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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem-
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Anja Justesen.
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”De små synger” AF LENE MANSTRUP

S ådan hed min barndoms sang-
bog. I boghandlen ser jeg, at 
den stadig trives i bedste vel-

gående. Jeg husker, at jeg ofte sad i 
øv erste køjeseng og sang alle bogens 
sange fra ende til anden, uanset om 
jeg kunne melodien eller ej. Resten 
af familien må have ”grædt” i kor. 
På mine årlige 1-døgns ferieture til 
henholdsvis bedstemor/bedstefar og 
mormor/morfar, var ”De små synger” 
altid med i tasken. Som de fl este børn 
elskede jeg sang og musik. Hvem har 
ikke betragtet et lille barn, der hver-
ken kan kravle, gå eller tale, lyse op 
i et stort smil og begynde at vugge i 
takt på gulvet, når vi spiller musik eller 
selv synger.

Hjerneforsker Kjeld Fredens siger, 
at ”Musik er hjernegymnastik og kan 
hjælpe på både indlæring og inklu-
sion. Musik er et verdenssprog, der 
kommunikerer på tværs af forskellige 
sprog og kulturer. Musik kan forløse 
fantasien og stimulere hjernen til at 
lære, hvilket gør musik til et fantastisk 
værktøj, når børn skal lære at læse, 
skrive og regne”.

I arbejdet med børn er der rig mu-
lighed for at benytte dette værktøj. 
Musik spreder glæde, og børn og 
voksne føler samhørighed. Det ople-
ver vi i dagplejen ved vores månedlige 
”minikoncert” på Solgården sammen 
med beboere og personale. Det op-
leves i børnehaver, skoler og kirker, 
og efter min mening får et næsten 
hvilket som helst møde en god start 
med en sang. 13. september holdt 
dagplejen bedsteforældredag, og da 
netop den dag var den årlige ”Små 
synger sammen”-dag i alle dagtilbud 
landet over, var det jo naturligt for os 
denne dag at have sangen i fokus til 
stor glæde for alle.

Jeg har netop haft den store for-
nøjelse at overvære en imponerende 
støttekoncert ”Light a light for Bang-
ladesh” i København, hvor man sam-
lede penge ind til en musikskole for 
børn i slummen i Dhaka. Og ud fra 
ovennævnte devise om musik som 
værktøj, er det vel den ypperste start 
for en god fremtid for disse fattige 
børn. Dejligt at nogle af Danmarks 
topprofessionelle musikere og san-
gere samt en masse frivillige støtter 
sådan et projekt.

Advent og jul står for døren. Jeg 
håber, at sang og musik må være i 
højsædet i både hjem, daginstitutio-
ner, skoler, plejehjem osv. Sørg nu for 
mange gange at få sunget ”På loftet 
sidder nissen” – ”Nu er det jul igen” 
og en dejlig salme med et simpelt 
omkvæd, som alle børn hurtigt lærer 
– skidt med, at Halleluja indimellem 
bliver til HaLUleja – for under alle om-
stændigheder - så ER ”ET BARN FØDT 
I BETHLEHEM”.

God jul og sanglyst til alle.
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I dette nummer af Indblik er det 
ende lig lykkedes mig at krydse by-
grænsen til Tylstrup og komme til 

Ajstrup. Her, en søndag formiddag i 
starten af september, sidder jeg på 
det sammen kontor, hvor jeg mange 
gange, først i 80’erne, har siddet og 
betalt regninger for gødning og foder-
stoffer dengang jeg var landmand. Jeg 
sidder i den gamle Brugs i Ajstrup og 
snakker med Bjarne Sachse, som er 
direktør og ejer af C. Olesen, der har 
til huse i selve butikken i den gamle 
Brugs. Det er med store forventninger 
til en god historie, at jeg starter min 
diktafon, og jeg må sige, at forvent-
ningerne til fulde blev opfyldt. 

Hvor længe har du boet
i Ajstrup, hvor kom du fra,
og hvorfor endte du i Ajstrup? 
Vi har faktisk haft ”Mejeriet” her i Aj-
strup i 45 år. Vi købte det i 1967, 
året efter at det blev nedlagt. Jeg 
kommer jo, som de fl este ved, fra 
Vævergården i Tylstrup, som min far 
ejede, men jeg er født i Nørresundby 
og opvokset i Skalborg. At det så lige 
blev Ajstrup, vi slog os ned i, da vi 
kom tilbage fra Sverige, hvor vi begge 
havde taget vores uddannelse, var lidt
at et tilfælde. Jeg var kammerat med 
den gamle landbetjent i Sulsted, Erik 

Lottrups søn og kom meget i det 
hjem. En dag jeg var på besøg der, 
spurgte jeg Lottrup, om han ikke hav-
de et godt forslag til, hvor Gro og jeg 
kunne bo når vi var blevet gift. Han 
kendte jo området bedre end nogen 
anden. Vi havde lånt nogle penge af 
Gros far, der havde oprettet en fami-
liefond, som hans børn kunne bruge, 
når de skulle stifte bo. Det fi k Lot-
trup at vide, så han havde noget at 
gå efter. Han kendte jo mig, og hvilke 
interesser jeg havde, og Gro og jeg 
var på det område meget ens. Der gik 
kun et par dage, så vende han tilbage 
og sagde, at han havde to forslag nu. 
Det ene var en gammel frugtplantage 
nord for Hammer Bakker, men der var 
kun en sokkel og en æblekælder på 
grunden. Så var der også mejeriet i 
Ajstrup, som lige var blevet nedlagt.

Jeg har altid, når man kommer kør-
ende fra syd og kommer op på toppen 
af Vestbjerg Bakke, følt mig hjemme. 
Det var her, jeg hørte til. Det er et 
fl ot syn, der møder én deroppe fra og 
Ajstrup lå jo på nordskråningen af den 
bakke. Da mejeriet næsten var klar til 
at fl ytte ind i med det samme, blev 
det det, vi købte. Det kostede 60.000 
kr. dengang i 1967. 

Jeg har altid syntes, at Ajstrup er 
en køn by. Der er så fl ot og velholdt 

hele vejen fra landevejen af. Ajstrup 
er jo en gammel ”Rundby” med fæl-
les græsningsareal, som der jo skulle 
være dengang. 

Der var sådan en dejlig balance 
og sammenhold i byen, og det er der 
stadigvæk. Det kunne vi mærke lige 
fra begyndelse, og vores piger kunne 
også mærke det, da de blev ældre. 
Det snakker de stadigvæk om, når de 
er her. Der er ikke forskel på nogen 
her. Vi faldt for Ajstrup og er meget 
glad for at bo her. 

Byen arvede jo et dejligt hus efter 
gårdejer Ejner Andersen og hans hu-
stru. De havde ingen børn, så de te-
stamenterede deres hus til byen. Det 
er nu forsamlingshuset ”Ajstruphus”, 
og der kommer vi tit til forskellige ak-
tiviteter. Hvert år 1. søndag i advent 
har vi den tradition, at der er juletræs-
tænding her, uden for den gamle 
Brugs. Så kommer hele byen af huse 
til æbleskiver og gløgg.

Vi var lidt kede af, at skolen luk-
kede, men begge vores piger nåede 
lige at få det hele med, inden den luk-
kede. Det har de været meget glade 
for. Der var få børn i byen, dengang i 
starten af 80’erne, og da den gamle 
lærer Madsen døde, skulle der til at 
være fl ere lærer og en sekretær. Da 
der så kun var 5-6 elever i hver klas-

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

Fulde navn: Bjarne Sachse. 
Stilling: Direktør for C. Olesen. 
Alder: 68 år. 
Civil stand: Gift med Gro, som
kommer fra Norge. 
Børn: 2 døtre. Katja som er Arkitekt 
og bor i Toronto i Canada. Hun er 
canadisk gift og har to børn.
Karina som er Antropolog og bor i 
København. Hun er gift med en fær ing 
og har en datter. 

