
underskrift til bistandskontoret som 
bevis på, at han var arbejdssøgende. 
Hvorfor blev han den udvalgte? Phi-
lippe så, at han her ikke mødte med-
lidenhed og kvælende omsorg. Han 
ville ses som det menneske, han var 
– og ikke som en handicappet med 
begrænsede muligheder. Et umage 
venskab udvikles. De bliver ”urørlige” 
sammen. Philippe bliver provokeret. 
Han placeres i sin kørestol i haven, 
mens Driss smider snebolde på ham. 
Philippe nyder det. Han får stukket 
en joint i munden uden selv at kunne 
fjerne den – fordi ”det er lige det, du 
trænger til nu”. Meget andet udsæt-
tes han for, nogen gange p.g.a. simpel 
uvidenhed og mangel på omtanke. 
Philippe kunne have levet i selvmed-
lidenhed (mistet sin hustru og blevet 
lam ved paragliding-styrt) men vælger 
at fokusere på de værdier, livet stadig 
har frem for at hænge fast i boksestø-
dene, som livet gav. 

Dette må ikke opfattes som for-
søg på at negligere DIN smerte. Du 
kender din – jeg kender min. Philippe 

havde sin tid til sorg men kom videre. 
Jeg blev glad for Philippes budskab til 
mig, blev glad for ordene: skriv i sand, 
hvad ondt du led – hug i sten hvad 
godt du ved.

Dette blev vist en fi lmanmeldelse 
af ”De urørlige” med opfordring til 
at fokusere på glæderne i livet trods 
modgang. Den er sikkert taget af pla-
katen, men se den, når den udkom-
mer på DVD. Jeg blev en del klogere 
af fi lmen, jeg blev umådeligt godt un-
derholdt, jeg grinede og græd. Blev 
jeg ”urørlig”? Nej, men budskabet i 
fi lmen tages med fremover. Stort øn-
ske om et godt 2013 for dig.

P.S. Stor tak til Peter Larsen på Klit-
gårdsvej, som selv har været udsat 
for en ulykke og sidder i kørestol. Han 
læste beredvilligt artiklen igennem in-
den trykning – dette for at sikre, at jeg 
”ikke trådte i spinaten”. Peter sagde 
god for den, og jeg kunne selvfølge-
lig ikke dy mig: ”Peter, når jeg ser dig 
drøne rundt i din kørestol her i Tyl-
strup, ser jeg en mand med mod på 
livet”. Peter svarer smilende: ”Jeg er 
en glad mand”.
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D et er lørdag den 1. december. 
Jeg har taget min diktafon og 
mit kamera, startet bilen og 

kørt en tur ud af landevejen. Når man 
kører nord på, ad Tylstrup Landevej, 
går der en vej til venstre, lige før det 
gamle Amtsskel (der hvor Brønderslev 
kommune starter). Det er en grusvej, 
der hedder Tylstrup Nørrehede. Hen 
ad den vej ligger der en hel del, nu 
nedlagte, landbrug eller husmands-
steder, om man vil. I et af dem bor 
Charles Axelsen, som jeg har lavet en 
aftale med, vedrørende et interview til 
dette nummer af Indblik. Charles er 
en person, som jeg, helt fra min tid-
lige barndom, kan huske komme med 
sin hestevogn, og senere lille lastbil, 
for at hente dagens høst af mælk, der 
skulle til mejeriet i Tylstrup. Ham og 
min far, fi k mange gode sludre, når 
mælken blev hentet. Jeg var rigtig 
glad, da Charles gav sit samtykke til 
et interview, og det blev, som jeg hav-
de forventet, et par rigtig hyggelige 
timer i hans selskab.

Hvor længe har du boet i på Nørre-
hede, hvor kom du fra og fortæl lidt 
om din barndom/ungdom?
Vi har boet her på gården på Nørre-
hede siden 1955, altså i 57 år. Jeg er 
født på Djursland i en lille landsby der 
hedder Langkastrup. Jeg er født ind 

i en bagerfamilie. Min bedstefar var 
ba ger og det var min far også, indtil 
han afhændede bageriet og købte en 
gård, da han altid havde drømt om 
at blive landmand. Det gik desværre 
ikke så godt, og han gik fallit med 
gården. Selv om jeg ikke var ret gam-
mel, så husker jeg stadigvæk den dag 
tvangsauktionen fandt sted. Det var 
en mørk dag, alle var i dårligt humør.. 

Forinden det skete, havde man luk-
ket for vandet, fordi min far ikke kunne 
betale regningen til vandværket. En 
rar nabo tilbød at far kunne hente van-
det til dyrene fra en gammel brønd, 
som han havde på gården. Der var 
dog en anden nabo, som kom med 
en rørtang og løsnede den plumpe, 
vandværket havde sat i, da de lukkede 
for vandet. Så der blev snydt lidt, men 
man hjalp jo hinanden i en svær tid. 
Plumpen blev sat forsigtigt på plads 
igen, og der var ingen der opdagede 
noget. Det var i 1932, men min far 
gav ikke op og forpagtede i stedet en 
anden gård, som var opkøbt af ham, 
der i sin tid, startede Pindstrup Mose-
brug. (Det star t ede op på Djursland). 

Jeg blev konfi rmeret i 1942 og kom 
ud at tjene på en gård i 1943 – altså 
under krigen. Det var på en ret stor 
gård efter den tid. Den var på 125 
tønder land. Min søster arbej dede og-
så på gården.

