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O, AT VÆRE EN BEDSTEMOR
F

rulle ned ad sandklitterne, køre til Hirtshals, når mørket har lagt sig, stå ved et
fyrtårn, som er i brug og sammen betragte det kraftige lys, der fejer ud over
havet. Få øje på en fiskekutter, der i
mørket lægger til ved kajen og fra nærmeste hold betragte losningen – kassevis med kæmpe torsk – det er gyldne
øjeblikke for bedstemor og barnebarn.
Hans store videbegærlige øjne fortæller mig, at det er spændende. Et par
dage efter guider han stolt sine forældre rundt samme steder og deler ødselt
ud af sin viden.
Midt i de mange fantastiske tilbud
til børn i dag må de beskedne, måske
endda hovedrystende små og ”langsomme” oplevelser som f.eks. ovennævnte ikke nedvurderes. Og her kommer bedsteforældre måske til sin ret,
fordi vi ofte har lidt ekstra tid, og kroppen lidt bedre kan holde til det. Og en
madpakke i ”Restaurant Grøften” (ikke
den i Tivoli) er altså mindst lige så godt
som besøg på McDonald’s.
Når mine brødre og jeg var på ferie
hos vore bedsteforældre, gik vi ofte en
tur i den stille lune sommeraften. Vi var
på vej til en rævegrav, hvor rævemor
legede med sine unger. Min bedstefar
påpegede nødvendigheden af, at vi var
musestille, hvilket godt kunne være
svært. Efter at have betragtet det fasci-

nerende scenarie traskede vi hjem igen,
fik dejlige søde jordbær med fløde, og
så var det bare ind på den opredte divan. Dynen var tung som cement, og
det store ur med lodder tikkede højlydt.
Men inden længe faldt jeg i søvn, træt
efter en dejlig dag med små beskedne
oplevelser med mine bedsteforældre.
Måske er det sådanne flashbacks,
der gør, at jeg nyder at være bedstemor, måske på en lidt gammeldags
måde, som ikke er mere rigtig end andre bedstemødres. Så – vær ikke bange
for at opnå bedstemoralderen. Tag en
dyb indånding og sig med velbehag ”O,
at være en bedstemor” (på din måde).
Et par stolte bedstemødre stillede
beredvilligt fotos til rådighed.
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rank Jæger funderede over det
”at være en høne” – det er lidt
urealistisk for mig. Jeg foretrækker at summe lidt over det at være bedstemor, for ”er der noget, der gør mig
glad”, så er det at være bedstemor.
De fleste børn får givetvis mange oplevelser sammen med mor og far. Og
allerede i dagplejen bliver børn omfattet af aktivitets-, handle- og læreplaner, hvilket medfører andre spændende
aktiviteter. Gennem hele barndommen
skal børns kompetencer udvikles på
alle områder, og vi voksne skal være
med til at skabe ”hele mennesker”. Vi
ønsker selv at leve et aktivt og spændende liv, hvilket vi giver videre til vore
børn. At boltre sig i svømmehal, idrætsforening, Fårup Sommerland eller besøge bogbussen er noget, de fleste
børn elsker. Det er udviklende både
motorisk og intellektuelt. De lærer at
fungere i fællesskaber og udvikler personlige og sociale kompetencer.
Sjældent glæder en kvinde sig vel
over at nærme sig de 60, men når man
er så privilegeret at have opnået bedstemortitlen og de dermed følgende
oplevelser med børnebørn, er det meget OK for mig. Sidde ved Rubjerg Knude Fyr med en 4-årig dreng, fortælle
om fyrtårns historie og betydning, høre
ham tale om ”et skib ude i horisonten”,
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et er efter utallige opfordringer,
at jeg her på denne solrige,
men kolde lørdag i marts, er
kørt en tur vest ud af Tylstrup til Barbarask for at møde Ove Christensen,
som har sagt ja til en snak om sit liv.
Ove er, om nogen, kendt som Mr. Ajstrup himself. Også selv om han bor
på den anden side af Tylstrup ud mod
Vildmosen. Da jeg for et stykke tid siden, så i avisen, at han fyldte 70 år,
tænkte jeg, at nu måtte jeg vist gøre
noget ved det, og få spurgt ham, om
han ikke kunne tænke sig at fortælle
lidt om sit liv til Indbliks læsere. Det
ville han heldigvis gerne, så nu er vi i
gang, og diktafonen er startet.
Fulde navn: Ove Christensen.
Stilling: Fritidslandmand og arbejder
ved en entreprenør.
Alder: 70 år.
Civil stand: Gift med Inger der er fra
Tylstrup.
Børn: 2 stk. Jens som er landmand
og bor på Nørrehede her i Tylstrup,
han arbejder på en gård i Klokkerholm
og Lene som er Civilingeniør og arbejder ved Postdanmark i Lyngby.

Hvor kommer du fra og fortæl
lidt om din barndom/ungdom?
Jeg er født ude i Øster Ajstrup Hede.
Min mor var ikke gift, så jeg er opvokset ved mine bedsteforældre, som
havde et lille hus ude på Heden. Der
boede jeg sammen med to brødre og
en søster. Mor blev så gift, da jeg var
12 år og fik en dreng mere, men jeg
blev ved at bo hos mine bedsteforældre. Der var mange landbrug omkring
os, så vi unger gik og hjalp til på en
nabogård det meste af tiden, så det
er nok derfra, jeg fik min interesse for
landbruget.
Jeg har aldrig været på landbrugsskole, men jeg kom ud at tjene som
10-årig. Jeg fik plads som ”Høverdreng” på en gård i Ajstrup, hvor jeg
skulle se efter 6 køer. Det gjorde jeg i
3 somre, men gik også i skole, mens
jeg var der.
Efter skolen var overstået, fik jeg
plads på Sølvgård som også ligger
i Øster Ajstrup. Derefter gik turen til
Kraghede og Vittenbergård, hvor jeg
var i 5 år. Det skal dog siges, at da
jeg havde været der i 2 år, syntes
min bedstemor, at jeg skulle på ung-