BJARNE SACHSE
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se, blev det for dyrt at drive skolen, 
så den lukkede og børnene blev fl yttet 
til Sulsted skole. Vi fl yttede dog vores 
piger til Solsideskolen i Nørresundby. 
Vi syntes, at de ville have godt af at 
komme ud og se, at verden var større 
end lille Ajstrup. 

Hvis jeg skal nævne noget, som 
jeg synes, der mangler i Ajstrup, så 
kunne jeg godt ønske, at der kom en 
5-10 nye boliger i byen. Det er lidt 
synd, at det hele fl ytter til Sulsted og 
Tylstrup. Byen kunne sagtens bære 
lidt fl ere huse.

Vi er 5 erhvervsdrivende her i byen, 
som gik sammen og købte Brugsen 
her, da den lukkede. Vi syntes, at det 
var synd, at den gamle centrale byg-
ning bare skulle stå og forfalde. Det 
initiativ, som vi tog, blev godt mod-
taget af alle i byen, og vi fi k stor ros 
fra alle sider. Da vi var færdig med 
at indrette bygningerne, lavede vi en 
lille (troede vi) indvielsesfest i den 
store hal. Men der kom 176 borgere 
til festen. 2 landmænd havde hver 
sponsoreret en gris, så vi fi k helstegt 
pattegris. Det blev til en heldagsfest 
med hoppeborge til børnene, mens vi 
”gamle” festede til den lyse morgen. 

Men du startede jo op
i Tylstrup på Vævergården, ikk’? 
Jo, det gjorde jeg. Min far købte Væ-
vergården i 1957. Ikke for at fortsætte 
med væveriet, men for at lave en fi n 
møbelforretning. For der var dengang 
begyndt at ske noget nyt inden for bo-
ligindretning. Hvor det før var lokale 
håndværkere og andre, som lavede 
møbler, så blev der nu lavet arkitekt-
tegnede møbler. Min far kunne se, at 
der, på det tidspunkt, ikke var nogle 
forretninger af den slags i Vendsyssel. 
Så han fl yttede fra Aalborg, hvor han 
havde et polsterværksted og en lille 
butik, til Tylstrup. Da var jeg 13-14 år. 
Den tidligere ejer, Kjeldsen, overtalte 
dog min far til at fortsætte med væv-
ningen, som kørte som hjemmevæv-
ning. Der var kun et par væve på selve 
Vævergården. Resten foregik hjemme 
hos medarbejderne, som havde en 
væv stående i garagen eller et tomt 
rum i huset, hvor der var plads. 

Min far havde en fætter, som var is -
en kræmmer i Hjallerup. Han spurgte 
mig, om jeg ikke kunne tænke mig 

at komme i lære hos ham som isen-
kræmmer, når vi nu alligevel skulle 
fl ytte. Det tilbud kunne jeg ikke stå 
for, så jeg hoppede ud af skolen og 
kom i lære. Jeg cyklede fra Tylstrup 
til Hjallerup hver dag, de næste 4 år, 
til jeg var færdiguddannet isenkræm-
mer. Jeg havde dog hele tiden, med 
stor interesse fulgt vævningen. Min 
far udbyggede væveriet på Væver-
gården, så der blev plads til ca. 15 
væve, og det hele blev samlet et sted. 
Der var dog stadigvæk nogle damer, 
som sad og vævede derhjemme, og 
det var tit mig, der cyklede rundt med 
garn til dem, når de manglede. Jeg 
kunne godt se, at mine interesser gik 
i en anden retning end isenkramve-
jen. Det var vævningen, som havde 
min store interesse. Jeg havde jo 
snydt lidt med skolen, så jeg fi k det, 
der hed civilundervisning mens jeg af-
tjente min værnepligt, og da det var 
overstået tog jeg ned og arbejdede 
på Kolding Hørfabrik, hvor jeg lærte 
at arbejde med hør. Derefter kom jeg 
ned på Sønderborg Uldspinderi og 
lærte spinding og farvning. Jeg ville 
dog lære mere, og tog derfor ned og 
arbejdede på et væveri i Celle i Tysk-
land i et halv års tid. Det var så me-
ningen, at jeg ville tage en tekstilin-
geniør uddannelse i Tyskland, men på 
væveriet i Celle, var der en designer-
pige som havde haft et udvekslings-
ophold på en designerskole i Sverige. 
Hun overtalte mig til tage til Sverige i 
stedet for, da hun syntes, at det var 
mere mig, at lære mere om vævnin-
gens kunst og farvesammensætning 
osv., end bare at vide hvordan en væv 
virkede. ”Der var alt for mange tand-
hjul i uddannelsen som tekstilinge-
niør”, som hun sagde. 

Jeg søgte godt nok ind begge sted-
er, og kom også ind begge steder. Jeg 
valgte Sverige og fi k en rigtig god ud-
dannelse deroppe, og som ekstra bo-
nus, så var det jo også på skolen der, 
at jeg mød te Gro, der gik på samme 
linje som mig.

Efter endt uddannelse kom vi så 
tilbage til Tylstrup og jeg begyndte at 
rationalisere produktionen med den 
nye viden, jeg kom med. Samtidig var 
der også kommet nogle helt nye væ-
vemaskiner, som jeg var meget fas-
cineret af. Dem skulle vi også have. 

Vi var da ved at være færdige med 
at renovere ”Mejeriet” her i Ajstrup, 
og derved havde vi oparbejdet en stor 
friværdi i vores private bolig. Af de 
penge, brugte jeg 200.000 kr. til at 
ind købe 2 nye væve til Vævergården. 
Det var i 1972.

I 1974 etableredes A/S Danish Art
Weaving (væveriet), hvor jeg var ho-
vedaktionær. Samme år stiftedes Væ-
ver gården ApS (møbelforretning og 
mø belværksted), hvor min bror Ernst 
var hovedaktionær. 

Lønningerne var steget en hel del 
gennem årene. Det betød, at det var 
begyndt at ”gøre ondt” at håndvæve 
stoffer. Det blev for dyrt, men heldigvis 
var det begyndt at komme på mode 
med nye møbler i syrebehandlet træ. 
Møbler af meget høj kvalitet og der 
skulle ikke bruges ret meget stof til 
det. De solgte ret godt et stykke tid, 
men så begyndte det også at gå re-
tur. Så en dag kom daværende præst 
i Dronninglund, Henrik Christiansen 
(senere biskop) forbi. Han kendte os 
rigtig godt, da han altid havde købt 
møbler hos min far. Han havde fået 
den idé, om ikke det var noget for os, 
at begynde at lave nye fl otte messe-
hagler til vores kirker. Vi arbejdede lidt 
med idéen og da Gro havde en grund-
uddannelse som skrædder, beslutte-
de vi os for, at prøve det. Det blev et 
rigtigt godt supplement til vores øv-
rige produktion, og da vores priser var 
konkurrencedygtige, greb det hurtigt 
om sig, og i fl ere år lavede Gro faktisk 
2 messehagler om måneden. Når jeg 
var rundt i landet for at sælge mø-
belstoffer, besøgte jeg også kirkerne. 
På den måde kunne vi holde nogle af 
håndvævene i gang, og samtidig var 
vi også begyndt at væve tæpper, pri-
mært til kirkerne. Her snakker vi om 
kortæpper og ellers til udsmykning, 
Men vi lavede også tæpper til virk-
somheder m.m.

Nu havde vi så fået de to nye væve 
til at køre rigtig godt, og der var blevet 
mere balance i omkostningerne. Så 
købte vi to væve mere og i dag står 
der faktisk 17 væve af den type, på 
Vævergården. Der var også begyndt 
at lukke en del væverier ned, rundt 
omkring i landet. Jeg købte 3 væverier 
i min tid på Vævergården, og fl yttede 
dem til Tylstrup. Den sidste helt store 
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investering, vi gjorde, var at få hele 
efterbehandlingen med. Det var bl.a. 
farvning og færdiggørelsen af stoffet. 