Det var en rigtig barsk tid dengang. 
Tyskerne havde erklæret spærretid. 
Dvs. man måtte ikke færdes ude ef-
ter mørkets frembrud, og det var no-
get af en problem for min søster og 
mig. Vi skulle jo have vores tøj vasket 
og ordnet, og det skulle gøres i vores 
hjem, ca. 20 km væk, på cykel. Vi var 
nødt til at gøre det efter arbejdstid, 
for vi kunne ikke få fri til at gøre det 
i dagtimerne. Det var dødsens farligt, 
for tyskerne ville jo skyde os, hvis vi 
blev opdaget, men vi cyklede allige-
vel, selvfølgelig uden lygter. Det var 
kun tyskerne som kørte om aftenen, 
og de havde tildækkede lygter, hvor 
der kun kom en lille sprække lys fra, 
så vi kunne sagtens nå at springe af 
cyklen og gemme os i vejgrøften, når 
vi så og hørte en bil komme. 

Det var en meget mørk og også 
kold tid under krigen. Der var meget 
strenge og kolde vintre, og det var tit, 
at når man vågnede om morgenen, 
så var der is på dynen ud for ens ån-
dedræt, for der var ikke varme på vo-
res værelser. Madrassen, vi lå på, var 
lavet af halm, og den var ofte invade-
ret af mus, som først skulle skræm-
mes væk, før vi kunne komme i seng. 
Vi fi k noget arbejdstøj tildelt af kom-
munen, og jeg fi k et rigtig fl ot gult sæt 
arbejdstøj. Det var lavet at papirstrik, 
så første gang det blev vådt i regnvejr, 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

KVARTALETS
PROFIL

Fulde navn: Charles Axelsen. 
Stilling: Pensioneret landmand m.m. 
Alder: 84 år. 
Civil stand: Gift på 57ende år med Ida, 
som kommer fra Grønhøj ved Løkken. 
Børn: 2 døtre. Anna som er sygehjælper 
og bor i Ø. Brønderslev og Nina som er 
laborant og bor i København.
Begge piger er gift. Der er et barnebarn. 

CHARLES AXELSEN
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hang det i laser. Det blev der grinet 
meget af. Jeg blev på gården til kri-
gens slutning og fi k så arbejde på en 
anden gård, stadigvæk på Djursland, 
hvor jeg var til 1947. Derefter kom jeg 
tilbage til den første gård igen. Denne 
gang som fodermester og var der i 2 
år mere. Så gad jeg ikke arbejde for 
bønderne mere og ville til København 
for at arbejde på fabrik. Der var bare 
ingen arbejde at få, på det tidspunkt. 
Så så jeg i avisen, at der var arbejde 
at få i Sverige, i roesæsonen. Så jeg 
pakkede mit habengut og rejste til 
Trelleborg i Sverige og fi k arbejde på 
en stor gård der. Det var nogle helt 
andre forhold at arbejde under, end 
her i Danmark. Der var for det første 
varme på det værelse, jeg fi k, og for 
det andet, så arbejdede man kun 8 
timer om dagen. Det var stort, men 
det kneb meget med at forstå sproget 
i starten. Det gik dog bedre som tiden 
gik. Det første jeg blev sat til, var at 
køre sukkerroer til Trælleborg sukker-
fabrik med en stor Bolinder-Monktell 
(senere Volvo) traktor. ”Jeg havde al-
drig siddet på en traktor før”, grinede 
han”, men det fi k jeg da lært”. Det var 
egentlig meningen, at jeg kun skulle 
have været der til roesæsonen var 
ovre. Det blev i stedet til ca. 2 år i 
Sverige, for jeg blev rigtig glad for at 
være der, men en dag, da jeg så toget 
som kørte fra Trælleborg til Malmø, fi k 
jeg pludselig hjemve. Så jeg sagde op 
og rejste hjem og hjalp min far med 
at grave tørv den sommer. 

Hvordan havnede du så i Tylstrup?
Ja det var noget af et sjovt tilfælde. 
Da vi var færdig med at grave tørv, 
ville jeg til København for at prøve 
lykken igen. Da jeg så i en annonce 
i Jyllands Posten så, at Københavns 
Kommune søgte en medhjælper til 
landbruget på et drengeskolehjem, 
forhørte jeg mig om den stilling. Hvad 
jeg ikke vidste, var at drengehjem-
met godt nok var ejet af Københavns 
Kommune, men det lå ved Ingstrup i 
Vendsyssel. Jeg sendte en skriftlig an-
søgning og fi k jobbet med start 1. no-
vember 1952. Det var på en gammel 
herregård som hed Kettrupgård (i dag 
er det Ingstrup efterskole). Der var 
ca. 60 elever. Skolehjemmet bestod 
af en skoleafdeling og en landbrugs-

afdeling. Det var noget af en omvælt-
ning for mig, men jeg faldt hurtigt ind i 
rytmen. Knægtene ville jo gerne drille 
og prøve sådan en ny medarbejder af, 
så det var med at træde i karakter 
fra starten af. Når drengene var blevet 
14 år kom de ud at tjene ved land-
brug rundt omkring eller også kom 
de ned til os på landbrugsafdelingen, 
hvor jeg arbejdede. Jeg havde 5–6 
elever, som jeg skulle holde i arbejde. 
Jeg hyggede mig meget med dem. De 
var da godt nok nogle rødder nogle af 
dem, men jeg havde aldrig problemer 
med at styre dem. Det var alle sam-
men drenge som kom fra København. 
Jeg var på Kettrupgård i 3 år. I 1953 
var der sådan en dejlig pige ved navn 
Ida, der fi k arbejde som tjenestepige 
på gården, og inden længe havde vi 
fået et rigtig godt øje til hinanden og 
har så været sammen lige siden. 

Vi blev gift i oktober 1955 i Ingstrup 
Kirke og skulle så fi nde et sted at bo. 
Vi lille gerne have vores eget, så vi 
stoppede på Kettrupgård. Jeg havde 
sparret lidt penge op, og så var der den 
ordning med banken, at man kunne 
låne det dobbelte af det, man havde 
sparet op, når man skulle stifte bo. 
Vi var så ude at kikke efter en lille 
ejendom, som vi kunne købe. Vi havde 
ikke rigtig andre ønsker til stedet, end 
at det ikke skulle ligge ud til offentlig 
vej. Så fandt vi denne her ejendom ved 
Tylstrup som var til salg. Den var lige, 
som vi ønskede det, så vi handlede 
med det samme. Det var derfor, at vi 
kom til at bo her på Nørrehede.