domsskole. Så det kom jeg på Åbybro
Ungdomsskole. Derefter kom jeg så
tilbage til Vittenbergård igen. Efter 5
år der, fik jeg plads som karl og fodermester i Brandborg her i Tylstrup. Det
var i 1962-63. Der var jeg i 16 måneder, og så var det på tide at komme
videre igen, syntes jeg. Vi var en 3
stykker som tog ned til Nr. Snede for
at søge arbejde på en gård som hed
Rørbækgård. Desværre var det kun
mig, som fik job der. Det var lidt træls.
Jeg blev ansat som fodermester, men
blev der kun i 8 måneder. Det var ikke
lige sagen. Det var i en hel ny og moderne stald med plads til 48 køer. Det
var ret mange køer, dengang i 1964.
Stalden var meget kendt, og der kom
mange nysgerrige forbi, som skulle se
stalden.
Jeg trivedes ikke rigtig dernede og
samarbejdet med bonden, var heller
ikke for godt. Han havde det ikke ret
godt med, at jeg ikke havde været
soldat, for det havde han selvfølgelige. Endda ved garden, hvor han var
korporal. Hans søn havde også været
ved garden, ligesom mange andre af
hans familie og omgangskreds. Så det

arbejde på Fossevangen. Helt undvære dyrene kunne man jo ikke, så de er
nu skiftet ud med Limousine kødkvæg
og lidt får. Vi har 10 moderkøer og så
kalvene efter dem. I alt har vi 23 stykker kvæg lige nu.
I stedet for fik jeg job hos Vodskov
Murer & Entreprenør med at skifte
fjernvarmerør ud i Vadum og Vestbjerg. Derefter blev vi sendt til Sjælland for at arbejde med fjernvarme
dèr. Senere kom jeg også til at arbejde for Højgård og Shultz med at bygge
motorvejen E45 til Frederikshavn. Da
det var overstået, var jeg ude i forskellige jobs. Bl.a. så hjalp jeg vores
søn Jens med at passe hans dyr en
sommer, da han var kommet til skade
med sin ryg. Efter en tid kom jeg så
tilbage til Vodskov Murer & Entreprenør igen. Der har jeg været siden og
har ingen planer om at stoppe foreløbigt. Jeg har det godt med at gå på arbejde hver dag. Jeg kan lide at være,
der hvor jeg er, og dem jeg arbejder
sammen med.

Ove, så er der jo noget med dig
og Ajstrup Gymnastik Forening?
Ja, der er jeg da godt nok noget involveret. Jeg begyndte at spille fodbold
der som 18-årig. Noget sent at starte
med det. Jeg var altid kommet en del
på stadion i Ajstrup for at se fodbold
og håndbold, men havde aldrig spillet
selv. Så kom jeg en dag til at sige,
at når der kunne stilles med 2 senior
hold i Ajstrup, så ville jeg begynde at
spille. Tror du så ikke, at de pludselig
kom en søndag og spurgte, om jeg var
klar, for nu manglede de en mand til
andenholdet. Så måtte jeg jo med ud
og spille. Jeg havde bare ingen fodboldstøvler. Dem lånte jeg af en medspiller, men de var to numre for små,
og det resulterede i, at jeg mistede
neglene på begge storetæer. Det
gjorde frygtelig ondt, så jeg skyndte
mig at købe nye fodboldstøvler, der
passede. Siden har jeg spillet fodbold i Ajstrup og gør det stadigvæk. Vi
havde to hold i nogle år, og vi tabte en
del af kampene, men det kan jeg godt
leve med, for det var hyggeligt. Som
tiden gik, fandt vi ud af, at der skulle
være mere hygge, så vi begyndt at
stille borde op og starte med kaffe og
rundstykker, inden vi skulle i kamp. Vi

