Nr. 2 – Maj 2012

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

Kvartalets profil
Fællesskab
Kristoffer
Tylstrup Marked

Lars Hæsum • Side 4
I en lille by som Tylstrup • Side 9
Kendt fra TV... og meget andet • Side 14
Anno 2012 • Side 18

Dette blad er lavet i samarbejde med:
DYRK
IDRÆT I TUI

Bethania

i Tylstrup Hallen

Tylstrup Kirke

eller på stadion

INDHOLD

8

Maj 2012

10

2

13

16

3
4
8
9
10
12
13
14
16
17
18
20
21
22
24

Cupcake-dag til fordel...
for børn på flugt i Afrika
Kvartalets profil
Lars Hæsum
3 raske dage
Tylstrup Genbrug
Fællesskab
Indsamling til fordel for...

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og fremstilles 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.

redaktører
HANNE HEDEGAARD
Ultvedparken 34, 9382 Tylstrup
hha@nordfiber.dk
Tlf. 20 74 02 65
ARNE HANSEN
Harestien 9, 9382 Tylstrup
brar98@gmail.com
Tlf. 98 26 21 69

Med Messi og Ronaldo...
til træning
Sidste nyt fra TUI Badminton
Forældreforening eller ej?
Store hoppedag i Tylstrup Hallen
Tylstrup Hallen har dannet ramme om...

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

Kristoffer...
kendt fra TV... og meget andet
Renovering...
og børnerum

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

Postkort fra Australien
1 år som au pair
Tylstrup Marked...
anno 2012
Facader der pryder
Gennem den sidste tid

grafisk produktion
DIGIGRAF TRYK & REKLAME
Bransagervej 16, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00

deadlines

Kalender
Arrangementer fra maj til juli
Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører
Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles
primo

3/2012
4/2012

5/7 – 12
12/10 – 12

uge 32
uge 46

CUPCAKE-DAG TIL FORDEL
FOR BØRN PÅ FLUGT I AFRIKA
A F L EN E MANSTRUP

N

lige smage en enkelt lille cupcake.
Stik imod Aalborg Kommunes kostpolitik. Målet helliger midlet – mente vi.
Den 3. februar var der landsdækkende indsamling til Afrika – Børn på
flugt – og et par friske dagplejere i
Syddjurs Kommune havde fået den
geniale idé at opmuntre landets dagplejere til at bage og sælge cupcakes
til forældrene. Vi var straks med på
idéen. Derfor mødte vi hinanden en
kold vinterdag i legestuen, og der
var gang i den hele dagen. Ja, vi
havde faktisk travlt. Vi bagte, rørte
glasur, pyntede med sukkerblomster og krymmel i alle mulige farver.
5 cupcakes formedelst 50 kr. – sådan
var prisen – måske lidt dyrt, men så
var de også pakket smukt ind i hjemmelavede kartonæsker i alle mulige
farver og selvfølgelig med cellofan og
sløjfe. Og børnene havde en sjov dag,
for ”man kan jo godt lige nå at smage
lidt glasur og krymmel, når dagplejerne kigger den anden vej”. Og har man
haft travlt i bageriet, skal man også
have lov til at smage kagerne, så der
blev bagt rigeligt.

BEMÆRK, at vi næste dag igen
fulgte kommunens kostpolitik, der ikke just indbefatter cupcakes.
Det var jo begrænset, hvor meget
børnene forstod formålet med dagen – for os var det ikke det vigtigste.
Nogle af temaerne i vore læreplaner
gik fint ind i dagen, vi hyggede os på
en anderledes måde, og vigtigst af alt
fik vi samlet gode penge ind til Børn
på Flugt i Afrika. Danmarks dagplejere
samlede i alt ca. 165.000 kr. ind, og
af dem bidrog Tylstrups dagplejere
med kr. 1.550.
Så tak til alle I forældre, der købte
kager til både jer selv og bedsteforældre. Vi håber, kagerne smagte af, at
vi havde haft det rigtig sjovt sammen
med jeres guldklumper.
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u er det maj – og det ”summer
af sol over engen”. Vinteren er
for længst lagt bag os. Mange
ønsker at kunne gå i hi om vinteren
ligesom bjørnen. Selvom vinteren er
ensbetydende med mørke og kolde
måneder, kan dog netop den tid byde
på mange gode oplevelser både i arbejdsliv og fritid. Jeg personligt tænker bl.a. tilbage på 1. februar, hvor
”kyndelmisse rigtig slog sin knude”
– jeg stod kl. 06.25 ved klubhuset
i mange graders frost og ventede
på en kollega, der skulle komme og
lukke op. Dagplejerne havde sat hinanden og børnene stævne der i den
nye legestue. Der var Cupcake-dag.
Programmet for dagen var: bage, pynte, pakke, sælge og ja, måske også
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LARS HÆSUM
A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D

F

or at komme hen og besøge
Kvartalets profil til dette nummer af Indblik, har jeg denne
gang bevæget mig ind på en vej i
Tylstrup, som jeg ikke mindes nogensinde, at have været på før. Jeg som
troede, jeg kendte min hjemby og alle
dens afkroge. Denne lille sidegade af
Bilgårdsvej ligger godt gemt væk. Jeg
tror faktisk kun, at man kan se den fra
vinduerne på Solgaarden. Men denne
dejlige solskinsdag (den anden dag i
foråret) kom jeg ind på vejen for at
snakke med Lars Hæsum, i daglig
tale bare kaldet ”Hæsum”. Det blev
en rigtig spændende eftermiddag
i hans og Ellas hyggelige stue. Lars
var alene hjemme, fordi Ella var kørt
ud for at se deres nye oldebarn, som
var kommet til verden dagen før mit
besøg. Men heldigvis var Lars blevet
hjemme for at tale med mig.