Så du blev fuldtids landmand?
Både ja og nej. Der var 10 tønder land 
til gården, samt 4 magre jerseykøer 
og en hest. De første par år var godt 
nok hårde, økonomisk set. Man kan 
vist godt bruge betegnelsen, at vi var 
meget fattige. Der var stort set ingen 
indtægter og en del udgifter, men vi 
var stædige og ville det her lille sted. 
Vi sultede ikke, men levede det første 
år næsten kun af kartofl er og nogle 
henkogte blommer fra et meget giv-
tigt blommetræ der var på grunden. 
Efter er par år, fi k jeg tjansen, at køre 
mælk til mejeriet i Tylstrup, ligesom 
jeg kørte varetur for Brugsen. Det gav 
en indtægt og lidt efter lidt blev der 
lysere tider. Landbruget gik bedre, og 

jeg fi k hen ad vejen, købt mere jord 
til, så vi kom op på 32 tønderland. I 
stalden havde vi 7 jerseykøer og nogle 
grisesøer. Da vores yngste pige, Nina, 
var 4 år ville Ida ud på arbejdsmarke-
det, så hun fi k arbejde på småkage-
brikken, som da var startet op i det 
gamle mejeri i Tylstrup, og der blev 
hun i over 30 år. Jeg blev ved at køre 
mælk en tid endnu. Men den gamle 
lastbil jeg havde købt blev mere og 
mere slidt, og der skulle kostet for 
meget på den til sidst, så jeg stop-
pede med at køre mælk, for i stedet 
at være hjemme og passe landbru-
get og pigerne. Det blev til 10 år med 
mælketuren. 

Da jeg fyldte 50 år satte jeg kø-
erne ud og lavede det hele om til 
svin. En dag kom bestyreren fra Hat-
ting ornestation, ude på Hjallerupvej, 
og spurgte, om jeg ikke kunne tænke 
mig at få et job hos dem. Det gav 
da godt nok noget stof til eftertanke, 
for jeg var blevet 57 år og kunne 
egentlig godt tænke mig at komme 
ud og prøve noget andet, end bare 
gå her hjemme. Pigerne var jo fl øjet 
af reden osv. Så jeg indvilligede i at 
prøve at arbejde der en måneds tid, 
og det blev så til 10 år, indtil jeg var 
67 år. Derefter blev jeg ansat som 
løsarbejder, endda til en lidt højere 
løn. Desværre gik der ikke så lang tid 
derefter, før jeg kom til skade, da en 
orne væltede over på mig og læde-
rede mit ene ben temmelig kraftigt. 
Det gjorde, at jeg stoppede med at 
arbejde og gik på pension. 

Undersøgte I Tylstrup
før i købte gården?
Overhovedet ikke. Det var fuldstæn-
dig tilfældigt, at vi kom til at bo her. 
Det var det billigste sted, vi kunne 
fi nde, og så lå det, som vi ønskede 
det, væk fra vejen. Når så det er sagt, 
så har vi aldrig fortrudt det. Vi har 
altid haft et godt naboskab og det 
betyder meget. Vi deltager ikke ret 
meget i byens aktiviteter. Der er næ-
sten aldrig tid til det. Ida går dog til 
gymnastik, og vi har da nogle gange 
være til Bjørn & Okay i hallen, men 
det er længe siden. Vi handler i Tyl-
strup. Der er jo to rigtig gode butikker 
i Brugsen og Købmanden og så en 
fantastisk god slagter. 
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Hvad får du tiden til
at gå med som pensionist?
Det meste af jorden er nu solgt fra 
igen, dvs. vi har 6 tønderland tilbage 
lige her omkring huset. Det halve af 
jorden er plantet til med grantræer og 
resten er lagt ud som græsplæne. Der 
har jeg en plæneklipper til at koble ef-
ter traktoren, så græsset bliver slået 
jævnligt. Jeg har stadigvæk to gamle 
traktorer tilbage. Dem hygger jeg mig 
med at gå og vedligeholde. Der ved 
siden af har jeg en lille hobby. Jeg har 
en drejebænk til træ. Den står jeg tit 
og arbejder ved. Der er gennem tiden 
kreeret mange forskellige ting som 
skåle og fi gurer m.m. 

Der er altid noget at lave med ved-
ligeholdelsen af skoven. Der skal tyn-
des lidt ud i træerne og dem, der så 
blive fældet, bliver lavet til brænde til 
vores datter. Så jeg keder mig ikke. 

Vi er med i en kortklub, sammen 
med nogle venner. Vi mødes til kortaf-
ten ca. hver fjortende dag. Det går på 
skift, hvor vi mødes. Det går mest ud 
på at hygge os og snakke og sludre, 
mens vi spiller kort. Vi spiller i er par 
timer og så kl. 22 stopper vi og får 
en rejemad plus lidt til at skylle det 
ned med. Pengene vi vinder eller ta-
ber, går i en pulje og bliver brugt til 
velgørende formål… Her blev der en 
lille pause og et stort grin… Førhen 
når puljen var ved at være stor nok, 
brugte vi meget, at gå ud og spise no-
get godt mad for pengene. Nu sender 
vi bud til Slagteren. Han laver sådan 
noget godt smørrebrød. 

Snakken var nu ved at være forbi og 
den gled stille og rolig tilbage til ti-
den under anden verdenskrig. Det er 
meget spændende at høre om de op-

levelser, man som ung, havde under 
sådan en krisetid. Det er meget svært 
for os, som ikke har oplevet det, at 
forstille sig alle de kvaler og forbehold, 
man måtte leve med, for at komme 
helskindet igennem en sådan krig. Må 
en sådan tid aldrig komme igen. 