spillede altid søndag formiddag. Det
blev en tradition, der blev ved i mange
år. Nu har det ændret sig lidt, så vi får
brød efter kampene. Ajstrup fik et ry
for, at der var mere socialt samvær i
klubben, end der er i mange andre
klubber.
I 1968 skulle der vælges en del nye
medlemmer til bestyrelsen i AGF, da
der var flere af de gamle som stoppede. Så der blev jeg valgt ind i bestyrelsen og blev næstformand. Efter en tid
stoppede formanden, og så blev jeg
formand. Vi skulle holde fodbolden og
håndbolden i gang, samt holde gang
i Kroballerne på Tylstrup kro, der var
en vigtig indtægtskilde for os. Det var
overskuddet fra ballerne som holdt
liv i foreningen. Vi delte weekenderne med bal på kroen med de andre
foreninger i omegnen. Dvs. Sulsted,
Tylstrup og Kraghede idrætsforeninger. Det overskud, vi fik ud af det, var
med til at betale trænere og alle de
andre udgifter, vi havde i foreningen.
Det gik rigtig godt, og vi begyndte at
hyre nogle af de store orkestre, der
var i landet dengang. Det første band,
vi skaffede til Tylstrup Kro, var Keld
& Donkeys. Den første gang de kom,
var der næsten 800 mennesker inde.
Det var alt for mange mennesker, og
det gav et drønende stort overskud.
Siden kom også Royal Strings, Bamses Venner m.fl.
I mange år afholdt vi en stor sommerfest for hele Ajstrup. Det var rigtig
godt, og der kom mange mennesker.
Det var en fest som varede en hel uge.
Der var en masse sport på sportspladsen og i teltet, var der mange forskellige aktiviteter, så som banko og musik og dans for både unge og de lidt
ældre. Det startede sidst i 70erne,
og gik rigtig godt i mange år. Der var
stor tilslutning til arrangementet fra
alle sider og vi havde 10-15.000 kr.
i overskud hvert år. Desværre var det
med det, som det var med så meget
andet, det kunne ikke blive ved at gå
rundt, så det sluttede igen.
Det var, som sagt, fodbold og håndbold vi havde mest af i foreningen. Vi
har været oppe i serie 4 med fodbold
og efter en tid blev håndbolden slået
sammen med Tylstrup og Sulsted til
det, der i dag hedder ASTA (Ajstrup,
Sulsted, Tylstrup Alliancen). Det var i
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var jo ikke så godt, at sådan en som
jeg ikke havde været i ”kongens
klæ’r”. Så jeg stoppede og tog tilbage til Nordjylland igen, hvor jeg, efter nogle få skiftende jobs, fik tilbudt
plads som fodermester hos Svend
Bjørn Hansen på Kraghede. Der blev
jeg i 13 år. Dvs. VI blev der i 13 år, for
jeg havde i mellemtiden mødt Inger
og var blevet gift med hende. I starten
boede vi på kvisten af stuehuset hos
Svend Bjørn, men flyttede senere over
i en lejlighed, der var lavet oven på
stalden. Jeg var begyndt at interessere mig meget for avlsarbejde inden for
den Sortbrogede Malkerace (SDM)
og har mange gang været til dyrskue
i Brovst og også ungskue i Herning
med køer og tyre. Ikke kun med dyr
fra de steder hvor jeg arbejdede, men
også med mine egne dyr, som jeg sidenhen fik. En enkelt gang i Brovst,
fik jeg en ærespræmie for en af mine
egne køer. Jeg har også 2 gange være
med til at bedømme dyr på Ungskuet.
Det var meget spændende. Jeg har
flere gange solgt avlsdyr til udlandet
fra min egen besætning.
Som tiden gik, ville vi gerne til at
have vores eget, så i 1978 købte vi
denne her ejendom på Barbarask.
Den var meget forsømt, men vi fik da
sat skik på det hele og byggede 8 meter til, så vi fik mere plads.
Der var 6 jerseykøer i stalden, da vi
købte gården. Dem fortsatte vi med
et stykke tid, men så købte jeg nogle
SDM avlsdyr af Svend Bjørn, så vi
endte op med at have 16 SDM køer
+ opdræt samt 5 - 6 søer. Der var 9
ha jord til gården, da vi købte den.
Senere købte vi mere til, så den kom
op på 23 ha, og vi lejede også noget
jord, så vi på et tidspunkt var oppe på,
at drive ca. 40 ha.
Det var dog ikke nok til, at vi kunne
leve af det, så jeg måtte ud på arbejdsmarkedet. Efter lidt skiftende
jobs, fik jeg arbejde som medhjælper
hos Jørgen Bækgård på Fossevangen. Altså vores nabo. Med i ansættelsen var aftalen, at jeg kunne bruge
Fossevangens maskiner til min egen
jord. Det fungerede fint. Jeg var på
Fossevangen i 17 år, hvor jeg sideløbende også drev vores eget her.
Køerne og mælkekvoten blev solgt i
1997. Da stoppede jeg også med at
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at køre rundt med en campingvogn
efter bilen. Vi har også ferieret i Tyskland nogle gange. Vi er ikke så meget for at komme for langt væk, hvor
vores sparsomme sprogkundskaber
ikke slår til. Men vi har da vovet os
ned i Harzen. Det var en god oplevelse, men også lidt uhyggeligt med
alle de udkikstårne der var bygget
langs ”jerntæppet” før genforeningen
i 1989.
Vi taget også tit til Sjælland og besøger vores datter Lene. Vi har nu
købt en campingvogn, og den bruger
vi, når vi er på Sjælland. Så bor vi på
en campingplads i Nærum. Nu om
dage kører vi rundt i Danmark, for der
er så mange skønne steder i vores
lille land.
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Savner du ikke at bo i Ajstrup?
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1986, og der blev spillet både i Tylstrup Hallen og Sulsted hallen.
De højeste medlemstal, vi har haft
i foreningen er 125. Det var første i
80’erne. Nu har vi kun et veteranhold
i fodbold og et 7 mandshold, i seniorfodbold og vi har kun godt 40 medlemmer tilbage. Vi gamle kæmper jo
for at holde liv i foreningen, og jeg selv
spiller da også stadigvæk med på holdet, men det er ikke så meget mere.
Her blev der en lille pause. Så kom
det lidt tørt fra ham, med et glimt i
øjnene. ”Det er ikke så sjovt, når man
ikke mere hører til de bedste. Jeg er jo
alderspræsidenten på holdet, så det
er nok derfor.”
Da ASTA blev til, havde vi to herre
og to dame hold, samt et drenge- og
et pigehold. De hold gik med ind i
ASTA. Da det startede, mener jeg at
huske, at det bestod af 18 hold i alt.
AGF var også en af de første klubber
som begyndt med damefodbold. Her
var vi med til at spille om Vendsysselmesterskaberne. Vi vandt godt nok
ikke, men vi var da med.
Jeg er stadigvæk formand for AGF,
og man kan vel godt sige, at jeg har
været en meget markant figur i Aj-

strup Gymnastik Forening gennem
årene. Der er lige en periode på 4 år,
hvor jeg ikke var formand, men jeg
været i bestyrelsen i 50 år. Det er ligesom blevet en del af mit liv. Som det
ser ud nu, kan det godt være svært
at blive ved, at holde liv i klubben,
men det kunne jo være sjovt, om vi
kunne nå at holde 100 års jubilæum
i 2019. Så længe holder jeg nok ikke
som medlem af bestyrelsen, og det
er lidt svært at blive ved, at finde nye
personer som vil i bestyrelsen. ”De
unge mennesker har jo så meget om
øerne nu om dage”, som han sagde.

Hvad får du/I ellers tiden
til at gå med?
Jamen vi har jo vores dyr i stalden.
Dem nyder jeg. Det er dejligt, at have
noget at stå op til, også i fritiden. Jeg
har jo været vant til at arbejde, siden
jeg var 10 år gammel, så det er ikke
nemt at stoppe med det igen. Dermed
ikke sagt, at vi ikke holder ferie. Så
har vi en husbondafløser eller andre
til at passe dyrene, mens vi er væk.
Før i tiden yndede vi meget at tage
til Norge og Sverige på teltferie. Det
er noget nemmere med et telt, end

Jo, det gør jeg. Dengang vi begyndte
at kikke os om efter vort eget, var der
ingenting til salg i Ajstrup. Der var noget på Kraghede som var spædende,
men der kom vi for sent, og så var der
det her på Barbarask. Det lå på landet, som vi ønskede det. Når så det er
sagt, så har vi aldrig fortrudt at vi købte
det, og vi blev budt meget flot velkommen af alle naboerne heromkring. Inden længe var vi indbudt til fødselsdage og andre fester ved både den
ene og den anden. Vi er meget glade
for at bo her, og har altid været det.
Det er ikke så meget vi bruger Tylstrup, men Inger handler da lidt i
Brugsen, og så kommer hun en del
på Solgaarden, og kører kørestol med
de gamle om tirsdagene.
Samtalen var nu ved at glide over i
det man kalder ”small talk”. Igennem
vores samtale har Ove fundet ikke
bare gamle protokoller fra tiden i AGF,
men også papirer fra hans gamle besætning af SDM køer frem. Bl.a. med
køerne havde vi fælles interesser, da
jeg også, i min tid som landmand,
havde min helt store interesse på det
punkt, så de papirer blev studeret
grundigt. Man blev helt nostalgisk, så
igen må jeg sige at jeg havde haft en
rigtig hyggelig eftermiddag med mit
kamera og min diktafon.
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Maj 2013