Fulde navn:
Lars Kjær Hæsum Pedersen.
Stilling: Pensioneret Manufakturhandler og Gardinmontør.
Alder: 70 år.
Civil stand: Gift med Ella.
Børn: 3 stk. Susanne der bor i
Sulsted, Anne Marie i Tylstrup,
og Christian i Brændskov. Der er
7 børnebørn, og nu 2 oldebørn.

Hvor længe har du boet i Tylstrup,
og hvor kom du fra?
Jeg har faktisk 50 års jubilæum i år
som ”Tylstrupborger”, idet jeg flyttede
til byen i 1962. Jeg er født i Nibe,
men da jeg var 1 år gammel, flyttede
min familie til Vokslev, som ligger ca.
3 km fra Nibe, og her er jeg opvokset.
Ella kommer fra Serritslev.

Hvorfor endte du i Tylstrup?
Jeg startede med at arbejde ved
landbruget, men efter at have været
inde som soldat, mistede jeg lysten
til landbruget. Jeg interesserede mig
en del for tøj, mode osv., så da jeg så
en annonce i avisen om en læreplads
hos Jørgen Kragelund’s manufakturforretning i Tylstrup, søgte jeg stillingen og fik den. Det var ikke noget, jeg
havde planlagt, at jeg skulle til netop
Tylstrup og bo. Men når nu man får
en læreplads, så er der ikke så meget
betænkningstid. Jeg boede i starten til
leje på et værelse i huset Luneborgvej
79. Måltiderne foregik på kroen og her
arbejdede Ella som smørebrudsjomfru, så det var dér vi mødtes. Og det
var jo praktisk for, som han grinende
sagde, ”så vidste man jo, at hun kunne lave mad”. Vi boede de første 11
år, efter vi blev gift, til leje i huset på

Arendrupsvej 1, inden vi købte huset
her. Det var Viggo Hansen som havde
cafeteriaet (nu huset Luneborgvej 14.
red.), der byggede huset. Vi købte det
af ham, da det stod færdigt.

Hvor arbejdede du,
og hvornår stoppede du?

Deltager du i byens foreningsliv
og arrangementer?
Ja, jeg sad i Idrætsforeningens bestyrelse fra 1964 og 35 år frem til 1999
og er i dag æresmedlem i foreningen.
Jeg var formand for festudvalget
i stort set alle de år, jeg var med i
bestyrelsen. Dengang afholdt foreningen bal på Tylstrup Kro. Vi var
4 idrætsforeninger, nemlig Ajstrup,
Kraghede, Sulsted og Tylstrup, som
delte om at holde bal på Tylstrup
Kro, for på den måde at få penge i

involveret i de helt store skandaler.
Man kunne da godt blive kaldt både
det ene og det andet i kampens hede,
men det glemmer man efter kampene. Jeg har ikke styr på, hvor mange
gule og røde kort jeg har uddelt igennem karrieren, men der har da været
nogle stykker.
Det var en utrolig spændende tid,
men det var også en tjans, som tog
meget tid. Det var jo næsten hver
weekend, og også tit hver aften, at
jeg var ude at dømme. Vi fik ugens
program hver tirsdag aften, hvor vi
skulle ringe ind til dommerklubben
og forhøre os om vi havde nogle
kampe i den kommende uge. Hvis
man havde dage, som var optaget til
anden siden, skulle der sendes afbud 14 dage forinden. Det betød jo
så, at hvis der pludselig kom noget,
som man blev inviteret til, måtte man
sige nej til det, hvis man var sat på
en kamp. Det var ikke nogen guldgruppe at være fodbolddommer. Men
vores honorar var skattefrit, så det
hjalp lidt på det. Da jeg stoppede fik
vi 140 kr. pr. kamp plus kørsel til og
fra kampene. Dommerklubben holder
”overenskomstsamtale” med skattevæsnet hver fjerde år. Dvs. at vi kun
fik lønforhøjelse hver fjerde år. Kun
kørslen, som fulgte statens takst blev
reguleret hen ad vejen. Man kunne
da godt have 2-3 kampe i løbet af en
lørdag eller søndag. Så det tog meget
af ens tid. Det var interessen, som
holdte én i gang, og man kunne da
holde bilen ved lige for pengene, og
der kom da også en lille skilling ind,
ved siden af. Det er også vigtigt med
sådan en interesse, at man har en familie, som accepterer, at man ikke er
meget hjemme når fodbolden ruller.
Efter den første kamp, jeg havde i
Moseby, kom jeg på forsiden af Aalborg Stiftstidende. Det var en kamp
mellem Moseby og Nr. Halne i serie
3. Moseby’s formand gik med flaget
på linjen og det var ofte, at Nr. Halne’s spillere protesterede voldsomt,
når han vinkede bolden ude. Så jeg
besluttede mig for, at tjekke ham ud.
På et tidspunkt, hvor han vinkede
bolden ude, var jeg 100% sikker på,
at det var den ikke. Så jeg fløjtede
ikke, hvilket gjorde ham rasende.
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Butikken ”Kragelund” lå på adressen
Luneborgvej 67, som i dag er lavet
om til lejligheder. Den havde et meget
bredt sortiment. Det var næsten lige
fra knappenåle til gulvtæpper. På et
tidspunkt begyndte Kragelund at udspecificere sine varer. Herretøjafdelingen blev flyttet ned til butikken, hvor
Tylstrup Gulvhus i dag er. Der var også
lidt med gardiner. Så en dag spurgte
han mig, om jeg ikke kunne tænke
mig at videreuddanne mig til gardinmontør. ”Hvis du går den vej, vil du
aldrig blive arbejdsløs”, lovede han.
Jeg tog derfor kurset og var så, 3 år
efter, uddannet både som manufakturhandler og gardinmontør.
Jeg arbejdede for Kragelund i 6 år,
hvorefter jeg fik arbejde i ULF’s Bolighus i Aalborg. Her var jeg i 4 år. Ypkandanz, som var afdelingschef i Ulf,
da jeg kom der til, havde startet op for
sig selv i Bispensgade i Aalborg. Ham
fik jeg så arbejde hos og var der i 4 år.
Derefter fik jeg arbejde i Salling, og
var der i 3 år, inden jeg kom til Tylstrup Bolighus, hvor jeg var i 10 år.
Så kaldte Salling igen, og her blev jeg
så i 15 år indtil jeg for 5 år siden gik
på pension. Jeg havde den aftale med
Salling, at jeg bare kunne stoppe, hvis
ikke jeg gad arbejde mere. Jeg havde
jo mit efterlønsbevis, men jeg fortsatte med at arbejde, fordi motivationen
stadigvæk var der.