En ting, som morer mig når jeg sid-
der her og skriver, det er historien om, 
at Charles havde 7 køer og nogle grise-
søer, samt 32 tdl. jord. Dengang drev 
han et lille husmandsbrug. Her, 30-
40 år senere, kan man gange det med 
10 og det er lige før at man også kan 
kalde det et husmandsbrug. Udviklin-
gen er gået stærkt og det kan være 
svært at følge med. Men tankevæk-
kende at en familie på 4 dengang, 
sammen med et lønarbejde, kunne 
leve af 7 køer, nogle få grisesøer og 
32 tønderland.
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I gen i dette skoleår har vi været så 
heldige at fl ere af byens erhvervsdri-
vende har støttet DusBussen med 

tilskud, så vi har kunnet holde bus -
sen kørende.

I den forbindelse har vi været på 1. 
halvdel af vores nytårskur, ud og tage 
billeder af vores rare sponsorerer, så 
I alle kan se hvem de er. Desværre 
var det ikke alle der var hjemme, så 
der har vi snuppet en medarbejder og 
fotograferet sammen med nogle af 
Dusbørnene. De tre sponsorer vi ikke 
traf hjemme, snupper vi på et andet 
tidspunkt.

I denne omgang fangede vi Micha-
el fra Tylstrup Autohandel. Pernille fra 
Spar Lavpris. Birthe fra Dagli’Brugsen.
Rudi fra Hierzmann Tømrer & Sned-
kerfi rma. Dan fra Tømrerfi rmaet Dan 
Jensen. 

De fotogene børn var: Ida, Katrine, 
Mia, Benjamin, Mathias, Mathias og
Simon fra 3. klasse. Fotograf og cha-
uffør var Jan fra Dussen. 

NYTÅRSKUR I LANDSBY-
ORDNINGEN!
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S om et led i at få styr på komposi-

tionen i en litterær tekst, har 4. 

klasse arbejdet med grundele-

menterne i en mere håndgribelig form. 

De har skullet bygge deres eget drøm-

mehus. En forudsætning for det lykkes er, 

som i en historie, at have styr på grund-

elementerne. 
Billederne viser lidt om elevernes for-

skellige drømme.

4. KLASSE FÅR STYR PÅ 

GRUND ELEMENTERNE
I BYGGERI OG LITTERÆRE TEKSTER
AF PATRICK HANSEN
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H usker du multikunstneren Piet 
Hein med de berømte Gruk – 
et kort digt med en lille pointe 

i – som f.eks.: ”Den som aldrig lever 

nu, lever aldrig – hvad gør du?”

I Tylstrup fi ndes der en buschauffør, 
som du vil møde, hvis du kører med 
Arrivas linje 42/72. Ja måske er hun 
den nye Piet Hein – hør bare:

”Sår du et frø i en potte med muld, 

 en kort liden tid og potten er fuld 

– sår du et frø i et menneske, så vid, 

at der sikkert går lidt længere tid!”

Birgitte fra Randers
Hvem er hun så Birgitte Albrechtsen, 
for det hedder chaufføren fra Tylstrup. 
Hun er født og vokset op på Randers-
egnen. Tog realeksamen fra den pri-
vate Lacour-skole i Randers i begyn-
delsen af 70érne. Så kom en tid som 
ung pige i huset, blev gift som 22-årig 

og hjemmegående husmor. Det førte 
med tiden til 5 børn, så der var i grun-
den nok at se til derhjemme. Siden 
er der for øvrigt kommet 6 børnebørn 
til. Børn og børnebørn bor også i lo-
kalområdet.

Birgittes mand arbejdede på Ty-
bjerg kontrolhønseri, og det førte til 
et ophold i Libyen fra 1988 – 1990, 
mens oberst Gaddafi  stadig var på 
toppen. Her skulle de lære Libyerne 
at lave slagtekyllinger i et dansk pro-
jekt, via det daværende kendte fi rma 
Højgaard & Schultz.

Da de kom tilbage til Danmark, 
købte de en gård på Byrholtvej i Ho-
strup, og i 1993 købte de hus i Tyl-
strup. Birgitte fi k job på Gl. Vrå slot, 
hvor hun bl.a. arbejdede en periode 
som tjener. Hun fi k så mulighed for 
at tage erhvervskort på AMU-centret 
i Aalborg. Efter 8 uger kunne hun så 
begynde et chaufførjob på Tylstrup-
busser. Rute 42/72 er nu overtaget af 
transportselskabet Arriva. Så Birgitte 
har nu været buschauffør i 15 år. I 
2008 blev Birgitte skilt, og bor nu i 
eget hus i Tylstrup.

Rumænien 
I 1999 så Birgitte en annonce i Fol-
kebladet, om en nødhjælpstur til Ru  -
mænien, arrangeret af Bethaniakir-
ken i Tylstrup. Turen førte til nye be-
kendtskaber, og Birgitte meldte sig 
til Alpha – et introduktionskursus til 
kristendom.

Fandt hjem 
Birgitte fortæller, at hun følte som om 
hun ”kom hjem”, da hun første gang 
kom til en gudstjeneste i Bethania-
kirken. Hun siger, at det der gennem 
mange år havde været i hende af tro 
og liv, blev bekræftet og forløst. Nu 
glæder hun sig, til hver gang hun skal 
til gudstjeneste. Så troen betyder i 
dag alt for Birgitte. Og det er tydeligt 
at se, at hun lyser af liv og glæde, når 
hun beretter om sit nye møde med 
troen. ”Jeg føler mig både mere tryg 
og fyldt af fred”.

Mange spørger Birgitte, om hun er 
troende – så det kan ses på Birgitte – 
og hun deler gerne sin tro med andre.
I dag er Birgitte aktiv i Tylstrup Gen-
brug og hun synger med i Tylstrup 
Gospelkor. 