Som vi skrev i en tidligere udgave af
dette udmærkede lokale tidsskrift,
har vi igen i dette skoleår været så
heldige, at flere af byens erhvervsdrivende har støttet DusBussen med
tilskud, så vi har kunnet holde bussen
kørende.
I den forbindelse har vi været på
2. halvdel af vores nytårskur, ud og
tage billeder af vores rare sponsorer,
sammen med nogle af Dusbørnene.
Så I alle kan se, hvem de er. I denne
omgang snuppede vi de tre sidste fotogene herrer.
Vi fangede Salatin fra Byens Pizza,
Tommy Telt og Henrik fra Tylstrup Sokkel og Belægning.
De fotogene børn var: Ida, Mia, Benjamin, Kaya, Kira og Nikoline fra 3.
klasse. Ester, Clara, Felix, Gustav, Mathilde og Anika fra 0. klasse.
Fotograf og chauffør var: Mette og Jan
fra Dussen.
Vi håber selvfølgelig at de gode lokale sponsorater holder ved så længe, at vi på et tidspunkt kan få veteranstatus på DusBussen.
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I LANDSBYORDNINGEN!

Tak for støtten, fra børn og voksne i
Landsbyordningen.

DEL 2

INDSAMLING TIL FORDEL FOR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

S

å kom dagen, hvor Kræftens
Bekæmpelse afholdt sin årlige
landsindsamling til bekæmpelse af kræft – den grimme sygdom
som i følge statistikken rammer hver
tredje af os. I år løb indsamlingen af
stablen søndag den 7. april. På de 4
timer, som indsamlingen varede, fik
de 12 frivillige borgere, der gik/kørte
rundt i hele 9382 området med ”raslebøsserne” indsamlet 13.552 kr. tilsammen. Det var hele 3674 kr. mere
end sidste år, eller 36,9% om man
vil – det er bare rigtig flot.
Der skal igen i år lyde en stor tak
fra os indsamlere for den modtagelse,
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.

Der var flere nye indsamlere som havde meldt sig i år. Bl.a. Myrna Olesen og hendes datter Michelle.

FABELDYR &
PRINSESSER
INDTOG TYLSTRUPHALLEN
B

ørn og enkelte voksne benyttede
sig af muligheden for at klæde sig
ud, da Tylstrup Borgerforening inviterede til den årlige fastelavnsfest.
Rigtig mange deltog i den hyggelige
fest, hvor der både var kamp om at slå
tønden ned, karamellerne i tønderne og
ballonerne i loftet. Ind imellem aktiviteterne kunne der slappes af med lækkerier og drikkevarer fra ”Marias café” i
hjørnet af hallen.
Tak til borgerforeningen, fordi I stadig
laver denne hyggelige fest for os borgere
i byen.
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INGENIØREN

A F S ØR E N M OR T E NS E N

– DER MESTRER FOTOGRAFIETS KUNST

H

ar man besøgt Bethaniakirken
eller Hammelhuset (Den gamle Nordea bank), så har man
ikke kunnet undgå at blive mødt af
en række flotte fotografier. Har man
været deltager i flere af de senere
års fastelavnsgudstjenester i Bethaniakirken, så er man blevet mødt af
et tilbud om, at få et flot billede med
hjem, hvor man poserer i sin flotte
udklædning. Og i Bethaniakirkens
teenageklub ”Fresh”, har man lavet
flotte eksperimenterende fotobilleder.
Man skal ikke have meget forstand
på billeder for at kunne se, at her er
der ikke kun tale om en almindelig
amatørfotograf, men en der på helt
professionel vis ved, hvad han har
med at gøre!

Opvækst
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Hvem er han så denne fotograf? Ja
– hans historie er i grunden ret så
interessant. Bjørn Rannestad hedder
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han. Og du tænker måske, lyder det
ikke norsk. Godt gættet, for Bjørn er
norsk, men han er født og vokset op i
Etiopien i Afrika. Forældrene var norske missionærer udsendt af Norsk Luthersk Missionssamband. Her boede
han mere eller mindre i 16 år – bortset fra enkelte kortere eller længere
ophold i Norge.

Studier og job
Bjørn havde interesse for elektronik,
og da universitetet i Aalborg tilbød effekt-elektronik som speciale, var det
drømmestudiet for Bjørn. Desuden
var der gode muligheder for et job i
Danmark, da mange danske virksomheder ønskede den slags ingeniører.
Så da Bjørn var færdig med studierne,
stod der et job klar hos Grundfos i
Bjerringbro. Efter 9 år, med bl.a. mange spændende rejser rundt i verden,
søgte Bjørn nye udfordringer. Han fik i
2008 job hos KK-Elektronic i Aalborg,

og var glad for at kunne cykle til arbejdet. Her arbejder Bjørn bl.a. med
energi omformning til vindmøller. Der
leveres en del til Siemens Windpower
samt til virksomheder i Kina.

Familie
I Aalborg traf Bjørn sin kone. De viste sig, at de begge havde gået på
samme bibelskole i England, men
dog ikke samtidigt. Et træf for tidligere elevere resulterede så i, at han
mødte Ann Katrine. De bor i Hasseris
og har 2 dejlige piger. Ann Katrine er
skolekonsulent i Aalborg kommune.
Bjørn har gennem årene været aktiv
i Bethaniakirken i Tylstrup.

De første billeder
Men fotograferingen – hvor stammer
den interesse fra? Bjørn fortæller, at
han altid har interesseret sig for at
fotografere. Om det var teknikken
eller billederne, er Bjørn lidt usikker

på. Han husker, at han som 5-årig
fandt en pind og gik rundt og legede
fotograf. Naturen og dyrelivet i Etiopien var spændende, så der var rig
mulighed for at finde gode motiver.
Som 12-årig fik han sit første kamera.
Det var et Olympus, og oven i købet
et spejlreflekskamera, som for øvrigt
stadig er i brug. Bjørn beretter spændende om de første billeder af løver,
hvor vinduet i faderens bil blev rullet
ned, så der kunne knipses løs. Så det
blev til mange billeder af natur og dyr
fra tiden i Afrika.