Jeg var nu ved at være fyldt 60 år, 
og vi skulle til at tænke på fremtiden. 
Det var fra starten meningen, at vores 
ældste datter, Katja, skulle overtaget 
forretningen, men hun var jo havnet i 
Toronto, så vi skulle tænke alternativt. 
Pludseligt dukkede der en interesse-
ret køber op, og så gik det stærkt, og 
i løbet af få måneder, hav de vi solgt 
halvdelen, og lavet en afviklingsplan 
for den sidste halvdel af virksomhe-
den, så det blev en glid ende over-
gang, hvor vi, lidt efter lidt, trak os ud 
af fi rmaet. 

Hvordan kom så
C. Olesen ind i billedet?
Vi syntes ikke rigtigt, at vi var klar til 
at gå på pension endnu. Vi havde al-
tid vævet for C. Olesen, der var en 
af landets førende og rigeste ledende 
virksomheder med en masse ejen-
domme og produktionsvirksomheder 
i København. Firmaet var kommet i 
hænderne på nogle forretningsfolk, 
som kun var ude på at tømme det for 
værdier, for så til sidst at lukke fi rma-
et. C. Olesen havde en meget klassisk 
produktion af møbelstoffer, designet 
af Arne Jakobsen. Den afdeling over-
tog vi så i stedet for. Det var jo et 
handelsfi rma. Stofferne havde de fået 
lavet på Vævergården, så vi kendte 
produkterne og var meget fascineret 
af tæppeproduktionen. Vævningen for
fi rmaet foregår nu om dage i Indien, 
på akkurat samme måde, som da den
startede på Vævergården, med hjem-
mevævning. Det foregår faktisk i et 
om råde, som minder om Tylstrup. Med 
et samlingspunkt som Vævergården,

som også er et samlingspunkt for alle 
væverne rundt omkring. Selv bygnin-
gen ligner Vævergården, og der er 
halvtreds familier, som arbejder for os 
ude i Indien. Det er som om ringen 
er sluttet nu, og vi er tilbage, hvor vi 
startede. Det har jeg det rigtig godt 
med, og jeg kan jo også komme ned 
og lære dem noget nyt. De er meget 
dygtige, og vi får en utrolig fl ot kvalitet 
til meget favorable priser. Det hygger 
vi os meget med, og jeg taget ud til 
dem et par gange om året. Inderne 
er et utroligt dejligt folkefærd, og jeg 
nyder at komme ud at besøge dem. 

Hvor lærte du at
være sælger ved siden af
at være produktions mand?
Jeg er jo vokset op i en produktions-
familie, og den isenkramuddannelse 
jeg fi k først, var nu ikke så ringe en 
ting, at have med i bagagen. Her 
lærer man at passe på de små ting, 
og man lærer også lidt om penge og 
markedsføring. Men der er også en 
masse tilfældigheder i livet, som gør, 
at man kommer fremad. Når man 
lærer at se mulighederne og ikke er 
låst fast i sine tanker og indstillinger, 
men er omstillingsparat. Det er især 
vigtigt, at man også er det nu, hvor vi 
er inde i en krisetid. Vi har aldrig tjent 
mange penge, men vi har altid kun-
net holde hjulene i gang, og det har 
været en kæmpe motivation for mig, 
at fi nde på nye tiltag. Derfor er det 
også meget svært for mig, at stoppe 
med at arbejde. 

I øjeblikket er de ved at moderni-
sere og renovere Nationalbanken i 
København, og det er C. Olesen, et 
lille fi rma fra Ajstrup, som leverer stof-
ferne til stolene og gulvtæpperne. Det 

kan også nævnes, at vi gør en del i 
dekorativt lyddæmpende fi lt til kon-
certsale over hele verdenen. Lige fra 
Film mu seet på Manhattan i New York 
til Sognets Hus i Tylstrup. 

Hvad får du fritiden til at gå med?
Jeg er jo en del engageret i Lions Klub. 
Der har jeg også er godt netværk og 
et godt kammeratskab, med menne-
sker på kryds og tværs af alder og pro-
fession. Det nyder jeg meget, og det 
er vigtigt, at der er noget at tage sig 
til, efter at man er stoppet med at ar-
bejde. Hvornår det sker, ved jeg ikke. 
Det kører jo rigtig godt i den gamle 
Brugs og alle lokaler og haller er lejet 
ud. Så det kan godt lade sig gøre at 
drive noget i byen. Jeg regner da med, 
at være med i ejerskabet af Brugsen 
i Ajstrup mange år endnu, men vi ser 
gerne, at der kommer et generations-
skifte i vores forretning. Det ville være 
dejligt om C. Olesen kunne overtages 
af nogle driftige unge mennesker. For 
et par med måske en hjælper kan det 
blive en rigtig fornuftig forretning. Og 
jeg vil da gerne, så længe jeg kan, 
være en form for rådgiver eller konsu-
lent om man vil for forretningen. 

Sludren med Bjarne var nu ved at 
være til ende. Det er utroligt spænd-
ende og inspirerende, at sidde og 
snakke med en så kreativ person. De 
fl este mennesker, der har haft et langt 
og travlt arbejdsliv, begynder ofte at 
køre træt, når de når op i nærheden 
af pensionsalderen. Det kan man ikke 
beskylde Bjarne for. Jeg har siddet og 
snakket med en person, som stadig-
væk bobler med idéer og gå på mod. 
Selv om han nu er begyndt at tænke 
på at trække sig tilbage, så lyder det 
”Jeg vil da gerne blive ved med lidt 
konsulentbistand”. Af andre tiltag, jeg 
kan råde ham til, er at sætte sig ned 
og skrive sine erindringer. Det kan der 
blive en rigtig spændende og lærerig 
bog ud af. 

Jeg har desværre været nødt til, 
af pladsmangel, at udelukke mange 
ting. Også historien om den skulptur, 
som står uden for ”Mejeriet”, Bjarne 
og Gros hjem. Det er Sølvstenene fra 
gården ”Bredholt”. Der var en meget 
spændende historie ved de sten. Men 
jeg har da fået dem med på billedet. 
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F lere ugers forberedelse med valg
af musik, træning og valg af på-
klædning og sminke nåede sit

klimaks, da dus-børn fra nulte til tred-
je klasse afholdt koncert for forældre 
og søskende i uge 41. 

Personale og børn måtte gennem 
fl ere diskussioner før man blot blev 
enige om valget af musikken. Flere 
voksne måtte overraskes over, hvor 
moderne børnenes musikønsker var. 
Vi må sande, at det er slut med san-
gene fra ”De små synger”, når bør-
nene vælger sange. 

Koncerten udløste også megen klap
i takt til musikken og om muligt endnu 
større klapsalver når sangene slutte-
de. Pirater, poptøser og charmerende 
børn brændte sig ind på nethinden 
hos de stolte forældre, mens vi over-
værede den fl otte optræden.

Børn og voksne har gjort et stort 
stykke arbejde. Det er dejligt med et 
personale i Dussen, som stadig har 
overskud til at engagere sig i sådanne 
tiltag og give børn og forældre end-
nu en god oplevelse af, at det er et 
godt og velfungerende pasningstilbud 
vi har  i Tylstrup. 

Børnenes engagement lyser ud af 
billederne.

D et ved jeg ikke. Selvom der 
ikke var de store sejre til U6-
drengene fra Tylstrup, så var 

der ingenting der kunne tage glæden 
fra de 4 drenge, da de i Sulsted var 
til deres allerførste fodboldstævne i 
augustmåned. Med 1 vunden kamp, 
1 uafgjort og 1 tabt, så var selvtilliden 
stor, da medaljerne var kommet om 
halsen. Det gav dem endnu mere lyst 
til at spille fodbold og de kæmpede 
videre i resten af efterårssæsonen 
både til træning og til kampe. Glæ-
den, selvtilliden og gejs ten har sat sit 
præg på drengene og medaljen ligger 
helt sikkert fremme, så der lige kan 
kigges på den med glæde.