foreningskasserne. Kroballerne stoppede i ca. 1980/81. Det var Søren
Pedersen som i 1975 havde overtaget kroen efter sin far, der byggede diskoteket, men da var vi gået i gang
med at lave andespil. Jeg var med til
at starte andespillet (banko) op. Det
foregik i mange år på kroen, men da
den brændte ned i 1985, flyttede
spillet for en kort periode til Sulsted
Hallen, indtil Tylstrup Hallen stod færdig. Allerede da Tylstrup Hallen bare
var på tegnebrættet, blev mandag
aften bestilt til andespil. Jeg var dog
stoppet, inden vi kom ned i hallen. Da
havde jeg været ”opråber” i 6 år nede
på kroen.
Jeg var også kampfordeler i Idrætsforeningen. Det gik ud på at aftale
kampprogram med de andre fodboldklubber, som var i de kredse, vores
hold spillede i. Det var mit ansvar,
at få kampene på plads og sende
tiderne ind til dommerklubben. Det
var et stort arbejde. For der var op
til 8 hold fordelt, lige fra miniput- til
seniorholdene, der skulle holdes styr
på. Der var ca. 10 hold i hver kreds.
Det giver 20 kampe pr. kreds. Altså
ca. 160 kampe i alt på et år. Blev
nogle at kampene flyttet, var det
også mit ansvar at få sendt besked
om det til dommerklubben og til Jysk
Boldspil Union (JBU). Der skulle sendes en masse papirer frem og tilbage
hele tiden og der var mange ting, der
skulle holdes styr på. Det var dog de
enkelte holds trænere, som stod for
at indberette kampresultater og indsende holdkort.
Tylstrup spillede i serie 2 dengang
jeg kom til byen, men jeg spillede på
andenholdet. Jeg kom til skade i en
kamp og brækkede en ankel. Bagefter blev jeg lidt bange for at spille
fodbold igen, også selvom at jeg overhovedet ikke havde nogen mén efter
uheldet. Men jeg var meget glad for
fodbold og derfor tog jeg dommeruddannelsen og begyndte i stedet for at
dømme fodboldkampe. Jeg nåede op
til at dømme i serie 2 og var linjedommer helt op til Jyllandsserien. Jeg
var fodbolddommer i 30 år. Det var
meget spændende, også selv om at
man ikke altid var lige populær under
kampene. Men jeg har aldrig været

5

Han råbte og skreg og smed flaget
ind på banen. Så viste jeg ham uden
for rækværket. Det ville han ikke høre
på, men så sagde jeg, at hvis han
ikke gjorde, som jeg sagde, så ville
jeg udvise én af deres spillere, så de
skulle spille med 10 mand resten af
kampen. Herefter trak han sig. Dagen
efter stod der på forsiden af avisen:
”Dommeren fik ro i Moseby”.
I serierne må man være dommer,
til man er 70 år. Hvor imod aldersgrænsen er 45 år, når man snakker
om eliteplan. Jeg stoppede i 1999.

Hvad synes du,
der mangler i Tylstrup?
Jeg ved ikke om jeg synes, at der
mangler noget i Tylstrup. Men man
er måske mere bange for, hvad der
forsvinder efterhånden. Tylstrup har jo
altid været godt med, både med butikker og håndværkere. Der er lukket
en del forretninger og nu er også begge banker væk. Jeg har meget svært
ved at forstå, at Nørresundby Bank
flyttede til Vestbjerg. Der er da meget
bedre tilkørselsforhold til Tylstrup, end
dér hvor den nu ligger i Vestbjerg.

Hvad synes du,
der er godt ved Tylstrup?
Vi har da heldigvis stadigvæk nogle
gode butikker i byen. Så behøver man
ikke køre langt væk, for at handle ind.

Hvad får du fritiden til at gå med?
Jeg kan godt lide, at passe have og
jeg passer haven for vores barnebarn,
som bor på Milbakken. Så tager jeg
også en del til fodbold. Det ene af
mine børnebørn har spillet fodbold i
AaB i 3 år, så ham har jeg kørt en del
med, når der var behov for det. Men
jeg arbejder da også stadigvæk lidt,
en gang imellem. Jeg hjælper lidt til

i Tylstrup Bolighus, når de skal have
kørt møbler ud osv. Salling ringer også
en gang i mellem, når de skal bruge
hjælp og så spiller jeg præmiewhist
om vinteren. Vi har aldrig brugt, at
tage til udlandet på ferie. Vi kan godt
lide, at feriere her i Danmark og vi tager gerne vores børnebørn med ud på
små ferieture til f.eks. Lalandia osv.
Det blev, som ventet, en meget
spændende eftermiddag, hvor vi kom
langt omkring og jeg håber, at jeg
har fået det meste med her. Man
må sige, at jeg har siddet sammen
med en ildsjæl, der har gjort meget
for sporten i Tylstrup. Det er sådan
noget, som gør Tylstrup til en god by,
at bo i. Der er, og har været, mange
ihærdige ildsjæle, som har gjort og
gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde
for byen. Jeg nyder meget de her interviews, som jeg har påtaget mig.
Man kommer meget rundt i byen,
får snakket om alt mellem himmel
og jord med en masse spændende
mennesker og minsandten, om man
ikke også finder en gade, man ikke
har været på før.
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TYLSTRUP