Ny interesse
Efter familien flyttede tilbage til Norge, blev fotografiet lagt på hylden for
en tid, men efter endt uddannelse tog
han igen interessen op, og nu med et
moderne digitalkamera. Allerede efter
et par måneder vandt Bjørn en europæisk fotokonkurrence via internettet. Dette motiverede ham så meget,
at interessen igen bare er vokset og

vokset. Nye kameraer og nye konkurrencer er kommet til. Et af Bjørns specialer er at fotografere med særlige
linser, en af dem hedder: Lensbaby.
Her kan han eksperimentere meget,
og kan f.eks. gøre kanten af billedet
sløret, hvilket giver billedet en særlig aura samt ”gammelt look”, noget
som ikke kan laves via nettets forskellige fotoprogrammer. Desuden kan
Bjørn godt lide at fotografere i sort/
hvid, hvorved billedet opnår en særlig form for kontrast, og dermed kan
virke mere kunstagtigt. I dag interesserer han sig stort set ikke længere
for landskabsbilleder, men mere i portrætter og kan lide at eksperimentere
med billederne.

Eget atelier
Bjørns billeder er blevet udstillet flere
steder bl.a. på biblioteker, kirker og i
gallerier. Gennem årene har han solgt
en del billeder, og kan findes på kontorer, private hjem og så langt væk

som i USA. Han har også taget en uddannelse på et anerkendt amerikansk
institut via nettet, nemlig New York
Institute of Photography. I kælderen
i huset i Hasseris har han indrettet et
fotoatelier. Her har han også indrettet et særligt mørkekammer, så han
kan lave billeder nøjagtigt, som man
gjorde i 1800-tallet (første billede i
verden blev fremkaldt i 1839). Desuden har Bjørn ageret fotograf ved
forskellige lejligheder som bryllupper,
konfirmationer, fødselsdage, portrætter m.m. Men tiden er blevet begrænset, siden der er kommet små børn i
hjemmet – de fungerer dog som et
yndet fotomotiv!
Er du blevet interesseret i at se billeder fra Bjørn, kan du finde ham på
nettet via følgende netadresser:
www.fotoaalborg.dk
www.retrofoto.dk

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
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
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A F OLE
LE ROSE N
NØR N D E L AS
A S SO
O N , TY LSTR
TR U P BA DM I NT ON K LU B

I

Kl. 12.00 søndag var alle spillere
ude af turneringen og kl. 13.00 gik
turen derfor atter hjem mod Danmark. Vi ankom til Tylstrup søndag
nat kl. 01.00.
Uden økonomisk støtte fra sponsorer har en tur som denne ikke været
mulig, derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at takke:
• Aalborg kommune for deres bidrag
på 10.000 kr.
• SIFA for deres bidrag på 8.000 kr.
• DGI Nordjylland med diverse
materialer til uddeling i Holland
• TUI med tilskud på 10.000 kr.
• Forældreforeningen med bidrag på
1.500 kr.
• Brugsen i Tylstrup for at bidrage
med slik og chips til turen
Endvidere skal der lyde en stor tak til
forældre for at bage pølsehorn, pizzasnegle og kager, det nød alle turens
deltagere godt af.
Lad det være sagt uden tøven og
uden tvivl i stemmen. Vi har haft en

FANTASTISK tur. Sportsligt var vi helt
klart oppe mod overmagten. Vi præsterede kun ganske få sejre samt
tætte kampe som endte med nederlag i de indledende runder af stævnet. I langt størstedelen af kampene
led vi store nederlag, men hovederne
blev holdt højt, der blev kæmpet det
bedste vi havde lært og spillernes
opbakning til hinanden var i top. Fra
lederne skal der lyde stor ros til ALLE
turens deltagere. Det har været en
fornøjelse at være sammen med jer,
være vidne til et super sammenhold
i gruppen (som nu yderligere er blevet styrket). Vi har ikke på noget tidspunkt haft problemer af nogen art, alt
er ”kørt glat” og de unge mennesker
har været gode til at hjælpe hinanden
– GODT GÅET!
Lad os håbe at vi i fællesskab kan
gøre det muligt at komme af sted på
flere klubture fremover!
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weekenden 22-24/3 2013 var Tylstrup Badmintonklubs ungdomsafdeling af sted på klubtur og til stævne i Almere Holland. I alt 20 unge
mennesker, 2 trænere, 4 ledere samt
Leo Dahl fra Aalborg Badminton Ring
deltog i turen.
Turen startede fredag morgen kl.
05.00 med afgang fra Tylstrup Hallen. 12 timer senere, kl. 17.00 ankom vi til Almere, hvor vi blev taget
godt imod og vores værter serverede
en velsmagende Indonesisk buffet,
som vi alle nød med stort velbehag.
Hele lørdagen blev der spillet stævne fra kl. 09.00 og i næsten 12 timer frem. Herefter var vi på kinesisk
restaurant, hvor vi havde en rigtig
hyggelig aften, med god mad og højt
humør, inden vi atter lagde vejen forbi
den spejderhytte vi have fået stillet
til rådighed, så de få spillere som
skulle spille om søndagen, kunne
komme under dynen og være friske til
søndagens strabadser.

12

Tobias Lund
Maiken Thomsen og

Signe Hovmøller og Sidsel Juu
l Kris
med træner Anders Balle-Pete tensen
rsen
ved baglinien

AAB bussen – hvor vi er klar til afgang fra Tylstrup Hallen

SÅ ER DEN

NYE FODBOLDSÆSON
I TYLSTRUP SKUDT I GANG

A F T U I – F ODB OL D, U NG DOM

L
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ørdag den 16. marts blev der
afholdt standerhejsning i ungdomsafdelingen. Rigtig mange
gamle og nye spillere dukkede op, for
at være med til at starte den nye sæson. Dannebrog røg til tops, og der
blev budt velkommen til alle børn og
forældre.
Trænere og spillere blev forenet og
så var det tid til at få gang i de vinterstive ben. Yngste spiller i klubben
er knap 4 år, så der er grobund for
mange års erfaring, og hvem ved om
der er en kommende landsholdsspiller iblandt de små poder.
Efter træning blev der serveret pølser med brød og saftevand til alle.
Menuen var populær og der var stuvende fuldt i det hyggelige klubhus.
Der trænes fodbold tirsdag og torsdag, så hvis der er nogle børn der
endnu ikke er kommet i gang, er det
bare med at møde op og spille med.
Som i mange andre foreninger er
frivillige kræfter uundværlige. Derfor
skal du bare henvende dig til ungdomsudvalget eller trænerne, hvis du
har lyst til at give et nap med.
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SÅ ER TYLSTRUP
BORGERFORENING KONSTITUERET…

E

fter den fornylig afholdte generalforsamling i Tylstrup Borgerforening, hvor Formand Lars
Lykke Larsen valgte at gå af, er borgerforeningens bestyrelse igen på plads.
Bestyrelsen vil gerne takke Lars for
den store indsats han har ydet igennem de mange år i Borgerforeningen.
Lars har sørget for at Borgerforeningen er blevet synliggjort og har været
et solidt bindeled til Tylstrup marked,
hvor han også bruger meget af sin
tid. Uden markedets overskud ville
Borgerforeningen ikke have mange
midler at dele ud af.
I bestyrelsen kommer vi til at savne
de tørre jokes, vittige kommentarer
og gode diskussioner, som Lars flittigt
har delt ud af under vores møder…
Heldigvis har vi fået nye medlemmer i bestyrelsen nemlig Thomas
Jefta Petersen og Lindy Sørensen,
som er klar med nye kræfter og idéer.
Velkommen til jer.