ÅRETS BRAG AF EN
KONCERT I DUSSEN
AF HANNE HEDEGAARD

HVAD GÅR DER EGENTLIG IGENNEM HOVEDET PÅ EN 
5-ÅRIG DRENG, NÅR HAN FÅR SIN FØRSTE MEDALJE
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I september måned havde vi nogle 
dejlige oplevelser sammen med 
børnene. Vi lavede en lille cirkus-

forestilling med 5 numre. 
Vi øvede i skolens musiklokale, der 

er et dejligt rum, tæt på børnehaven 
med god plads og med et godt mu-
sikanlæg.

Første cirkusnummer var de små 
drenge, der var cowboys. De kom rid-
ende ind på hver deres kæphest til 
sangen ”Jeg er en glad lille cowboy”. 
Kæphesten havde de selv lavet, og 
strømpen havde de også selv leveret. 

Det andet nummer var de søde 
små piger som linedansere – de 
havde alle sløjfer i håret, bar lyserøde 
skørter, og havde fået kindrødt på, og 
der var selvfølgelig en paraply til alle. 
Der var ikke et øje tørt, og alle pigerne 
bestod prøven på linen, endda uden 
sikkerhedsnet.

Det tredje nummer var ”De farlige 
løver”. Børnene var malet gule i an-
sigtet og havde fået sorte knurhår. De 
hvæsede til publikum, og ind imellem 
kom der også et stort SMIL, når de fi k 

øje på nogen de kendte i salen, løver-
ne gik eller sprang gennem hula-hop 
ringe, der var lavet så det så ud som 
der var ild i ringen – rigtig rigtig farligt.

Det fjerde nummer var vores dygti-
ge ”Mariehøns sangerinder”. Pigerne 
var klædt ud og malet i ansigtet, som 
mariehøns. De kom ind på scenen, 
til sangen ”Mariehønen evigglad”. Da 
første vers var sunget, tog pigerne 
selv over, uden musik. De sang så selv 
hele sangen, og det gav selvfølge lig et 
stort bifald, fra publikum.

Det femte nummer var selve fi na-
len eller afslutningen. Her kom alle 
børnene ind forklædt som et stort tu-
sindben, til den festlige sang, ”TU TU 
TUSINDBEN, og alle klappede begej-
strede, mor og far, søster og bror og 
bedsteforældre.

Aftenen sluttede i Dussen, hvor der 
var valg til forældrerådet og til sidst fi k 
alle pizzasnegle og saftevand. 

Efter at vi havde vist forestillingen 
for Dussen, dagplejen og forældre, 
søs kende og bedsteforældre, ja så 
manglede vi jo lige at tage en tur på 

Tylstrup Plejehjem. Tre af vores børn 
har deres oldeforældre på plejehjem-
met, og det blev en rigtig god ople-
velse, fordi cirkusartisterne nu havde 
fået erfaring med at stå på scenen, da 
det nu var fjerde gang at vi skulle vise 
forestillingen. Dette kunne tydeligt 
mær kes. Alle cirkusartisterne ville nu 
godt males i ansigtet, og indtog sce-
nen, uden lampefeber. Da det hele 
var godt overstået på plejehjemmet, 
kunne alle nyde trefarvet is, isvafl er, 
rutebiler og selvfølge saftevand til.

  CIRKUS DUSLINGEN
AF BØRN OG VOKSNE I DUSLINGEN

Rigtig gode oplevelser
for både cirkusartister
 og publikummer
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B ritta Hansen – en velkendt dag-
plejer fra Tylstrup, er som regel 
altid i godt humør. For glæde 

smitter, men det betyder jo ikke nød-
vendigvis, at der kun er glæde i til-
værelsen. Men hun kan ikke rigtig 
komme i tanke om, hvad der kan gøre 
hende mindre glad. Jo måske, når ta-
len falder på Rumænien, hvor mange 
mennesker har det så svært, men det 
vender vi tilbage til.

Indfødt
Britta er vokset op på ”Rosengården” 
i Ajstrup, tæt på Ajstrup kirke, og hun
har gået i skole både i Ajstrup, Sul-
sted og Tylstrup, så hun er en rigtig 
lokal pige. Hun fi k en uddannelse 
som butiksekspedient og arbejdede 
i et par større fødevareforretninger i 
centrum af Aalborg, og blev i 1970 
gift med Arne Hansen fra Sorø på 
Sjælland, som hun havde mødt på en 
sommerlejr. Siden da er det blevet til 
3 børn og 5 børnebørn. Familien be-
tyder u tro lig meget for hende.

Dagplejer i snart 40 år
Men det blev ikke i butiksverdenen, 
at Britta fi k sin karriere. For da hun 
fi k børn, var hun så ”gammeldaws”, 
så hun ønskede at passe sine egne 

børn. I 1974 begyndte hun så at 
passe andre børn. I begyndelsen som 
privat dagplejer, men blev kommunal 
ansat i 1975. Derved blev hun den 
første dagplejer i området. I begyndel-
sen var det i hjemmet børnene blev
passet – siden blev hun vikardagplejer,
som betyder at hun bl.a. afl øser andre 
dagplejere i deres hjem, når de har 
tjenestefri. Det at arbejde med børn, 
giver en masse glæde, det ligger mig 
meget på hjerte at børn skal have en 
masse kærlighed og omsorg. Jeg har 
verdens bedste job, siger Britta,

Kendt af mange
Alle synes godt om Brittas smittende 
humør, derfor er det ikke så mærke-
ligt, at hun gennem 18 år har været 
tillidsmand for sine kollegaer. En af de 
ting Britta synes er hyggeligt, er når 
hun nu passer børn af forældre hun 
tidligere har passet. Ja så forstår hun, 
at det trods alt er blevet til en del år i 
dagplejen. Og det sker ofte, når Britta 
færdes i Tylstrup, at hun får en god 
snak med dem hun har passet.

…til noget godt!
Men Britta har også et fritidsliv. Hun 
har gennem nogle år været frivillig 
hjælper i Tylstrup Genbrug. Her møder 

hun en masse skønne mennesker, 
hun nyder at snakke med kunderne. 
Det der er mest spændende er at sor-
tere tøj, og helst børnetøj. Så meget, 
at hun somme tider går derhen efter 
lukketid, og så hygger jeg mig rigtigt, 
fortæller Britta. Man tænker så godt, 
når man arbejder med hænderne. På 
spørgsmålet om, hvorfor hun bruger 
så meget tid i Tylstrup Genbrug, kom-
mer svaret prompte: Jo, fordi penge-
ne, vi får ind, går til noget godt! 

Hjælp til fattige
Overskuddet går nemlig til at støtte i 
lande, hvor der er stor nød, og ikke 
mindst Rumænien ligger Britta på 
hjerte. Så meget, at hun sammen med
sin mand besøger Rumænien mindst 
en gang om året. Både for at være 
med i hjælpeprojekter for mange fat-
tige familier i den nordøstlige del af 
Rumænien, men også for at besøge 
børnene i Det Danske Missionsfor-
bunds Skolebørns projekt. Projektet 
går ud på, at give børnene, i de mest 
fattige familier, økonomisk støtte til
at gå i skole, for uden den støtte vil-
le de ikke kunne passe den daglige 
skolegang, og dermed vil de sand-
synligvis miste muligheden for at få 
en ordentlig fremtid. Bethaniakirken

 EN GLAD DAGPLEJER
 – I SNART 40 ÅR AF SØREN MORTENSEN
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støtter 10 børn. Der er i alt 72 børn i 
projektet. Det er en god fornemmel-
se, at arbejde med noget som bliver 
til gavn for mennesker, der ikke har 
det så godt som os.

Spejder i 25 år
Spejder, er også en af de titler, man 
har kunnet sætte på Britta. Så i fritid-
en har der også stået børn på pro-

gram met. Hun har gennem mere end
25 år været spejderleder i Bet ha  ni a  -
 kirkens spejder- arbejde. Mange hus-
ker sikkert Britta, når hun har optrådt 
på slap line i underholdningsbranchen.