Poeten
Og så var der lige det med poeten – 
hvor kommer det fra. Det begyndte 
egentlig først i 2011 med en sms til 
fl ere af chaufførkollegaerne og nogle 
venner. Hun citerede et vers fra Søs 
Fengers sang: Jeg holder øje med dig 
– dog havde hun tilladt sig at forandre 
et enkelt ord i verset:
”Sne på min rude – månen lyser bleg 

– på verden derude – hvor vi kører hver 

sin vej – men jeg holder øje med dig”. 

Ordet ”går” var afl øst af ordet ”kører”, 
hun er jo chauffør.

Siden blev der fl ere og fl ere små 
dig te på sms hver fredag, og nu med 
hendes  egne ord. Og hun elsker, at 
de slutter med en pointe. 

Mange er nu med på sms-listen, 
fl e re mener, at der ikke er weekend 
før, at de har fået Birgittes fredagsdigt.

Og du skal heller ikke snydes – så her 
kommer et eksempel:

”Mon en lærke ka’ mærke,

den ikke er en stær

kvidrer spurven fordi den skal,

eller ik’ ka’ la’ vær`.

Fløjter solsorten glad

på tagryggens kant,

fordi morgnen kommer,

eller natten forsvandt

Ser du solen stå op

eller endnu en tid 

– fyldt med støj og uro og splid

Du kan vælge som fuglen

at synge din sang

Du kan vælge om dagen

ska’ være god eller trang

Du ka’ vælge

– om livet ska’ være

sort eller hvidt

en ting er sikkert

– valget er dit”

BUSCHAUFFØR
 – MED POETISK ÅRE 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

Januar 2013
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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

S å er vi kommet ind i 2013 med 
en sæson, som er værd at be-
mærke. Vi har mange unge, 

som deltager i træningen hver eneste 
uge og som er friske på, at deltage 
i et stort badmintonstævne i Aalborg 
Kommunes venskabsby i Almere, Hol-
land. Vi rejser fredag, den 22. marts 
2013 med forventet hjemkomst sent 
søndag, den 24. marts 2013. Vi reg-
ner med, at vi har 20 spillere fra klub-
ben + div. ledere med. Den tur skal 
I nok høre mere om senere.

Når I sidder og læser dette er vi 
meget tæt på afvikling af vores årlige 
stævne for U11 og U13. Kig derfor 
ind i hallen i weekenden: 16.-17. fe-
bruar 2013 og se god badminton. De 

unge vil gerne vise, hvad de har lært 
i løbet af sæsonen – så hold jer ikke 
tilbage. I cafeteriet er der altid varm 
kaffe på kanden og lidt sødt til meget 
rimelige priser.

I år afholdes årsmøde i klubben tirs-
dag, de 26. februar 2013 kl. 17.00
for ungdomsspillere og deres foræl-
dre, træning I og II (de unge, der træ n-
er fra kl. 16.00-17.00 og kl. 17.00-
18.00 om tirsdagen).
For ungdomsspillerne og deres foræl-
dre, seniorer og motionister, er års -
mødet den 26. februar 2013 kl. 
18.30 – 19.00.

Double Cup for seniorer og mo-
tionister afholdes tirsdag, den 26. 
februar 2013 fra kl. 19.00.

– Særskilt indbydelse omdeles.

Husk, badminton er en sport for hele 
familien – vi skaber rammerne – du 
skaber oplevelserne.

Vel mødt i Tylstrup Hallen

AF BJØRN BALLE-PETERSEN, FORMAND FOR TUI BADMINTON

S nd i 2013 med
en sæson, som er væ
mærke. Vi h

som deltage
uge

N, FORMAND FOR T

Så er vi kommet ind
en sæson, som

ETERSEN,

æson, soSS
EN,AF BJØRN BALLE-PETET

S nd
en sæson, som

EN,

S omm

TE

S
AF BJ RN BBAL

Ja
nu

ar
 2

01
3

12



TUI FODBOLD’S DAMER
AF PREBEN MATTESEN

TYLSTRUPS U6 FODBOLD-
HOLD NU I NYE DRAGTER!
AF UNGDOMSUDVALGET 

2 012 blev en fi n sæson for da-
merne. Fra starten af sæsonen 
fi k vi overtalt Lone Christian-

sen, til at tage tjansen som holdle-
der. Lone har taget sig af mange af 
de administrative opgaver, hvilket er 
en stor hjælp. 

Selv om det ikke blev til en første 
eller andenplads i puljen, blev det på 
mange andre områder en helt fanta-
stisk sæson at være med til. Der var 
stor fremgang at spore over hele lin-
jen, mange lige kampe med en masse 

godt spil. Der har sæsonen igennem 
været et fantastisk sammenhold, ikke 
bare når det drejede sig om kamp og 
træning, men også uden for banen. 

Man kunne godt tro, det som ny 
vil være svært at komme ind på hol-
det, men også her har damerne væ-
ret helt fantastiske. Så skulle der gå 
nogle damer, der har lyst til at spille 
fodbold, så er det bare med at kom-
me ud af busken, jeg er sikker på at 
alle vil blive godt modtaget. Vi vil altid 
meget gerne have nye spillere på hol-

det, der er jo en naturlig udskiftning, 
der kan skyldes arbejde, uddannelse 
eller barsel. Vi ved allerede nu, at vi 
må sige farvel til Line, der efter endt 
uddannelse vender næsen hjemad 
til Norge. Skulle der være nogle, der 
ikke har lyst til at spille med i turne-
ringskampene er det også ok kun at 
deltage i træningen.

Jeg forventer, vi starter træningen i 
slutningen af marts.

På gensyn til en ny sæson.

S om fortjeneste for den gode 
energi på træningsbanen, er 
Tylstrups helt unge spillere nu 

blevet klædt fl ot på. Dette takket 
være Klovborg I/S, som har sponso-
reret nye spillerdragter til hele holdet. 

Tidligere har holdet stillet op i alt 
for store størrelser, hvor det ikke har 
været nemt at score mål med T-shirts 
der går til knæene og shorts i skoene!