BORGERFORENING
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Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået
for legepladsen i anlægget.
Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:
Pris pr. weekend

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag 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

Maj 2012
7

3G

RASKE DAGE
A F ARNE H ANSE N

amle kister, brugte haveredskaber, ældre stole, gulnede
borde og alt til husets udsmykning var hovedingredienserne
i Tylstrup Genbrugs ”3 raske dage”
som løb af stablen de tre sidste dage
af april. Alt i forretningen var til salg
med 50 % rabat.
På tre sådanne dage møder man
mange forskellige mennesker, nogle
kommer bare lige forbi, andre er kørt
målrettet efter et godt tilbud, og andre igen mangler måske de sidste
kopper for at kaffestellet er helt intakt
igen. Der kommer samlere fra Saltum, handelsmænd fra Vildmosen,
finere damer i lange frakker fra Aalborgkanten, krejlere fra både Kaas og
Bindslev, og så kommer selvfølgelig
mange af de rare og venlige mennesker, vi hver dag omgiver os med her
i Tylstrup.
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Den gode sags tjeneste
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Det kan godt være, der er nogle der
tænker, at de gider og bruge tid og
kræfter på at ”pøle” rundt mellem
gamle møbler og andre folks aflagte
tøj, med støv i næsen og beskidte
hænder til følge, men det er faktisk
sjovt. Når man kommer hjem, er der
mange gode historier at fortælle,
f.eks. om manden der købte stellet
til en gammel petroleumslampe. Han
blev så glad: Nu manglede han kun
glasskærmen for at lampen var intakt”. Eller indvandrer kvinden der
købte en hel masse børnetøj, som
skulle sendes til Sydafrika eller – eller.
Når man kommer i gang med at fortælle genbrugshistorier, er det næsten, som når to soldaterkammerater
møder hinanden 40 år efter de var
indkaldt. Man kan blive ved i en
uendelighed.

Lønnen er altid OK
En af de ting der også gør det afslappende er, at man ikke skal spekulere
på om man nu får nok i løn, eller
om kaffepausen er 5 eller 10 minutter for lang, det er engagementet og
interessen der driver værket – og så
det store: At vi hjælper mange mennesker, mange steder i verden. Hele
overskuddet går til at hjælpe mennesker, der er født et mindre heldigt sted
end os, hvor børn sulter og mangler
mad, og voksne mænd og kvinder har
mistet håbet om en ordentlig fremtid.
Det er en suveræn følelse, efter en
lang og udmattende dag, at vide med
sig selv, at den indsats man i dag gjorde, kan være med til at bringe håb,
glæde, mad og husly til nogle mennesker et eller andet sted på kloden.
Så sover man godt om natten.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
WWW.TYLSTRUP-BY.DK

FÆLLESSKAB
A F PHI LIP F ODG A ARD

I

succes i forretningslivet og dermed
får råd til alle de rigtige og dyre ting.
Men de virkelig store mennesker i
denne verden – det er dem, som får
andre til at føle sig store, værdsatte
og accepterede.

I vores lille by og omegn har vi mulighed for at få denne følelse ind i fællesskabet med hinanden. Det gælder
på vejen, i idrætsklubben, i foreningslivet og i kirken.
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en lille by som Tylstrup har vi en
fantastisk mulighed for at være et
fællesskab, som vil hinanden, og
som vil det bedste for byen både socialt og praktisk, for vi er ikke større,
end der kan laves tiltag og arrangementer til glæde for hele byen.
Jeg havde den glæde at være med
til Tylstrup Samråds årsmøde (som var
slået sammen med borgerforeningens årsmøde) og oplevede, at der er
mange mennesker i Tylstrup, som er
dybt engageret i at gøre Tylstrup til en
god by at bo i – et sted, hvor vi alle
sammen kan få lov til at udfolde os,
og hvor der skal være plads til os alle.
Og der er mennesker, der midt i deres
travle hverdag vælger at bruge tid og
energi på projekter og idéer, som bliver til glæde for det store fællesskab.
For vi er i fællesskab med andre
mennesker, fra vi bliver født, til vi dør.
På vores livsvej møder vi rigtig mange
forskellige mennesker. Nogle har vi
det godt med, og vi bliver fyldt med
glæde af at være sammen med dem,
mens andre mennesker får os til at
krumme tæer, og vi får det dårligt
med os selv.
Vi bliver drevet af idéen om at være
store og populære, og vi læser historier om sportsstjerner og andre store
personligheder eller dem, som får
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INDSAMLING TIL FORDEL FOR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

S

om de fleste af Indbliks læsere
nok opdagede, så blev der søndag den 25. marts samlet ind
til fordel for Kræftens Bekæmpelse.
Her i Tylstrup var der 10 frivillige
borgere, som gik rundt med raslebøsserne, og det blev under hele 9382
området indsamlet 9978 kr.

Der skal her fra os indsamlere lyde
et stort tak for den modtagelse, som
vi får alle steder. Det luner meget at
man får ros, når man ringer på folks
døre, og spørger om de vil give et bidrag til en god sags tjeneste.