En livsstil
Tylstrup Gospelkor har også Brittas 
store interesse, man bliver nemlig fyldt
med glæde, når man synger. Gospel 

betyder jo netop: Godt budskab. Det 
kristne budskab og den kristne livsstil, 
betyder meget for Britta. Jeg har, på 
mange måder, haft et rigt og godt liv, 
siger Britta, og det vil hun gerne dele 
med andre, derfor går man også glad 
hjem, efter at have talt med hende.

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

Tilmelding på tlf. 23 90 74 37 i centerets åbningstider 

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

Mandag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 18.30
Tirsdag   16.00 - 21.00
Onsdag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 21.00
Torsdag   16.00 - 21.00
Fredag 8.00 - 10.30  / 16.00 - 18.00

Åbningstider i sommerperioden:
Fra d. 1/7 til d. 31/8

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

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

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

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden
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S æsonen startede med en fæl-
lestur til Rønbjerg Feriecenter 
med deltagelse af ca. 30 ung-

domsspillere, trænere og ledere.
I september afholdt vi U15-U17 

stævne med 87 deltagere fra 25 for-
skellige klubber inkl. en fra Sverige. 
Der var fl ot opbakning fra hele klub-
ben og i den anledning fi k vi ny blom-
sterdekoratør og fotograf.

Klubben har nu 55 ungdomsspil-
lere, som træner 2 gange om ugen – 
tirsdage og fredage. Har du lyst til, at 
være med – så kig ind i hallen en tirs-
dag kl. 16-19 eller fredag kl. 15-18.

Trænere i hallen vil fi nde det tidspunkt,
du kan træne med på.

Det er en travl sæson vi er gået i 
gang med, idet vi udover at deltage i 
 individuelle stævner også har tilmeldt 7 
hold i holdturneringen under Badmin-
ton Nordjylland. Dertil 3 seniorhold.
 Vi har 20 spillere inkl. trænere og 
 ledere, som skal til Fredericia til et kæm-
pe LandsBadmintonStævne – LBS,
hvor 1110 spillere deltager i alt.

I uge 42 afvikles badmintonskole 
i Tylstrup Hallen under Badminton 
Nordjylland.

Det første arrangement i det nye 
Ungdomsråd er en skøjtetur til Aal-
borg i november 2012. Vi er i klubben 
glade for, at de unge selv kan stable 
arrangementer på benene, og som vi 
har forstået på dem, så har de fl ere 
idéer på papiret, som vi glæder os til 
at høre nærmere om.

I november afholdes Double Cup 
for klubbens seniorspillere og motio-
nister.

Klubben er i et tæt samarbejde 
med 2 andre klubber om et nyt tiltag 
for nybegyndere i badmintonsporten. 

Tylstrup er den første af de 3 klub-
ber, der afvikler nybegynderstævnet 
og så går det ellers på tur mellem 
Grindsted og Klarup således, at der 
afholdes 3 nybegynderstævner i alt i 
denne sæson. Det er et stævne, som 
afvikles på tid, og hvor forældre bliver 
introduceret i deres barns sport på en 
ny måde. Kirsten Leth fra Badminton 
Danmark deltager og er idé-kvinden 
bag dette nye koncept.

I foråret 2013 arrangerer vi en fæl-
les klubtur til Aalborg Kommunes ven-
skabsby Almere, Holland – hvor vi skal 
deltage i et stævne. Der bliver omdelt 
særskilt indbydelse til klubbens spil-
lere i alderen U13, U15 og U17. 

Klubben har i år 2 trænere: Rasmus 
Thingholm og Anders Balle-Petersen
samt 5 hjælpetrænere: Maiken Thom -
sen, Sara Rosenørn, Rasmus Be-
rendt, Nicolai Berendt og Anders Pil-
gaard. Udover trænerfunktionen er 
de alle aktive spillere og tager med 
til udvalgte stævner sammen med 
ungdomsspillerne. I november delta-
ger klubbens trænere i trænerkursus 
under Badminton Nordjylland.

SENESTE NYT FRA TYLSTRUP BADMINTON KLUB
AF MARIANNE THOMSEN OG JONNA BALLE-PETERSEN

Anders Balle-Petersen coacher Mike Bo-

strup og Andreas Lundtoft Jensen I U15C 

Herredouble til stævnet i september. 

ÅRSMØDEÅRSMØDE
I I FODBOLDAFDELINGENFODBOLDAFDELINGEN  
TYLSTRUP IFTYLSTRUP IF  
UNGDOMUNGDOM//SENIORSENIOR

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER
KL. 19.00 I TYLSTRUP KLUBHUS
• Formandens beretning (Ungdom) 

• Formandens beretning (Senior)

• Valg af udvalgsmedlemmer

• Evt. herunder er klubben vært ved
 en kop kaffe og kage (-:

Vi håber på stor opbakning og nye idéer!

Med sportslig hilsen
Fodboldafdelingen
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D a fodboldudvalget og jeg til-
bage i februar satte os nogle 
mål for Tylstrup, sæson 2012, 

var det i første omgang at få spillerne 
til træning og at få integreret vores 
”udenlandske” spillere.

De langsigtede mål var en opryk-
ning til serie 4 og at få et serie 6 hold 
op at stå. Nu skriver vi så midt 2012, 
og vi må konstatere at målene alle-
rede er nået.

Spillerne har trænet fl ittigt, der er 
en rigtig god stemning, og selvom 
meget foregår på engelsk, så er der 
god opbakning fra alle spillere. Det 
har betydet integration af højeste 
klasse. Så har vi haft et par gode ar-
rangementer, bl.a. helstegt pattegris, 
hvor der også var en fl ot opbakning 
fra byens borgere. Den succes vil vi 
helt sikkert følge op på til foråret.

Som træner kan jeg også kun bi-
falde det sportslige, vi har fået vores 

serie 6 hold op at stå, vi har kunnet 
stille hold i alle kampe, og det er da 
også blevet til et par sejre. Endelig er 
klubbens første hold tilbage i serie 4 
efter 3 års fravær, og det var en gan-
ske suveræn oprykning, to uafgjorte, 
resten vundet og et uhyre sikkert for-
svar, som kun lukkede 4 mål ind i de 
ti kampe.

Nu er vi midtvejs i efterårsturnerin-
gen. Målet er selvfølgelig at byens se-
rie 4 hold bliver i rækken og at vi fort-
sat har et serie 6 hold i klubben. Efter 
den fantastiske start i klubben, må 
jeg dog sande at der stadig er mange 
udfordringer og problemstillinger, som 
skal løses i fællesskab med klubbens 
hårdtarbejdende fodboldudvalg. 

Vi skal selvfølgelig fortsat arbejde 
hårdt på at klubben fungerer socialt 
og sportsligt, således at Tylstrup kan 
fortsætte i den rigtige retning, og for-
håbentlig nå yderligere et niveau op.
Som træner har denne første sæson 
været spændende med mange nye 
og helt anderledes udfordringerne. 
Klubben og spillerne har taget rigtigt 
godt imod mig, og sammen er det 
også lykkedes at nå de mål, vi satte 
os inden sæsonen. Vi holder vores år-
lige afslutningsfest i klubhuset lørdag 
den 10. november, hvor foruden de to 
seniorhold også har deltagelse af da-
mesenior og klubbens grand oldboys. 
Det kan kun blive en fantastisk aften.

 FLERE MÅL
 NÅET HOS SENIOR -
 FODBOLDEN
AF MICHAEL P. (SENIORTRÆNER)

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

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

Derudover har vi udlejning af fl ag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

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

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

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

Bestyrelsen
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H er er et par glimt fra Britta og 
Arne Hansens tur til Rumæ-
nien sidst i september 2012.