Vi glæder os til at gense drengene 
og pigerne til den kommende sæson, 
og også til at hilse på nye medlem-
mer! Hold øje med ugeavisen, og se 
hvornår sæsonen starter.

Januar 2013
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T irsdag den 27. november blev 
en anderledes tirsdag end nor-
malt i Tylstrup Badminton Klub. 

Vi havde fået en aftale i stand med 
Peter Gade, Danmarks bedste bad-
mintonspiller, om at komme på besøg 
i klubben, for at træne vores ung-
domsspillere samt for at give en op -
visningskamp.

Alle spillere var blevet bedt om, at
møde i hallen til kl. 16.00. Vi var 
meget spændte på, hvordan Peter 
Gade ville være som person, og hvor-
dan han ville håndtere træningen af 
55 spillere på en gang. Peter fi k en 
hjertelig velkomst. Han var knap nået 
inden for døren, før en af de yngste 
spillere fi k spurgt, om han havde en 
kæreste.

Ikke kun Peter Gade kom i hallen. 
Med ham var DR1, som fulgte ham 
hele eftermiddagen. Vi fandt senere 
ud af, at deres optagelser blev vist på 
DR1 den 27. december i et program, 
der hed Farvel til fjerbolden. Her blev 
der vist fl ere klip fra hallen og mange 
af vore spillere kom med i fjernsynet.
Midt i det hele dukkede TV2-Nord og-
så op i hallen. De ville lave et ind-
slag, som skulle vises om aftenen i 
den sene TV2-Nord udsendelse, samt 
et direkte indslag kl. 19.30 med et 
interview af Peter Gade og hans mod-

stander Thomas Røjkjær, som han 
skulle møde i opvisningskampen.

Det var fantastisk at opleve Peter 
i klubben. Han var virkelig god til at 
tage sig af vore spillere. De fi k en ind-
sigt i, hvad det vil sige at træne elite-
badminton. Det handler rigtig meget 
om den fysiske form, og ikke kun om, 
at være god med en ketcher. Der blev 
lavet en masse fysiske øvelser, både 
med og uden ketcher. Alle spillere fi k 
til sidst lov at spille enkelte bolde mod 
fjerkongen. Efter træningen blev der 
stillet spørgsmål, og der blev skrevet 
autografer på papir, tasker, sko, bø-
ger, tøj mv.

Kl. 19.00 blev dørene åbnet for 
det  øvrige publikum. Ca. 400 men-
nesker havde bestilt billetter til op-
visningskampen. Tylstrup Hallen var 
godt pakket af et forventningsfuldt 
publikum, som havde lyst til at hylde 
fjerkongen for hans fantastiske karri-
ere og fantastiske spil. Det blev Peter 
Gade, der ikke overraskende, vandt 
kampen. Hans modstander var en 
værdig spiller, der gjorde det virkelig 
godt. En meget underholdende kamp, 
med sjove indslag.

Vi er meget taknemmelige for, at vi 
nåede at få Peter Gade i hallen, ind -
en han stoppede sin karriere. Det blev 
en dag, som vi mindes med glæde.

EN KÆMPEKÆMPE OPLEVELSE AF MARIANNE THOMSEN

YES we can!YES we can!
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TV2-Nord og DR1 fi lmerNicolai Aagaard Jensen og Peter Gade

Store som små var glade for
at møde fjerkongen

Vores fantastiske konferencier Ole Rosenørn de Lasson takker Peter Gade og Thomas Røjkjær for en super aften

Interview til TV2-Nord

Der stilles spørgsmål til Peter Gade

Peter Gade skriver autografer
til ivrige fans

Januar 2013

15



M ellem jul og nytår sad jeg og 
lyttede til noget god musik 
fra YouTube. En af de sange 

jeg blev fascineret af at høre, blev 
sung et af en af mine favoritsangere 
Lynda Randle. Hun har en dyb varm 
stemme, og så synger hun med stor 
nerve og indlevelse. Sangen handle-
de om det, at tage en dag ad gangen, 
at leve i nuet. At bruge de talenter og 
muligheder som dagen i dag giver.

Sangen fi k mig til at tænke på Lina 
Sandels sang: ”Kun en dag et øjeblik 
ad gangen”, som handler om det, 
at kunne lægge alt det fra sig, som 
man ikke selv har indfl ydelse på, og 
så gøre noget ved det, man kan være 
med at forandre. Det man ikke selv 
har styr på, har man lov at lægge i 
Guds hænder.
”Når mit sind er af bekymring fangen,

Vil jeg tage af din Faderhånd

Kun en dag, et øjeblik ad gangen

Med en stille og en ydmyg hånd”

Lynda Randels sang ”One day at a 
time” handler også om at tro på sig 
selv, at hvile og være tryg ved, at være 
den man er. Leve i bevidstheden om, 
at den jeg er, er der også brug for i 
det danske samfund. Du synes må-
ske ikke, at du er udstyret med de 
største talenter, dit udseende er må-
ske ikke noget at prale med, du har 
måske ikke læst de nyeste bøger, el-
ler set fi lmene, der lige nu hitter. Men 
der er også brug for dig.

Sangen siger: ”Hjælp mig at tro på 
alt det, jeg kan blive, og på alt det 
jeg er”. Mange ting i Danmark er an-
derledes end bare for fem år siden. 
Spareplaner og mangel på arbejde er 
blevet det, der har overtaget nyheds-
fl aderne. Hvis man ikke tro på eget 
værd, kan man let blive ”løbet over 
ende” og miste modet for dagen i 
dag, og dagene der kommer.

Tro på, at det du har i dig, kan ud-
vikles og bringe dig videre i tilværelse. 

Måske bare en dag ad gangen, men 
trods alt fremad.

Her er Lynda Randels sang, frit ov-
er sat til dansk:
”Jeg er bare et menneske

– helt almindelig

Hjælp mig at tro på alt det,

jeg kan blive

og på alt det jeg er

Vis mig den vej, jeg er nødt til at gå.