MED MESSI OG RONALDO

TIL TRÆNING
A F ARNE H ANSE N

A

f trøjerne at bedømme skulle
både Ronaldo og Messi være
mellem de drenge der farter
rundt til træning på Tylstrup stadion.
Når man ser lidt bedre efter, på
størrelse og især teknik og skud, kan
man nok se, at navnene ikke helt
holder stik, der mangler rigtig mange
træningstimer inden man kommer i
nærheden af dem – men man har da
lov til at have sine drømme.

Til drengetræning

Maj 2012

Jeg har gennem flere aftener fulgt de
ca. 16 drenge, der både tirsdag og
torsdag træner i alt slags vejr, det har
sneet, regnet og blæst ”en halv pelikan”, men intet kan afholde en frisk
dreng fra at spille fodbold.
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Jeg er imponeret over drengenes
iver efter at gøre det bedste, her er ingen sure miner eller noget piveri, det
bliver gået til stålet over hele linjen.
Og hvad enten man er meget god eller bare god, så bliver der givet og taget med oprejst pande.
Det kan dog ske at et par drenge
mister koncentrationen, og får en
hyggelig lille samtale om noget andet,
eller indersidetræningen bliver noget
med hæl og tå, der gerne ender ud i
en upræcis aflevering, men også det
er der plads til.
Det er ofte at man hører, at vor tids
børn og unge bare er nogle ”slaskere”
der sidder foran computeren, dem
der mener det, skal møde op og se
drengene træne fodbold.

Og selvfølgelig ryger der et par
ukvemsord ud i nogle pressede situationer, men de to fremragende trænere Kurt og Nicolai sørger for, at det
aldrig går over gevind, det er i det hele
taget imponerende, hvor flot de klarer
det, at undgå konflikter og småskænderier, således at det altid bliver til
noget konstruktivt.
Så hvad enten det er med en, to
eller tre berøringer, så kører alle træningspas i en rigtig god ånd, med
nogle friske og venlige drenge, styret
og vejledt af et par engagerede trænere.
Så bare gi’ den gas drenge, Messi
og Ronaldo er også begyndt som jer.
Så alle kan blive rigtig gode, bare
man giver alt hvad man har i sig.

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:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort

250,00 kr.
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

Maj 2012

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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SIDSTE NYT FRA TUI BADMINTON
A F JONNA BALLE-P ETER SEN

K

lubben afholdt Double Cup
tirsdag den 14. februar 2012
for 32 spillere – seniorspillere
blandet med motionister.
Vi blev fordelt i 4 puljer og efter
hårde kampe endte det med at...
1. pladsen gik til Marianne Thomsen
og Anders Balle-Petersen, mens det
blev en flot 2. plads til Anders Uhrenholt og Rasmus Thingholm.
Hans Nibe Hansen overrakte alle
de opfindsomme og godt modtagne
præmier.
En særlig præmie gik til Svend Søgaard og Anders Pilgaard, der denne
aften var makkere.
Vi lægger ikke skjul på, at vi er meget glade for, at Svend Søgaard er i
klubben og altid møder op i godt humør. Derfor var det en stor glæde for
Hans Nibe Hansen, der på klubbens
vegne overrakte de to herrer deres
velfortjente præmier... en t-shirt til
hver sponsoreret af Ketcher-Sport,
Aalborg.

Maj 2012

Sæsonafslutning
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TUI Badminton slutter af med Tylstrup
Mesterskaberne fredag, den 27. april
2012 og i den anledning ønsker vi
alle en god sommer og tak for en god
badmintonsæson.

FORÆLDREFORENING ELLER EJ?
A F RIKKE OLSE N, F O R M AN D F O R TU I’S F O R ÆL DR E F OR E NI NG

SKAL DER FORTSAT VÆRE EN FORÆLDREFORENING I TYLSTRUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING?
SPØRGSMÅLET STILLER VI JER FORÆLDRE I BYEN!

F

oreningen har siden 1984 ydet
støtte til ture, stævne og gymnastiktøj til byens unge under
18 år. Dette har kun været muligt ved
hjælp af forældrenes medlemskab.
Men siden 1987 og til nu er medlemstallet faldet fra 77 til 28. De 28
medlemmer der er tilbage er stort set
kun bedsteforældre nu.
Fortsætter denne dårlige stime af
medlemsfald, kan det betyde at der
bliver større egenbetaling til jer foræl-

dre, når jeres barn skal på tur eller
have opvisningstøj.
Et medlemskab af forældreforeningen koster kun 100 kr. om året.
Så op af sofaen og hjælp os med
at bevare den 28 år gamle forening.

Støt TUI’s Forældreforening,
vi støtter dit barn.
Registreringsnummer: 7448
Kontonummer: 1004526

?

?

STORE HOPPEDAG
I TYLSTRUP HALLEN
AF MA RIA NIE LSE N

T

orsdag i vinterferien gæstede
Anders fra Hoppy Jump Tylstrup
Hallen. Med sig i bilen havde
han en kæmpe hoppepude som ca.
100 børn benyttede ferien til at prøve. I et par timer var der fart over feltet, både for store og små.
Imens børnene hyggede sig, benyttede forældrene tiden til at få en sludder for en sladder over en dejlig kop
kaffe. Dette arrangement var arrangeret af T.U.I.’s gymnastikafdeling og
Hoppy Jump.