Vi kører ad en støvet jordvej, en grå 
støvsky røber, at det ikke har regnet i 
2½ måned, så der er tørt alle vegne. 
Sommervarmen var noget ulige for-
delt i år, for mens vi i Danmark har 
haft regn og rusk, har der i Rumænien 
været meget tørt og meget varmt. Og 
i Danmark har vi haft en høst over 
gen nemsnit, men i Nordøst Rumæ-
nien har man mistet op mod 80% af 
majshøsten.

Håbløshed
Vi er svinget fra asfaltvejen, der fører 
til Bacau, ned ad en lille støvet side-
vej, vi skal besøge en familie, der har 
en dreng i skoleprojekt.

Jeg har den opgave, en gang om 
år et, at besøge familier der har børn i 
Missionsforbundets Skoleprojekt i Ru  -
mænien: www.helpromania.minisite.dk

Familien her har vi besøgt fl ere gan-
ge før, og det har altid været en stor 
oplevelse, de plejer at have energi
til arbejdet og glæde over livet, men 
i år er det anderledes. Der er ingen 
af forældrene der har arbejde, der 
er lukket for elektriciteten, huset er 
tilsodet af en gammel, utæt, kakkel-
ovn, der er utætte døre og plastic for 
vinduerne, det værste er dog, at lyset 
i disse menneskers øjne er slukket.

Manden fortæller, at det vil koste 
ca. 2100 kr. at købe træ til vinterop-
varmning, for denne familie er det et 
beløb, de aldrig vil komme i nærheden 
af at kunne betale. Resignationen er 

tydelig og opgivelsen lyser ud af øjne-
ne på dem. Vi har en pengegave med 
til dem fra Tylstrup Genbrug, og selv 
om det ikke er et beløb, der rækker 
mange dage, er de meget glade og 
dybt taknemmelige.

Efter at vi har fortalt historien i Dan-
mark, er der mange der har reageret, 
så vi har besluttet at lave en ekstra-
indsamling til denne familie. Nu må vi 
se hvordan det går.

Alin Grigore
I februar nr. af Indblik, fortalte jeg hi-
storien om Alin, der er blevet opereret 
på begge sine ben. Han var født som 
krøbling og kunne ikke gå. Tylstrup 
Genbrug betalte for en operation af
Alin. En af dagene, i september 2012,
kom vi lige forbi familien Grigores 
hus, vi besluttede os for  at besøg 
dem. Da vi kommer til huset, var Alin 
ikke hjemme, han var ude at spille 
fodbold sammen med nogle andre
drenge. Alins far hentede ham, og 
Alin kommer løbende og forpustet 
hjem. Alin er en rigtig ”krudtugle” hele 
tiden i bevægelse og med gang i et 
eller andet. Det er som om, han vil nå 
alt det, han er gået glip af de første 
fem år af sit liv. Hvis ikke Alin var ble-
vet hjulpet, var han forblevet krøbling 
resten af sit liv. Visionen med at hjæl-
pe Alin var, at han kunne komme til at 
spille fodbold ligesom andre drenge. 
Det var fantastisk at se, at det som 
så umuligt ud for under tre år siden, 
nu er en realitet. 

Læs mere om projekter i Rumænien 
på www.helpromania.minisite.dk

VI SÅ DET SELV AF ARNE HANSEN
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V i bliver bombaderet fra medier 
og vores samfund om, at vi skal 
smile og se glade ud, men glæ-

de er en mærkelig størrelse, og glæde 
er ikke altid let. 

Det er den følelse vi får, når vi lyk -
kes med vores liv, når vi vinder i fod-
bold, når vi ser mennesker, som vi er 
glade for, være glade, vi glæder os ov-
er konkrete situationer og oplevelser, 

vi glæder os over relationer og fælles-
skaber, som vi er en del af og listen 
kunne fortsættes. 

Vores glæde har mange ansigter: 
Nogle smiler, nogle griner, nogle dan-
ser, nogle græder, nogle udtrykker det 
med ord, nogle har det indeni sig selv. 

Det er ikke altid let at være glad, 
nogle gange så gør livet ondt og ud-
fordringerne hober sig op. 

Men her kommer en lille udfordring 
og opgave til os alle sammen: Spred 
glæden videre, giv et smil, giv en op-
muntring, gør en tjeneste og lad os 
hjælpe hinanden til, 
at tælle og huske
de gode og lyse
timer i vores liv. 

GLÆDENS ANSIGTER
AF PHILIP FODGAARD

Alpha – hvad er det?
Alpha kurset er verdens største krist-
ne undervisningstilbud, som holdes 
i alle verdensdele – dermed også i 
Danmark – og nu igen i Tylstrup.
Her forsøger man at besvare nogle af 
livets store spørgsmål.
Er der mere i livet, end jeg tror?
Findes der en Gud?
Kan jeg tro på ham?

Alpha kurset begyndte i London i 
80’erne – er nu i over 170 lande, og 
mere end 15 millioner har deltaget 
på et kursus. Kurset afholdes stort 
set i alle kristne kirkeretninger. I Dan-
mark således i både folke- og frikirker. 
Kursusindholdet og materialet på et 
Alpha kursus er det samme overalt i 
verden.

Hvad laver man på et kursus?
At Alpha er populært skyldes blandt 
andet dets simple struktur. Kurset be-
står grundlæggende af 3 elementer: 

1) Mad, 2) undervisning og 3) sam-
tale i grupper. Man begynder med at 
spise et måltid mad sammen – og 
deler socialt samvær – så lytter man 
til et af de 13 undervisningslektioner 
– og til sidst taler man så sammen om 
undervisningen.

Hvad omhandler kurset?
Kurset holdes over 10 aftener – og 
som regel en enkelt lørdag. Emnerne 
der drøftes er grundlæggende kristne 
spørgsmål: Hvem er Jesus? Hvorfor 
og hvordan skal jeg bede? Hvordan 
modstår jeg det onde? Helbreder Gud 
i dag? Hvad med kirken?

Hvor og hvornår?
Kurset fi nder sted:
I Bethaniakirken, Tylstrup. 
Kurset begynder torsdag den 15. no-
vember, og derefter torsdage frem til 
og med den 13. december så forsæt-
tes der fra torsdag den 3. januar og 
frem til og med 7. februar.

Tid og pris
Kurset begynder kl. 18.00 og slutter 
hver gang kl. 20.30.
Kurset er gratis, men man betaler et 
lille beløb for måltidet – og kaffen!

Interesseret?
Er du interesseret – eller ønsker yder-
ligere information, så kan du rette 
henvendelse til kirkens præst, hvor 
også kursusfolder kan rekvireres.
Læs også www.bethaniakirken.dk

Præst: Philip Fodgaard

Tlf.: 29 91 08 10

fodgaard@gmail.com

ALPHA – NOGET FOR DIG! Oktober 2012
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B egyndelsen af uge 34 er den 
uge, hvor Tylstrup Markedsplads
begynder at tage form til den 

store fest, der skal være i weekenden 
samme uge. Godik kommer med to-
iletvognene, elektrikerne begynder at 
rulle ledninger og kabler ud, og ind-
faldsvejene til byen bliver overfyldt 
med tivolivogne, trukket af lastbiler 
eller store traktorer. Der bliver ham-
ret og banket. Snart rejser sig et stort 
markedstelt. Jo, der er travlt. Helt op-
pe mod Tylstrupvej, holder der allere-
de mandag aften en autocamper med 
den første kræmmer, og her er der en 
meget afslappet stemning. Det er et 
ægtepar i midten af tresserne. De har 
været til Tylstrup Marked med deres 
salgsvogn i mange år. Undertegnede 
kan fi nde dem på gamle lister helt til-
bage til 1998, men de har muligvis 
været her før det. Jeg satte mig for, 
at fi nde ud af lidt mere om dem og 
hvorfor de kommer til netop Tylstrup 
Marked hvert år. Det blev ikke bare 
en spændende, men også en meget 
hyggelig og festlig oplevelse. 