Således er posterne i Tylstrup Borgerforening fordelt på et nyt stærkt hold:
Formand: Betina Mørch
Næstformand: Lisbeth Pilgaard
Kasserer: Preben Mattesen
Sekretær: Lone Kruse Jørgensen
Mediemand: Thomas Jefta Petersen
Øvrige medlemmer og suppleanter:
Teresa Vede, Kenneth K. Jensen,
Lindy Sørensen og Hanne Hedegaard.
Borgerforeningen er i gang med at
forberede arbejdsdag i anlægget den
20. april, Sankt Hans i anlægget og
fiskekonkurrencen ved søerne. Læg
mærke til opslag i Brugsen og ved
købmanden i løbet af sommeren.
Tjek også Tylstrup bys nye fine
hjemmeside ud.
Husk også at blive medlem af Tylstrup
Borgerforening. Der kommer et girokort i din postkasse inden længe. Det
koster kun 150 kr. om året.
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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

Borgerforeningen arrangerer mange
aktiviteter i løbet af året og yder støtte
til projekter i og omkring Tylstrup.
Send en ansøgning til bestyrelsen
så kigger vi på det.
God sommer fra
Tylstrup Borgerforening

BRÆNDSKOV BEBOERFORENING

EFTERLYSER GODE IDEER!
A F DEN NIS CH RISTE NS EN , BR Æ N D S KO V BEBO ER F OR E NI NG

D

Her ses Brændskov Forsamlingshus, og til højre i billedet ses bygningen med de to lejemål,
der nu ønskes nedrevet.
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er er brydningstid i Brændskov! Ved siden af Brændskov
Forsamlingshus har der i flere
år været tilknyttet to lejemål. I efteråret 2012 blev det sidste lejemål så
opsagt. Denne sidste lejeindtægt har
været en grundpille i beboerforeningens, og dermed forsamlingshusets,
økonomi. Skulle en ny lejer findes,
ville det øjensynligt kræve en større
renovering af lejemålet – en betydelig
udgift, der ville vælte beboerforeningens økonomi. I stedet blev en nedrivning af bygningen derfor diskuteret.
Regeringens vækstplan indeholder en
genindførelse af en pulje til nedrivning
og istandsættelse af tomme, misligholdte og ubrugelige huse. Beboerforeningen har derfor været i kontakt
med Jane Tange, konsulent i Aalborg
Kommunes afdeling for Sundhed og
Bæredygtig Udvikling. Her har der været stor hjælp at hente, i forhold til
hvilke puljer osv. der skulle søges ved.
”Puljen til forskønnelse og udvikling i landdistrikterne” blev bl.a. præsenteret for os, og her er der virkelig
muligheder. Hvis nedrivningen bliver
en realitet, åbnes der samtidig op
for andre anvendelsesmuligheder af
arealet. Det kunne fx være etablering
af legeplads, primitiv lejrplads og byhave på det ryddede areal. Det kunne
også være en alternativ formidling af
skolens historie, som en lille kompensation for, at man nu vælter bygningerne osv.
Dette er blot idéer, og i den forbindelse efterlyser beboerforeningen
andre gode forslag til en anvendelse
af det areal, der vil opstå ved en evt.
nedrivning.
Forslag kan sendes til formand
Niels Hedermann på niels@klovborg.
dk eller ringes på tlf.: 2279712
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Brændskov Forsamlingshus danner rammen for en forårsfest og en høstfest. Her kan folk fra
nær og fjern mødes til hyggeligt samvær med musik og dans. To fester, der har stolte traditioner og oftest giver fulde huse. Billedet er fra forårsfesten den 12. april 2013, hvor ca. 40
feststemte mennesker mødte op.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK

EGNSMINDESAMLINGEN
FIK NYE OPSLAGSTAVLER

A F J E NS T H OM S E N NY G A A RD
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E

gnsmindesamlingen for Sulsted
Ajstrup Sogn på Sulsted Skole,
har længe manglet udstillingsmuligheder til de mange gårdbilleder,
som de gennem tiden har fået indleveret. Billederne har længe ligget i
nogle skuffer og hylder. De har ikke
været særligt godt beskyttet mod ridser og skrammer, når de skulle findes
frem. Selvom billederne godt nok er
nummererede, kunne det stadigvæk
være meget besværligt at finde det
enkelte billede. Så fik man idéen til
nogle opslagstavler, der kan køres ud
fra væggen, og som ikke fyldte ret
meget, når de ikke er i brug. Det er
slet og ret spånplader, som monteres
på nogle skinner i loftet og på gulvet,
så de kan trækkes frem og tilbage,
og der kunne hænges billeder på
begge sider. Den slags ting koster jo
penge, og det er noget som foreningen ikke har ret mange af. 5 plader
med skinner, beslag, maling osv. ville
beløbe sig til 5000 kr. Derfor søgte
de om støtte til projektet hos Tylstrup
Borgerforening, som gav tilsagn om
2500 kr. Så fik de 1000 kr. fra Hammerpigerne, og de sidste 1500 kr.
kom fra Sulsted Ajstrup Sparekasses
mindefond.

Opslagstavlerne som de kom til at se ud med billederne på.