HAR DANNET RAMMEN OM

2 FLOTTE GYMNASTIKOPVISNINGSDAGE HER I FORÅRET
AF MA RIA NIE LSE N

Børneopvisning 2012
Søndag den 4. marts åbnede TUI
gymnastikafdeling endnu engang dørene for en af DGI’s mange børneopvisninger. Igen i år var hallen fyldt til
randen af glade og spændte gymnaster fra fjern og nær, der var klar til at
vise deres kunnen. Der blev danset,
sjippet, hoppet og lavet seje serier.
Brønderslev landsdels juniorhold
sluttede dagen af.
Vi håber på at få æren af at afholde
dette arrangement igen næste år.

Lokalopvisningen 2012
Søndag den 25. marts blev det tid til
afslutningen på vores lokale gymna-

stiksæsonen. Der var i år 6 hold der
deltog, Forældre/barn, Puslinge, Tumlinge, Spilopperne, Mini Junior og Latin Fitness. Alle var klar til at vise, hvad
de havde lært i løbet af sæsonen.
Efter fælles indmarch åbnede alle
foreningens gymnaster opvisningen
med et kæmpe fælles nummer, der
bragte mange klapsalver.
Udover foreningens egne hold,
havde vi også besøg af to gæstehold,
blandt andet ”After Young” fra Sulsted
gymnastikforening og Halvorsminde
ungdomsskole der deltog med hele
115 gymnaster. Vi vil gerne sige tak
for en rigtig dejlig sæson, og på gensyn næste år.

Maj 2012
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KRISTOFFER

KENDT FRA TV…
OG MEGET ANDET

K

skulle vejlede ham og give ham idéer
til, hvordan man bl.a. gennemfører en
jobsamtale, hjælpe ham med at finde
styrker og svagheder. Se på muligheder frem for begrænsninger. Desuden
hjalp hun Kristoffer til at tro mere på
sig selv, da han let kunne finde på
undskyldninger for ikke at søge et job,
fordi han ikke troede 100% på, at han
kunne finde det rette job.
Til sidst skulle Kristoffer – via TV
– deltage i en jobsamtale, og den
blev gennemført med succes, da
slutresultatet blev, at Kristoffer endte
med at få et job som salgskonsulent
i et større rengørings- og plejefirma.

A F SØRE N MOR T EN SEN

ristoffer Bjøreng Smedstrup –
som han nu hedder – er en aktiv og engageret ung mand på
snart 30 år. Han er født og opvokset i
Tylstrup – og da med efternavnet Mortensen, men det er jo så mange der
hedder, siger Kristoffer, så nu bruger
han kun sit mellemnavn og konens
efternavn. Konen hedder Lone, er sygeplejerske – og sammen har de 3
friske drenge William, Oskar og Alexander, samt en lille pige i vente.
Kristoffer er oprindeligt uddannet
som salgsassistent i Bilka inden for
elektronik, og har bl.a. arbejdet i Fona
og hos TDC m.m.

Igangsætter
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Kristoffer er en rigtig iværksættertype
eller igangsætter om man vil. Han el-
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sker at se ting udvikle sig – og kan
godt lide tanken fra idé til handling.
Han er god til at få idéer – eller måske
rettere gøre andres idéer til handling,
og det betyder også, at Kristoffer gerne tager imod udfordringer.

Mission job på TV3
I en periode var Kristoffer uden job,
og gennem jobcentret fik han en mail
– en udfordring – om at deltage i en
TV-serie, som skulle hjælpe ham med
at få et nyt job.
Udsendelsen hed: Mission job og
blev vist over 6 udsendelser på TV3,
hvor Kristoffer var hovedperson i den
ene. En af Danmarks mest kendte
erhvervs-coaches Sofia Manning –
bl.a. kendt fra Go´morgen Danmark
på TV2, blev Kristoffer’s guide. Hun

Mod på tilværelsen
Selv om Kristoffer i første omgang
ikke havde lyst til at deltage i udsend-

elsen, så var han glad for, at han
alligevel sagde ja. For han er ikke i
tvivl om, at han har lært meget og
fået masser af gode redskaber til evt.
kommende jobsamtaler – og så pynter det også på cv-et. Og en tro på, at
det kan lade sig gøre.
Men coachingen har også givet
Kristoffer redskaber til andre dele af
tilværelsen bl.a. foreningsarbejdet.

Brænder for unge
Kristoffer er meget aktiv i fritiden og
deltager gerne og ofte i Tylstrups foreningsliv. I TUI spiller han fodbold, og
har i et par år siddet i borgerforeningens bestyrelse.
Men Kristoffers hjerte brænder
mest for teenagegenerationen. Han
tog for flere år siden initiativ til ”Fresh”
– Bethaniakirkens tilbud til teenage-

re. Da den lokale ungdomsklub lukkede, konstaterede han, at der gik en
gruppe rodløse unge rundt i Tylstrup
og savnede et tilbud.
Det blev så – sammen med andre
unge ledere – til en stor succes, hvor
man en gang om ugen kunne samle op til 20-25 af byens teenagere.
Kristoffer siger, at de unge har brug
for at mærke, at der er nogen der har
omsorg for dem – og her kan både
Gud og mennesker spille en vigtig
rolle.
For øvrigt eksisterer ”Fresh” stadig,
selv om Kristoffer har trukket sig fra
opgaven, men så har han taget andre
opgaver op.

Nye udfordringer
Kristoffer har også været aktiv på
landsplan i Missionsforbundet, hvor

han gennem flere år har været lejrchef for teenagelejre med op til 150
deltagere i alt.
For øjeblikket er han engageret i
Bethaniakirkens menighedsråd – for
han tror på, at der er en menig med
tilværelsen, og at Gud er den som giver håb og tro til mennesker.
Desuden leder han et landsdækkende koncept ”Lead” i Missionsforbundets børne- og ungdomsarbejde,
som går ud på at dygtiggøre teenagere til at blive kompetente ledere.
Og så lige et lille ekstrajob som ungdomskonsulent for lokale teenageklubber i Nordjylland.
Så med tanke på, at se på muligheder frem for begrænsninger, er der
ingen tvivl om, at der nok skal komme
nye og spændende idéer fra Kristoffer
… det glæder vi os til!