Henning og Ulla Vesters
garn og tøjsalg:
Parret, vi her snakker om, er Henning 
og Ulla Vester på henholdsvis 66 og 
64 år. Begge to er øboer. Henning er 
født i Nykøbing Mors og Ulla på Born-
holm og deres nuværende adresse 
er i Ølstykke på Sjælland. De har tre 
sønner og ni børnebørn (nummer 10 
er på vej), der alle bor på Sjælland. 

Hvor mange gang har
I haft stand til Tylstrup Marked, og 
hvorfor kommer i her år efter år?
Det husker vi ikke helt bestemt, men 
vi har været her i rigtig mange år. 
Der har dog været én gang, det var i 
2005, hvor Ulla blev alvorlig syg. Da 
måtte vi melde afbud, men hun er 
heldigvis ovenpå igen, så vi er tilbage. 
Vi har altid været meget glade for 
at komme her til Tylstrup. Det er så-
dan nogle fl inke mennesker, som har 
med markedet at gøre. Vi kommer fra 
Sjælland, så vi kører ikke hjem efter 
hvert marked, vi er til. Vi kører videre 
til næste marked og stiller op der. Har 
de ikke pladsen klar når vi kommer, vil 
vi gerne have lov til at slå os ned på 
en lille plet, hvor vi ikke er i vejen. Det 
har der aldrig været problemer med 
at få lov til her i Tylstrup. Der har væ-
ret nogle markeder, hvor vi er blevet 
mødt med sure miner, og der kommer 
vi ikke mere. Vi har alle fornødenhed-
er, vi behøver her i vognen, og er der 
ikke strøm, har vi en lille generator, så 
vi kan lave den selv. 

Vi kører rundt til 24-25 markeder 
hvert år, og vi kører kun rundt i Jyl-
land. ”Ulla havde aldrig set Jylland, 
da vi startede”, grinede Henning. Vi 
kommer til markeder i alle størrelser. 
Tylstrup Marked har en dejlig størrel-
se, for så kan man komme rundt og 
snakke med alle de andre kræm-
mere, der har stillet op på pladsen. 
Vi sælger garn og tøj, og det er tit 
de samme kunder, som år efter år 

kommer og handler med os. I starten 
sendte vi tøj og garn hjem fra Thai-
land, hvor vi bor om vinteren, men det 
gør vi ikke mere. Det er for besværligt, 
så nu har vi en grossist som skaffer os 
varerne billigt. 

Hvad fi k jer til at blive kræmmere?
Det var heller ikke meningen fra star-
ten af. Vi havde i 20 år en slagterfor-
retning i Holmbladsgade på Amager i 
København. Den ene af vores drenge 
var i lære som slagter. Han ringede 
en dag og sagde, at vi godt kunne 
sælge forretningen, for han ville ikke 
være slagter, når han var udlært. Han 
ville efteruddanne sig til kok. Han har 
egen restaurant i dag. Så solgte vi for-
retningen og Henning kom i arbejde, 
ret hurtigt efter, på sin gamle arbejds-
plads oppe i Helsingør, men kom så til 
skade med sin ene arm. Armen blev 
aldrig helt god igen og som 44-årig 
fi k han tilkendt førtidspension. Ulla 
arbejdede i butikken, da vi havde for-
retningen og fi k så arbejde som kanti-
nemedarbejder bagefter. Hun betalte 
dog næsten hele sin løn i skat, så det 
kunne ikke betale sig at arbejde. En 
dag var der én som spurgte, om vi 
ville med ud på kræmmermarked. Vi 
anede ikke hvad et kræmmermarked 
var, men vi sagde ja, og så var vi solgt. 
Det var bare os, og ugen efter var vi 
selv af sted. Vi har altid kun solgt tøj 
og garn og har nu kørt som kræm-
mere i godt 20 år. De første 10-11 år 
havde vi en kæmpestor campingvogn, 

PORTRÆT AF EN TILVÆRELSE SOM KRÆMMER
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men det blev lidt besværligt med for-
telt osv., efter at Ulla blev syg, så nu 
har vi autocamperen her og så salgs-
vognen. Den kører vi hen på pladsen 
og åbner, og så er vi klar til at handle. 

Hvad laver I, når I
ikke er kræmmere?
Ja, se vi lever jo lidt som nomader. 
Vi kører hele sommeren rundt som 
kræmmere her i Danmark. Dvs. vi er 
herhjemme i ca. 6 måneder og de an-
dre 6 måneder bor vi i Thailand. Det 
har vi gjort siden 1995. Første gang 
var vi derude i en måned. Vi havde 
aldrig prøvet at rejse før, fordi vi havde 
forretningen, så det var helt nyt for 
os. Det er det bedste vi nogensinde 
har gjort. Opholdet i Thailand blev for-
længet hvert år de følgende år, og til 
sidst blev det så til 6 måneder, mens 
der er koldt herhjemme. Det var selv-
følgelig et stort spring at tage, men 
vi nyder det og så får man en fanta-
stisk behandling på hospitalerne. De 
har verdens tredje bedste hospital. 
På et tidspunkt fi k jeg (Henning) pro-
blemer med mit ene ben. Lægerne 
herhjemme ville sætte benet af, men 
derude opererede de mig, og nu er 
benet rask. Det er selvfølgelig noget, 
vi betaler selv, for det dækker rejse-
forsikringen ikke. 

Vi hygger os meget, også når vi er 
i Thailand. Vi har en lille motorcykel, 
som vi ligger og kører rundt på. Vi er 
jo pensionister begge to, og der er bil-
ligt at bo. Der er en meget mere af-
slappet atmosfære, og vi håber på at 
komme til at bo der fast en dag. Det 
er også et godt land at blive gamle 
i. Herhjemme kan man få en hjem-
mehjælper til at komme og passe én 
en halv time om dagen eller hvad ved 
jeg. I Thailand kan man ansætte en i 
døgnets 24 timer, om man vil. Vi skal 
selvfølgelig selv betale, men det er 
bil ligt og så skaffer det arbejde til folk.

Interviewet var nu ved at være slut. 
Det er svært at få det hele med, for 
det er lige ved, at man, efter er par ti-
mers tid i Ulla og Hennings autocam-
per, har stof nok til en hel bog. Det er 
meget spændende at høre om folk, 
som tager nogle store beslutninger og 
sadler om til et helt nyt liv. Der var en 
utroligt dejlig og afslappet atmosfære 
i den autocamper, og jeg kunne godt 
have brugt er par timer mere på at 
lytte til deres spændende beretninger, 
men klokken var ved at være 14.00 
hvor Tylstrup Marked skulle starte, så 
Henning og Ulla skulle ud og åbne 
salgsvognen.

 ADVENTS- ADVENTS-
 KONCERT KONCERT
SØNDAG DENSØNDAG DEN
2. DECEMBER2. DECEMBER
KL. 19.00 KL. 19.00 II
TYLSTRUP HALLENTYLSTRUP HALLEN

Adventskoncert i Tylstrup Hallen er en
rigtig god mulighed at fejre 1. søndag i advent
og komme i den rigtige julestemning.
Sang og musik af bl.a. Tylstrup Gospelkor
og Tylstrup Børnegospel
Der serveres kaffe, the og kage m.v.
Alle er velkommen, der er gratis adgang!

Bethaniakirken Tylstrup

Alpha er en grundlæggende undervisning til den kristne tro. 
Alpha er en god kombination af fællesskab og undervisning. 
 
Koncept:
• Spisning
• Undervisning
• Gruppesamtaler

Mere info hos Philip Fodgaard:
fodgaard@gmail.com eller tlf.: 29 91 08 10
Læs mere på www.bethaniakirken.dk

 
Torsdag den 15. november kl. 18.00
er det første Alpha kursus’ tidspunkt.