Onsdag den 20. februar overbragte
Tylstrup Borgerforenings kasserer, Preben Mattesen, så pengene til Egnsmindesamlingens bestyrelsesmedlem
Karl Nielsen, og nu er tavlerne så på
plads.
”Vi er meget glade for pengene”
sagde Karl Nielsen. ”Nu har vi plads
til næsten alle billederne. De allerstørste bliver der nok ikke plads til
på tavlerne, men de kan komme til
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Preben Mattesen overrækker pengene til Karl Nielsen.

at hænge på en vægplads et eller
andet sted. Det finder vi ud af hen
ad vejen. Vi har heldigvis fået meget
mere plads, efter at vi fik overdraget
lokalerne her på Sulsted skole, da
biblioteket blev nedlagt”.
Preben Mattesen havde også taget en stor flyttekasse med. Den indeholdt mange forskellige ting, som
Tylstrup Borgerforening har gået og
gemt på gennem tiderne. Det var nok

især nogle gamle protokoller, samt en
mappe med avisudklip fra 1990’erne,
der kunne bruges. Mappen er lavet af
tidligere kasserer i Borgerforeningen,
Finn Larsson, som dengang fik betalt
et avisabonnement, mod at han klippede alt ud vedr. Tylstrup og sammensatte en mappe om emnet. Man må
sige, at det blev et flot og interessant
stykke arbejde, der kom ud af det.
Det er flotte lokaler, som sognets
fortid nu bliver plejet i. Når man træder ind af døren, bliver man mødt af
billederne af samtlige sogneråd, der
har været gemmen tiderne, inden det
blev til storkommune. Går man så ind
af næste dør, kommer man ind i selve
arkivet, som er store lyse lokaler, hvor
der på væggene, bl.a. hænger gamle
luftfotos af byerne i sognet. Der er
en hel væg dækket af en reol, der
huser spændende bøger af fordoms
lokale forfattere. Der er et arkiv med
avisudklip fra ting, som der er sket
igennem tiderne i sognet. Der findes

arkiver med gamle kort og bybilleder
osv. Alting utroligt spændende, at gå
og studerer.
Hvis man interessere sig for vores
lokalområde, dvs. Tylstrup, Ajstrup,
Sulsted og Vestbjerg, kan et besøg
anbefales. Man kan finde rigtig mange oplysninger i Egnsmindesamlingens arkiver, og da bestyrelsens medlemmer er lokale mennesker, som er
født i sognet, vil de vide mange ting
eller også vil de vide, hvor man kan
henvende sig for at få at få flere oplysninger.
Egnsmindesamlingen har åbent
den første tirsdag og 3. onsdag i hver
måned.
Skulle man have lyst til at bliv medlem af Egnsmindesamlingen koster
det 100 kr. om året pr. husstand og
150 kr. for firmaer.
Man kan henvende sig til formand
Leo Jensen på tlf. 98 26 24 04 eller
mail: sulstedmindesamling@mail.dk
Mappen studeres med aviskudklip fra Tylstrup.

HVAD ER DIN DRIVKRAFT?
A F PHI LIP F ODG A ARD

der var en Gud som elskede dem,
der drev ham. Det ønske drev ham
igennem et langt liv, hvor han fortalte
om Guds kærlighed og frelsen i Jesus
Kristus, til millioner af mennesker.
Mother Theresa valgte som ung lærerinde, at vie sit liv til at tjene andre
mennesker blandt Calcuttas fattigste,
et liv som fik spor langt, langt ind også
i den vestlige materialistiske verden.
Martin Luther King kunne ikke acceptere et racedelt USA, kunne ikke
acceptere at hvide mennesker, skulle
have en fordel frem for sorte, og valgte at satse sin energi og i sidste ende
sit liv for at gøre noget ved denne
uretfærdighed.
Vi er skabt til at gøre en forskel på
hver vores måde, og det kan vi gøre
igennem hele vores liv. Hjælpe, lytte,
vise omsorg og kærlighed til mennesker, og til en verden der har så hårdt
brug for det.
Ingen kan gøre alt, men alle kan
gøre noget.
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V

i er alle sammen på vej igennem livet, men vi har forskellige former for motivation. Hvad
fylder vore live, hvad motiverer os,
hvad driver os af sted på vej igennem
livet?
Hvad er det som får mennesker til
at være trofaste, til at give af sin tid og
sine penge og sit liv? Hvad er det som
får mennesker til at sælge alt hvad de
ejer, og rejse til Afrika og hjælpe mennesker i nød? Hvad er det som får folk
til åbne deres hjem og deres liv for at
hjælpe mennesker? Hvad får millioner af mennesker til, hver eneste dag,
at gøre en indsats for at hjælpe dem,
som har brug for det i lokalområdet?
Det er mennesker som siger nu er
det nok, nu vil jeg ikke acceptere at
se denne uretfærdighed, nu vil jeg
kæmpe imod verdens uretfærdighed.
Hvad er det som sker i verden, som
du ikke kan finde dig i længere?
For Billy Graham, amerikansk evangelist, var det hans store ønske om,
at mennesker måtte få at vide, at
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RUMÆNIEN
– BØRN, BUNICA OG MAD
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I

begyndelsen af april var jeg i Rumænien endnu engang, mest for
at besøge børn i vort skoleprojekt,
men også for at bringe glæde til nogle
familier i form af mad og hjemmestrikket tøj.

Skoleprojekt
Heldigvis går det rigtig godt for langt
de fleste af de 80 børn vi har i sko-

leprojekt. Det er et projekt, som rigtig mange har glæde af. Men det går
dog ikke lige let for alle, Ane Maria
fra Targu Trotus mødte vi hjemme,
sidste år tog forældrene hende ud af
projektet, fordi hun skulle passe sine
to syge søskende. Den ene er syv år,
og er meget underernæret fordi hun
kun kan tage flydende næring til sig,
den anden har Downs syndrom. For-

ældrene er ikke tilstrækkelig ansvarlig
over for familien, og kommune og stat
hjælper ikke, så det blev Ane Maria,
der måtte tage over. Vi møder hende
i et lille røgfyldt rum, hvor hun står
og rører i mameliga (majsgrød) til sine
søskende. Vi synes ikke det er rimeligt, at en pige på 15 år skal overtage
sine forældres forpligtigelser.

Bunica
Vi besøgte en anden familie i landsbyen Versesti, her er et barn i skoleprojekt. Moderen er alene med fire
mindreårige børn, hendes mand er
omkommet i en trafikulykke. Alligevel
har familien overskud til at tage sig af
en gammel bunica (bedstemor) som
ingen andre vil kendes ved. På trods
af, at der ikke er nogen indtægter og
meget, meget ringe boligforhold, bor
den gamle bunica hos dem som en
del af deres familie. Det synes jeg er
flot.