Maj 2012
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RENOVERING OG BØRNERUM
A F ARNE H ANSE N
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de første tre måneder af 2012,
foretog vi i Bethaniakirken en større
renovering af kirkerummet og menighedssalen. Renoveringen har været på ønskelisten i længere tid, men
nu var tiden ligesom inde.
Loftet, i menighedssalen, blev revet
ned en lørdag formiddag, og Dan Jensens Tømrerfirma isolerede og satte
nyt loft med Troltex plader, det har bevirket en bedre varmeøkonomi, men
også et bedre lydmiljø.
Et stort ønske fra vore børnefamilier, har været et børnerum hvor børn

og forældre, i ro og mag, kan følge
med i Gudstjenesten uden at forstyrre
for meget. Det er der blevet etableret
i sydsiden af menighedssalen, med
store vinduer og højtalere i loftet, så
alle kan se og høre hvad der sker i
kirkesalen. Børnerummet er testet af
børnene, og det er faldet ud til alles
tilfredshed.
I menighedssalen er der også kommet ny belysning. Skyttens El-service
har monteret indirekte belysning, med
variabel lysstyrke, og i loftet er der
monteret projektor, så man kan præ-

sentere billeder direkte fra computer
eller via den ny indlagte fiberforbindelse fra Bredbånd Nord.
Renoveringen er nu på plads, og
forandringerne giver mulighed for en
større kvalitet i Bethaniakirkens mange aktiviteter.

POSTKORT FRA AUSTRALIEN
A F HA N NAH T. NIE LSE N

Hannah er en af de unge, der har
haft sin gang i Bethaniakirken, hun
har sendt postkort fra Australien,
hvor hun skal arbejde 1 år som au
pair.

jydementalitet, og bliver udfordret i
min trosrelation med Gud.
Da jeg skal være hernede i et år,
så har jeg masser af tid til at opleve
Australien, møde nye, interessante

mennesker, og helt sikkert få nogle
gode venner (plus en rigtig sund kulør).
Jeg håber, at I nyder foråret i Danmark!

H

er sidder jeg så, 8 timer foran
Danmark, i lænestolen på terrassen, mens solen bager med
28 + grader fra en klar, blå himmel.
Det er da en OK måde at gå efteråret
i møde på! (Sagt på godt nordjysk).
Destinationen er Melbourne, Australien, en efterårsdag i slutningen af
marts. Selvom jeg er knap 16.000
km væk fra familien, så er savnet ikke
så stort, takket være globaliseringen,
de sociale netværker og de digitale
medier. Så kunne jeg bare ønske, at
teknologien var nået så langt, at jeg
kunne printe leverpostej, dansk postevand og saltlakrids ud i 3D. Men
på trods af et kulinarisk savn, så har
jeg det vidst meget godt!

Down Under
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Jeg har nu snart været bosat Down
Under i to måneder som au pair hos
en god, kristen familie.
Til de australske folk, må jeg forklare min profession som en blanding
af en nanny og en house keeper, da
størstedelen ikke har hørt om en au
pair før. Og ja, jeg passer/underholder børnene, holder huset rent, laver
mad o.a. Det er stille og roligt; en god
måde at komme ned i gear efter 13
års skolegang.
Jeg har fri i weekenderne, hvor
jeg leger turist i City og prøver at ”fit
in” som melbourneser. So far har
jeg været på musikfestival, på ungdomsweekend med kirkens unge ved
Great Ocean Road, været på Queen
Victoria Market, travet City tyndt,
slappet af i parkerne med en kaffe i
hånden og været til Formel 1 i Albert
Park. Formel 1 var for vildt! Jeg fandt
da også drømmebilerne: En gammel
rød Aston Martin og Lynet McQueen.
Jeg kommer i en rigtig lækker kirke
hernede kaldet ”Lifehouse Chuch”,
hvor jeg rigtig får rusket op i min nord-
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TYLSTRUP

MARKED
ANNO 2012
A F H ANNE H E DE G A AR D

Maj 2012

S

18

idste års 25 års jubilæum kan
markedsudvalget se tilbage på
med tilfredshed. Vi satte ikke
rekordoverskud, men omsætningen i
teltet og interessen fra kræmmere var
rekordstor.
Der var sat ekstra ind på markedsføring og underholdningen, men vi synes også, det var at se på interessen
for at være med.

Fredagsbal i teltet
Udvalget prøver hele tiden at forny
sig, og finde kunstnere der kan falde i
gæsternes smag. Vi kender alle – ung
som gammel – musikken af Kim Larsen. Derfor har vi i år lavet aftale med
”Ole Gas Band”, der fyrer den af med
både nye og gamle af Larsens sange.
Så stemmerne skal smøres og danseskoene kridtes.
Traditionen tro byder fredag naturligvis også på et lækkert strip-show.

Lørdag aften for alle
I 2011 prøvede vi med ”Tirolerband
Aalburg”. Aldrig har vi oplevet så meget fællessang og dansen på bænkene, som da de spillede op. Derfor
prøver vi igen i år, med et besøg af
dette festlige band. Og som det hører
sig til, serverer vore søde tyrolerpiger
fadøl i kander ved bordene.

Naturligvis er der også fællesspisning med lækker buffet og dansemusik hele aftenen med ”Blue Hawaii”.

Børnene er ikke glemt
Tylstrup Marked er også børnenes
fest. Derfor kommer ”Kaptajn Klo”
og tager børnene med på skattejagt
rundt på markedspladsen. Efter skattejagten er der sørøvershow i markedsteltet.
Vi håber, at I forældre vil tage børnene ved hånden og hjælpe dem med
rundt på skattejagt, og opleve det
spændende show sammen med dem.