ALPHA
ET GRUNDKURSUS
I KRISTEN TRO

Oktober 2012
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 TYLSTRUP
 MARKED
 – FOR FULD UDBLÆSNING

23. - 26. AUGUST 2012

D e af alle kendte Gasolin-sange, trak folk af 
huse fredag aften til Tylstrup Marked 2012. I 
min tid i markedsudvalget har jeg aldrig før op-

levet et så engageret publikum en fredag aften. Og et 
så blandet publikum der sang med på de gode gamle 
og velkendte sange. Ole Gas Band trak publikum i 
alle aldersgrupper. Det var super hyggeligt, og det er 
mit indtryk at alle hyggede sig. 

Derfor får vi besøg af Ole Gas Band og DJ Richard 
Evaristo igen til næste års marked. Så håber vi, at 
rigtig mange nok en gang, vil lade teltet svinge til 
musikken fredag aften. 

Lørdagen bød i år på Blue Hawaii og Tirolerband 
Aalburg. En gentagelse af programmet 2011, og vi 
må erkende at de atter gjorde det godt. De søde tyro-
lerpiger var ihærdige til at svinge ølkanderne, så alle 
kunne få ganerne skyllet mellem dans og hyggesnak. 
Men vi skal jo ikke ride for længe på den samme 
hest, så i 2013 står lørdagen på Klaus & Servant’s. Vi 
håber, at de kan være med til at sætte gang i fjerene 
hos gæster fra nær og fjern. 

Kandis og det gode vejr, satte i år gang i markedet 
hele søndagen. En situation også kræmmerne gav 
udtryk for at være tilfredse med. Derfor har vi sikret 
os Kandis igen til 2013 – vejret arbejder vi på at lave 
en aftale med. Så må vi se om det lykkes. 

Der har været mange andre programpunkter med 
forskellig interesse fra publikum. Lige nu arbejder vi i 

mar  kedsudvalget på mulighederne for at prøve nogle 
nye aktiviteter. Måske bliver der næste år heste- og 
smådyrs marked. Det er et af de tiltag vil arbejder 
med lige nu. 

Uanset underholdning, vejrguder og glade kræm-
mere, så glider Tylstrup Marked ikke uden de mange 
frivillige hjælpere. Der er mange timers forberedelse, 
gennemførsel og oprydning i forbindelse med et mar-
ked, uanset om det er stort eller småt. 

Derfor skal lyde en særlig tak til de mange frivillige 
for indsatsen i 2012, og markedsudvalget og jeg hå-
ber, at det har været en god oplevelse, så alle har lyst 
at hjælpe igen næste år. Skulle der sidde en person 
et sted i byen eller oplandet med lille eller stor lyst til
at hjælpe, så kom endelig ud af busken, det er en 
super god måde, at komme til at kende byen og dens 
borgere på. Vi kan altid bruge en ekstra hånd til noget 
stort eller småt. 

Tylstrup marked giver et fl ot overskud i 2012. Det
præcise tal kendes ikke i skrivende stund, men der 
skal ikke være tvivl om, at byens foreninger og insti-
tutioner vil få glæde af diverse støttebeløb fra Borger-
foreningen også i 2012 – 13. Så har i noget i stø-
beskeen, må i endelig sende en lille beskrivelse og 
forespørge om et beløb til fi nancieringen.  

AF HANNE HEDEGAARD, FORMAND FOR TYLSTRUP MARKED
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 DIN ANNONCE
 PÅ SIDE 22-23?
 KONTAKT
ANJA BO JUSTESEN
TLF. 82 43 60 69
 BOJUSTESEN@STOFANET.DKWWW.TYLSTRUP-BY.DK

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

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfi rmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

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

Andre aktiviteter med ønske om fl agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den fl otte fl agallé er kommet til verden 
takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for 
støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på 
sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen

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

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Kon  rmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

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

Andre aktiviteter med ønske om  agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den  otte  agallé er kommet til verden 
takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for 
støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på 
sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen
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 13. Ajstrup Kirke: 
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

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

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

 15. Bethaniakirken: 
 kl. 18.00 Alpha kursus i - et introkursus til kristen tro.

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

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

 21. Ajstrup Kirke: 
 19.30 Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Collegium Vocale.

 24. Skolen:
  Julegaveklub i Dussen.

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

 27. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Museumsleder Ketty Johansson, Nørresundby:
  Forfattere langs Limfjorden – bl.a. I. P. Jacobsen og  
  Johan Skjoldborg. Gratis kaffebord.

 30. Skolen: 
  Klippedag i Landsbyordningen.

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

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

 2. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Adventsgudstjeneste med efterfølgende
  kirkefrokost. Tilmelding nødvendig.

 2. Bethaniakirken: 
 kl. 19.00 Adventskoncert i Tylstrup Hallen
  – en god og glad begyndelse på julemåneden.

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

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

 7. Sulsted-Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening: 
 kl. 13.30 Ande- julespil på Toftegårdscenteret i Sulsted.

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

 12. Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Julekoncert i Ajstrup Kirke med Hjallerup Sangkor.

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

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

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

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

 21. Gavlen: 
 kl. 12.00  Fælles julefrokost for hele Gavlen. Alle er velkommen.

 23. Ajstrup Kirke:
 kl. 14.00 De 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

 24. Gavlen:
 kl. 11.00 Gudstjeneste v. Folkekirken. 

 24. Bethaniakirken: 
 kl. 15.00 Julegudstjeneste.

 25. Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 28. Bethaniakirken: 
 kl. 19.00 Julefest for hele familien.
  Gratis servering og godteposer til børn.

DECEMBER 2012
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ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentliggjort
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!
Oplysningerne indsamles og redigeres af:

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i 
februar 2013 i løbet af uge 7. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 10. januar 2013

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

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

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

 1. Gavlen: 
 kl. 14.30 Nytårsgudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

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

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

 9. Gavlen:
 kl. 12.00 Nytårsfest med underholdning.

 9. Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Sognepræst Folmer   
  Toftdahl-Olesen, Skovsgaard: Under dine vingers  
  skygge? – om arbejdet som fl yverpræst.

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

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

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

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

 20. Gavlen:
 kl. 13.30 Søndagshygge for enlige.

 27. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
  Efterfølgende børneforestilling med
  Hans Jørn Østerby i Sognets Hus.

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

 29. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Roger Depoilly, Tystrup, fortæller om Abbé Pierre  
  Klunsernes arbejde – med lysbilleder.
  Gratis kaffebord.

 30. Gavlen: 
  Vodskov genbrug med modeopvisning.

JANUAR 2013 FEBRUAR 2013
 3. Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
  Efterfølgende børneforestilling med
  Hans Jørn Østerby i Sognets Hus.

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

 6. Gavlen: 
 kl. 13.30 Sangeftermiddag. Kom og syng med.

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

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

 17. Gavlen: 
 kl. 13.30 Søndagshygge for enlige.

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

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

FEBRUAR 2013
 2. Gavlen:
 kl. 13.30 Banko v. Støtteforeningen. Alle er velkommen.

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

 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,- 

HUSK AT
DU OGSÅ 
KAN LÆSE 
INDBLIK 
 PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK Oktober 2012
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R  -  D E  S T Ø T T E R  O S

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

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

Ømme muskler?

Transportabel massage-briks • Forhandler af Aloe Vera produkter

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

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

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

BRØNDERSLEV AFDELING
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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

www.bilgaarden-hostrup.dk

BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

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

Ok
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

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

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og 

mindre arrangementer. 
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

Luneborgvej 57-59-60

9382 Tylstrup

98 26 14 18

Oktober 2012
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre

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

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Thomas Nielsen
98 26 29 66 / 20 40 68 84
vesterbakken@nielsen.mail.dk

AJSTRUP 
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Oluf Kristensen
98 26 98 05
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne: 
Tonnie Ehlers 
98 26 24 25

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

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

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

BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lotte Hæsum
98 26 06 26

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

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

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

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73

SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
Gavlen, Centerrådet
v/ Irma Bach 
98 26 11 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66

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

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

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

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

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

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11

ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

UDLEJNING AF FLAG
SØREN VESTERGAARD
98 26 15 34

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