Mad
Moderen er 33 år, de har ni børn og
hun er gravid med nr. 10, huset består

af to rum, i det ene er en ovn/komfur,
en sofa og et faldefærdigt bord, det
andet rum er tom og der er ingen glas
i vinduet og ingen dør i. Familien her
har næsten ingen indtægter, kun hvis
en af forældrene kan få lidt arbejde
ved en nabo, er der mulighed for at
tjene nogle penge, ofte prøver de at
tigge sig til det der skal brødføde dem
den dag.
Før vi denne dag begav os af sted
havde vi indkøbt flere poser med madvarer for ca. 200 kr. pr. pose. Det var
en god fornemmelse at se smilene i
ansigterne på børnene da vi pakkede
madvarer ud, specielt en pakke med
sammenlagte kiks var et hit. De flotte
hjemmestrikkede bluser vi havde med

var også med til at højne stemningen.
Sådanne lignende otte besøg havde
vi den dag. Pengene til madvarer
havde vi fået af Tylstrup Genbrug og
endnu engang landede pengene fra
Genbrugsbutikken præcis der hvor
der var mest brug for dem.
Læs mere om arbejdet i Rumænien
på www.helpromania.minisite.dk
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SPONSORCYKELLØB

TOUR DE TYLSTRUP
Lørdag den 25. maj 2013 kl. 10.00-?
– ET UNDERHOLDENDE SPONSORCYKELLØB, FOR 5. KLASSE PÅ TYLSTRUP SKOLE
Ruten er ca. 1 km., der køres så mange påbegyndte
omgange som muligt på 1 time. Rytterne finder selv
deres sponsorer (3 - 5 stykker og gerne flere).
Der aftales sponsorat på min. 5 kr. pr. kilometer,
men ellers er der intet ”loft” – der kan
også gives et fast beløb.

g
stor opbaknin
å
p
r
e
b
å
h
i
V
–

Medbring gerne tæpper, stole eller lignende.
Store bannere/skilte, pæne tilråb, heppekor
og andre sjove ting er meget ønsket.
Der vil blive solgt kaffe/the, slush ice, øl, vand,
kage, muffins, boller, og hvad der nu findes på.

Maj 2013

Cykelløbet bliver afholdt med start og mål
ved plænen ved Brugsen Tylstrup.
Overskuddet fra turen, vil blive benyttet til
en klassetur til Bornholm i 6. klasse.

DIN ANNONCE
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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,-

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

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

• Konfirmation i 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 flagallé, aftales med Erhvervsforeningen. Den flotte flagallé er kommet til verden
takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for
støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på
sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen

Kalender
MAJ 2013

JULI 2013

15.
kl. 13.30

Gavlen:
Banko v. Centerrådet. Alle er velkommen.

15.

Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Udflugt (se nærmere i Vodskov Avis).

16.
kl. 9.00

Ajstrup Kirke:
Morgensang i Sognets Hus.

16.
kl. 18.00

Bethaniakirken:
Spisning, undervisning og samtale m. Philip Fodgaard.

19.
kl. 10.00

Ajstrup Kirke:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

19.
kl. 10.30

Bethaniakirken:
Pinsegudstjeneste.
Taler: Missionsforstander John Nielsen.

20.
kl. 11.00

Ajstrup Kirke:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

22.
kl. 13.30

Gavlen:
Tur til Vodskov Gartneri Hammer Bakker.

22.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

23.
kl. 12.30

Bethaniakirken:
Seniortræf. Årlig udflugt.

26.
kl. 10.30

Bethaniakirken:
Missionsgudstjeneste. Focus på Ghana.
Talere: Hanne Jensen og Trine Puggaard.

29.
kl. 19.30

Gavlen:
Faldforebyggelse ved sygeplejerske Dorthe Hostrup.

JUNI 2013
1.-2.
kl. 10.00 - 16.00

Abbé Pierre’s Klunsere:
Loppemarked.
Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.

8.
kl. 13.30

Gavlen:
Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

13.
kl. 18.30

Ajstrup Kirke:
Aftenudflugt til Gjøl, med bl.a. rundvisning i Gjøl Kirke.
Tilmelding nødvendig.

19.
kl. 13.30

Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

21.
kl. 13.30

Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Banko på Toftegårdscentret i Sulsted.

23.
kl. 10.00

Ajstrup Kirke:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendig.

26.

26.
kl. 19.00

Gavlen:
Sommerudflugt v. Centerrådet. Turen går til Hobro,
hvor vi sejler med Svanen til Mariager. Der vil være
middag samt eftermiddagskaffe på turen. Se folder.
Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

6.-7.
kl. 10.00 - 16.00
21.-26.
kl. 13.30

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.
Abbé Pierre’s Klunsere:
Loppemarked.
Bethaniakirken:
Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg.

AUGUST 2013
3.-4.
kl. 10.00 - 16.00

Abbé Pierre’s Klunsere:
Loppemarked.

3.
kl. 13.30

Gavlen:
Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

6.
kl. 14.30

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffen.

9.-11.

Badminton:
Rønbjerg Tur for ungdom.

13.

Badminton:
Badmintonsæson starter.

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 2013 i løbet af uge 33.
Kontakt derfor Anja senest:

den 11. juli 2013
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio august 2013 til
ultimo november 2013.
Har du noget du gerne vil have i bladet kan du sende
det til redaktørerne (se side 2).

LÆS OGSÅ

INDBLIK

PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK

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 2013

4.
kl. 14.30

2.
kl. 14.30
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

www.s-lange.dk

SLOTSGADE 31 – 9000 AALBORG

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

*UXQGWYLJ6¡UHQVHQV9HM7\OVWUXS


Vi kører for dig!

Maj 2013

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

Tlf. 96 45 52 60

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

Autoriseret Alarminstallatør

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

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
Kvalitet og service… hver gang!

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

98 26 14 18
Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup
KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

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

... mød os på
Skovmarken

Dan Kristiansen

Klovborg I/S
v/ Niels Hedermann
Taksvej 45
9700 Brønderslev
v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk
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AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og
mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

Telefon-

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

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

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Thomas Nielsen

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

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

BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61
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 MARKED
Hanne Hedegaard
20 74 02 65
hha@nordfiber.dk

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

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

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
EFTERLØNS- OG
PENSIONISTFORENING
Formand:
Hanne Kringel
98 26 19 78
hanne_kringel@yahoo.dk
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

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

heidiborupnielsen@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
98 26 08 61
hcc@nordfiber.dk
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
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:
Bettina Mørk
25 54 31 12
frk.moerk@hotmail.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

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