Og så er der naturligvis også:
Kandis søndag, havetraktortræk, gratis rundstykker om morgenen, Tivoli,
kaffe-/kagebord om eftermiddagen,
ringridning, masser af kræmmere
– som er klar til en rask handel og
meget andet.
Dette er byens store fest, støt op
om den – og vær på den måde med
til at støtte foreninger og institutioner
i Tylstrup.
Overskuddet fra marked fordeles til
byens foreninger og institutioner via
ansøgninger til borgerforeningen.

Lyst til at være en mere
aktiv del af markedet?
Så er der mange muligheder:
• Som aktiv kræmmer
• Som hjælper i pølsevogn,
tombola eller markedsteltet
• Som hjælper med opstilling
eller oprydning efter marked
• Som aktiv medspiller i
markedsudvalget
Der er mange muligheder, og det
giver dig mange nye venskaber og
bekendtskaber.
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FACADER DER PRYDER

Maj 2012

G

ennem den sidste tid er der
flere og flere steder i Tylstrup,
der bliver udsat for hærværk,
i form af smadrede flasker, graffiti og
ødelæggelse af andre folks ting.
Sidste gang gik det ud over Tylstrup
Hallen, som fik malet graffiti på et
stort areal af en ydermur. Er det virkelig sådanne facader, vi ønsker skal
pryde bybilledet?
I Tylstrup burde vi kunne stå sammen og hjælpe hinanden med at hol-

de øje med de, der ikke kender forskel på dit og mit. De fleste tænker
nok ikke over, hvad det koster f.eks.
at få fjernet graffiti. Det er ikke nogen
billig løsning.
Lad os hjælpe hinanden med at
holde øje med med de såkaldte ”ballademagere”, og lad dem blive stillet
til ansvar for deres hærværk.
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Kalender
MAJ
16.
kl. 13.30

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

17.
kl. 12.30

Bethaniakirken:
Ældre-/seniortræf. Årlig udflugt.

20.
kl. 13.30

Gavlen:
Søndagshygge for enlige v. Centerrådet.

22.
kl. 19.00

Skolen:
Forældremøde i 5. kl.

23.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

24.
kl. 9.00
24.

Ajstrup Kirke:
Morgensang i Sognets Hus.
Skolen:
Dussen holder Temafest.

FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flÀagstænger
og flÀag til at danne flÀagallé gennem byen. Der er nogle faste
dage hvert år, hvor flÀagene kommer op. Regningslinierne
for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

Kon¿rmation i Bethania Kirke
• Konfi
Bethania Kirken er ansvarlig

25. – 27.

Bethaniakirken:
Menighedsweekend i Mariager.

• Open-By-Night

27.
kl. 10.00

Ajstrup Kirke:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

• Tylstrup Marked

28.
kl. 11.00

Ajstrup Kirke:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

JUNI
1. – 2.
kl. 10.00 – 16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Bethaniakirken:
Gospelgudstjeneste. Sang og musik v/ Norsk børnekor
og Tylstrup Gospelkor.

13.
kl. 18.00

Ajstrup Kirke:
Aftenudflugt. Tilmelding nødvendig.

20.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

22.
kl. 13.30

Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Banko på Gavlen.

1.
kl. 10.00

Ajstrup Kirke:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

JULI

2/7 – 13/8

Skolen:
Sommerferie.

16/7 – 27/7

Dus 1:
Sommerferielukket.

29/7 – 04/8
kl. 10.30

Bethaniakirken:
Sommerkonference i Mariager.

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

Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag
TUI er ansvarlig for lørdag
Bethania er ansvarlig for søndag

Andre aktiviteter med ønske om flÀagallé, aftales med Erhvervsforeningen. Den flÀotte flÀagallé 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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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:
ANJA BO JUSTESEN
Klitgårdsvej 6, 9382 Tylstrup
bojustesen@stofanet.dk
Tlf. 82 43 60 69
Næste udgave af INDBLIK omdeles i
august 2012 i løbet af uge 32.
Kontakt derfor Anja senest:

den 5. juli 2012
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio august 2012 til
ultimo november 2012.
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:
ARNE HANSEN
brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

Maj 2012

10.
kl. 10.30

Erhvervsforeningen er ansvarlig
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Ømme muskler?
Læge-eksamineret, Fysiurgisk Massør
Lene Povlsen, Luneborgvej 237, Tylstrup
Tlf. 40 18 95 03 – bedst efter kl. 16.00
Transportabel massage-briks • Forhandler af Aloe Vera produkter

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

ApS

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

Vi kører for dig!

Maj 2012

t: 9826 1933
nettbuss.dk
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BRØNDERSLEV AFDELING
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

DIN ANNONCE HER?
Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!
www.byenspizza9382.dk
ﬁnd os også på facebook!

Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

*UXQGWYLJ6¡UHQVHQV9HM7\OVWUXS


STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

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

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

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

Maj 2012

DIN ANNONCE HER?

... mød os på
Skovmarken
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Telefon-

tavlen
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 ungdomsarbejde, 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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Heidi B. Nielsen
40 41 31 14

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

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Per Holmgaard
98 26 08 61
per.holmgaard@privat.dk

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73

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

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@nordfiber.dk

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

heidiborupnielsen@hotmail.com

TYLSTRUP SKOLE
v/ Ole Rix Jensen
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

louisenielsen80@hotmail.com

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

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
lykke61@mail.stofanet.dk
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Søren Lange
98 12 06 11/26 22 11 20

Andre nyttige
telefonnumre
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