Herre for min skyld, lær mig at tage

en dag ad gangen.

En dag ad gangen, kære Jesus,

det er hvad jeg beder dig om.

Bare giv mig styrke til

at leve hverdagen

hvad end du vil have mig til at gøre.

Gårsdagen er gået

og i morgen er jeg

måske ikke her mere.

Herre hjælp mig i dag.

Vis mig din vej.

Bare en dag ad gangen”.

NYT ÅR – DAG FOR DAG
AF ARNE HANSEN
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O m vinteren kan det være koldt, 
næserne bliver røde, og varme-
regningen stiger i mødet med

vinterens kuldegrader, men i vores liv,
kan vi ofte også opleve kulde, en livs-
kulde, som er meget sværere at få 
bugt med end den fysiske kulde. 

Der er krige, der er vold, mord og
man ge forfærdelige forbrydelser, der
er surhed og bitterhed mennesker i -
mellem, vi slår hinanden ihjel med vo-
res ord. Der er en livskulde i ego ismen  
og det store behov for selvre alisering 
på bekostning af andre mennesker. 

Heldigvis er der noget som kan 
smelte livskulden, nemlig hjerte  -
varmen.

Der er hjertevarme fra Gud
Der er en fortælling om en Gud, som
valgte, selvom det kostede ham smer -
   te og i sidste ende død, at bringe hjer-
te varme til dig og mig i Jesus Kris tus. 

En hjertevarme og en hjertefortæl-
ling om en Gud der har sagt, jeg har 
gjort alt, så du kan bare tage imod…

Der er hjertevarme til mig
fra andre mennesker
Mennesker som vi møder, som smiler 
til os, som interesser sig for vores liv, 
og er optaget af et være medmenne-
ske og en støtte for os.

Der er hjertevarme fra mig
til andre mennesker
Der er en hjertevarme som du bringer 
til mennesker, når du kæmper sam-
men med mennesker i deres proble-
mer og deres udfordringer, når du 
kom mer på gaden og bringer smil og 
glæde. 

Vi bringer hjertevarme ved at være 
et medmenneske, ikke ved at om-
klamre, men ved at være til. 

Så grib udfordringen og spred hjer-
tevarme i menneskers livskulde.

D en gamle Nordea bygning på 
Hammelmosevej har fået nyt 
navn, og det var vel ganske 

ligetil, at navnet blev Hammelhuset.
Bethaniakirken havde, i forbindelse 

med Open by night i Tylstrup, udskre-
vet en konkurrence der gik ud på at 
fi nde det helt rigtige navn til bygnin-
gen. Selv om det måske var ligetil 
med navnet, så var der alligevel kun 
en der havde fundet vindernavnet, så 
det blev Susanne Andersen, der vandt 
navnekonkurrencen.

Her i de kommende forårsmåneder 
skal vi så i gang med at opfriske hele 
bygningen, der skal males, spartles 
og gøres ved.

Bethaniakirkens præst, Philip Fod-
gaard, har fået indrettet kontor i byg-
ningen, men ellers har vi ingen kon  -

kre  te planer med stedet. Men der er 
man ge idéer om, hvad man kan bruge 
huset til. 

Alle er velkommen til at gå ind og 
få en snak med Philip, når han er på 
kontoret, i samme forbindelse, kan 
man jo så besigtige rummene, som 
de ser ud nu, da der ikke mere står 
en bankboks og fylder op i rummet.

”Ja, men hvorfor købte man så 

huset”, kunne der være nogen der 
spurg te om, og svaret ville nok være. 
Det er der en stor ”grund” til, for først 
og fremmest var det vel, for at få et 
stort dejligt område til spejderaktivi-
teter og andre udendørs arrangemen-
ter. At der så fulgte en bygning med, 
gjorde bare grunden til at købe endnu 
større.

HJERTEVARME
 AF PHILIP FODGAARD

HAMMELHUSET AF ARNE HANSEN
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BJØRN
 & OKAY
BJØRN
 & OKAY
I den skrivende stund ved vi faktisk ikke om det er 

lykkedes, men vi håber på at endnu en Bjørn & 
Okay fest er overstået, med et godt resultat. Ikke 

mindst for vore mange gæsters skyld, da de kommer 
fra store dele af Vendsyssel. Men også for TUI der 
normalt laver et fl ot overskud denne aften. Det kan 
være svært at spå om, men vi kan håbe på, at det 
kommer til at gå lige som det plejer, men med de 
forandringer der nu skal til.

Allerede i november mødes holdet bag festen, lige 
for at få delt de faste opgaver ud, er der noget der 
skal ændres? Der kan være nye på holdet, der lige 
skal sættes ind i der hele.

Tidsplanen bliver sat på skinner, der startes op i 
det små, så er det sms, mail og mobil der tager over 
når det gælder kommunikationen. 

Mange gange er vi ikke nået til jul, inden de første 
tilmeldinger kommer, vi håber selvfølgelig på at der 
bliver udsolgt dvs. omkring 500 gæster. Vi kan godt 
lave plads til fl ere, men vi ved at rigtig mange af dem 
der kommer, sætter stor pris på god plads på danse-
gulvet. Vi ved også fra både vores mange hjælpere, 
men også gæsterne at det er rart med god plads 

mellem bordene, så det er muligt at komme rundt, 
uden alt for meget besvær. 

Der bliver afholdt endnu et par møder for at koor-
dinere div. aftaler og tjekkes op på om det hele er ok. 

Dagen før festen bliver der hentet ekstra borde og 
stole i Ø. Brønderslev. Til transport af materiel m.m. 
låner vi lastbil m. lift af Torben Hansen (Hot-Sound 
Music) Det er en stor hjælp. Der bliver faktisk kørt 
hele fi re læs i løbet af weekenden. 

For at tage så lidt af hal-tiden som mulig er pro-
grammet for opstilling til festen meget komprimeret. 
Fredag kl. 19.00 til ca. 22.30 og igen lørdag kl. 
10.00 til ca. 12.00. Det kan kun lade sig gøre fordi 
der er mange gengangere blandt hjælperne, de ved 
hvad der skal til for at nå det hele.

På selve aftenen har vi en 15-20 hjælpere fra gym-
nastik afdelingen til at sørge for at der bliver ryddet 
af bordene, solgt lodder, holdt toiletter rene m.m. 
Og i baren har Allan en 6-8 stykker i sving, de plejer 
at have nok at se til. Slagter Bo kommer med sine 
folk og gør klar til det store ryk ind, og går det som 
det plejer, har alle fået noget på tallerkenen i løbet 
af 30-35 min.

AF FESTUDVALGET2012/20132012/2013
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Kl. 20.00 så skal vi gerne være så langt henne i 
programmet at alle har fået en, to eller tre gange af 
hovedretten, en gang dessert, købt lodder m.m. for 
nu er det lige før der bliver spillet op til dans. Men 
inden skal vi lige have udtrukket de heldige vindere 
af gavekort til baren, men så kan vi heller ikke vente 
længere, nu skal der danses, hvis man altså ikke lige 
skal i baren for at møde bekendte.

Kl. 01.00 bliver der sunget ”Skuld gammel ven-
skab rejn forgo”, og festen er slut for denne gang. 
Gæsterne kan lige nå at købe rundstykker på vej ud, 
forhåbentlig efter en vellykket aften. 

Nu er det igen de mange frivillige der tager arbejds-
tøjet på, og de næste par timer bliver der ryddet op. 
Søndag formiddag bliver alt det lånte materiel m.m. 
kørt retur. Ved 12-tiden er hallen klar så Maria kan få 
vasket gulvet over et par gange og ellers sørge for at 
hallen er klar. Da forberedelserne til skolekomedien 
starter samme eftermiddag.

Tak til de mange gæster for en god fest, tak til spon-

sorer og alle de frivillige hjælpere.
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FEBRUAR 2013
 11.  Gavlen: 
 kl. 12.30 Bowling v. Centerrådet. 

 13. Gavlen: 
 kl. 13.30 Guldbæk sko salg.

 13. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Louise Rams, Sulsted:
  Det kan så let gå godt – i Vietnam med familien.

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

 14. Bethaniakirken: 
 kl. 14.00 Seniortræf. Film.

 17.  Gavlen:
 kl. 13.30 Søndagshygge for enlige.

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

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

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

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

 26. Ajstrup Kirke:  
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Sognepræst Ane Stoltze Katborg, Sulsted:
  Tilbage til barndommen: Ane Stoltze Katborg fortæller
  om sig selv og sit forhold til Astrid Lindgrens verden.  
  Gratis kaffebord.

 26. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Koncert i Ajstrup Kirke. Embedsmandsduoen
  – Ulrik Spang Hanssen og Niels-Ole Bo Johansen.

 28. Bethaniakirken: 
 kl. 18.30 Menighedens årsmøde.

Kalender
 6. Gavlen:
 kl. 13.30 Valg til Centerråd. Mød op og få indfl ydelse.

 6.  Ajstrup Kirke:  
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.
  Sognepræst Lisbeth Filtenborg, Vejle:
  Fædre og sønner – set gennem mødrene
  – en dramafortælling. 

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

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

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

 13.  Gavlen:
 kl. 12.00 Påskefrokost.

 14. Bethaniakirken:
 kl. 14.00 Seniortræf i Bethaniakirken.
  Gæst: Børge Adamsen, Sulsted.
  Emne: Vejen til Sulsted var kringlet.

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

 17.  Gavlen: 
 kl. 13.30 Søndagshygge for enlige.

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

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

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

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

 26. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 27.  Gavlen: 
 kl. 13.30 Damernes magasin.

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

 31.   Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
  Gratis servering og godteposer til børn.

MARTS 2013

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

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

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

MARTS 2013

 DIN ANNONCE
 PÅ SIDE 22-23?
 KONTAKT
ANJA BO JUSTESEN
TLF. 82 43 60 69
 BOJUSTESEN@STOFANET.DK

 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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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 2013 i løbet af uge 20. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 11. april 2013

... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2013 til
ultimo august 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:

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

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

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

 6.-7.  Abbé Pierre’s Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

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

 10. Gavlen: 
  Centerråds arrangement. Se aktivitetsfolder/opslag

 11.  Bethaniakirken:
 kl. 14.00 Seniortræf i Bethaniakirken.
  Gæst: Bitten Laurbjerg, Løkken.
  Emne: Et spændende liv på godt og ondt.

 16.  Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Viseaften i Sognets Hus.
  Samuel Frederiksens One-man viseshow.

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

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

 21.  Gavlen:
 kl. 13.30 Søndagshygge for enlige. 

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

 24. Gavlen: 
  Tur til galleri Hedegård Ajstrup.

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

APRIL 2013 MAJ 2013
 4.-5.   Abbé Pierre’s Klunsere: 
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked.

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

 5. Ajstrup Kirke:
  Konfi rmation i Ajstrup Kirke.

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

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

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

 19.  Ajstrup Kirke:  
 kl. 10.00 Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

HUSK ATHUSK AT
DU OGSÅDU OGSÅ  
KAN LÆSE KAN LÆSE 
INDBLIK PINDBLIK PÅÅ
 WWW.TYLSTRUP-BY.DK WWW.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
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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

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

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk

www.bilgaarden-hostrup.dk

BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

www.s-lange.dk SLOTSGADE 31 – 9000 AALBORG

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
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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

Luneborgvej 57-59-60

9382 Tylstrup

98 26 14 18
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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:
Thomas Nielsen
98 26 29 66 / 20 40 68 84
vesterbakken@nielsen.mail.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/ Myrna Olesen 
25 20 41 55

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
9382lykke@gmail.com
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
9382lykke@gmail.com

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


