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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/Ajstrupområdet.
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 Jens Thomsen Nygaard.

I N D H O L D

HANNE HEDEGAARD
hha@nordfiber.dk
Tlf. 20 74 02 65

SøRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

redaktører

kalender + tlf. tavle

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
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stof til redaktører

Omdeles 
primo

4/2016 13/10 – 16 uge 46

Trods store byger før og efter lykkedes 
det igen i år at få alle Tylstrups hekse 
sendt til Bloksbjerg.

Regnen stoppede 10 min. før årets 
Sankt Hans arrangement gik i gang 
og kom igen en halv time efter opryd-
ningen var slut. Det er da god timing 
med vejrguderne!.

Trods vejret mødte ca. 100 børn 
og voksne op. Mange børn kom, for 

at bytte små uhyggelige hekse for en 
pose slik, hvorefter heksen kom på 
bålet.

Tylstrup frikirkes spejdere og Tyl-
strup-Sulsteds grønne spejdere gik i 
fakkeltog op til bålet og tændte det 
mens der blev holdt tale.

Årets taler var Britta Hansen, som 
fortalte om Sankt Hans i hendes 
barndom. Hvordan det gode altid skal 

vinde over det onde og vigtigheden i 
at være gode ved hinanden og vores 
dejlige by.

Traditionen tro var der mulighed for 
at bage snobrød ved spejdernes bål.

Andre fik sig en kop kaffe eller en 
øl, mens bålet brændte ned.

En hyggelig tradition i grønne om-
givelser.

Skt. Hans i anlægget
AF LISBETH PILGAARD

Tak til Tylstrup Fodbold Ungdom, som 
var friske og bød ind på Borgerforenin-

gens opslag om at klargøre anlægget. 
Til gengæld har TUI modtaget kr. 2000,- 

som skal bruges til årets Vildbjergcup 
tur – et stort fodboldstævne i uge 30.

Klargøring af anlægget
AF LISBETH PILGAARD
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I dette nummer at Indblik, har jeg valgt 
en af byens ildsjæle som Kvartalets 
Profil. Han har siden 2009 været ak-
tiv i udvalget for Tylstrup Marked, hvor 
han bl.a. er ansvarlig for kræmmerne. 
I 2013 stod han også for at genop-
live Tylstrup Revyen, som havde ligget 
stille i en årrække. Man må sige, at 
Morten ”Købmand” er en meget aktiv 
herre. Man ser ham næsten aldrig i 
andet end arbejdstøj, og han har altid 
gang i nogle projekter. Nu her som det 
sidste har han overtaget styringen af 
”Din Købmand” butikken her i byen 
efter hans kone Jeanette, som ønsker 
nye udfordringer. 

Det er Morten Jørgensen, som har 
lovet at bruge en times tid til en snak 
om sit liv, sammen med mig. Vi sidder 
en solrig tirsdag formiddag, den sid-
ste dag maj måned, på hans og Jea-
nettes hyggelige tagterrasse med en 
fantastisk udsigt ned ad Luneborgvejs 
vestlige del efter banen, hvor togene 
flere gange tøffer forbi under samta-
len.

Fulde navn: Morten Jørgensen. 
Stilling: Selvstændig Købmand 
Alder: 51 år. 
Civil stand: Gift med Jeanette. 
Børn: To piger. Anne Cathrine som er 
22 år og bor i Brønderslev. Hun er an-
sat i JI sport i Gandrup (hvor vi købte 
Multibanen). Her sidder hun med 
regnskabet og sælger til hele landets 
børnehaver og småbørnsinstitutioner. 
Josephine som er 19 år bor stadig-
væk her hjemme. Hun er ved at læse 
til pædagog. 
Børnebørn: Ingen endnu.  

Hvor er du født og opvokset, og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født i Hollensted 1964. Min 
far arbejdede ved kommunen hvor 
han kørte med rendegraver, og min 
mor arbejdede på Beslagfabrikken i 
Brønderslev. Jeg er den mindste af 
tre brødre. Min ældste bror Olav har 
Osteklokken i Brønderslev (Han del-
tager hvert år med en stand til Open 
By Night her i Tylstrup), og den næste 

hedder Per. Han arbejder på en fabrik 
i Aalborg. 

De første 7 år i skolen foregik på 
Øster Brønderslev skole, hvorefter vi 
kom til Jerslev Skole og tog 8, 9 og 
10 kl. der. Mens jeg gik i skole, var jeg 
begyndt at arbejde på landet. Det var 
altid været min tanke, at jeg ville være 
lastbilchauffør, men det var egentlig 
fint nok at arbejde ved landbruget, så 
i 1984 kom jeg på grundskole på Try 
Landbrugsskole. Derefter kom jeg så 
tilbage til min gamle plads i Øster Lin-
derup igen, og blev der i 10 - 11 år, 
hvorefter jeg kom på driftslederskole 
på Lundbæk Landbrugsskole i Nibe. 

Efter landbrugsskole var jeg ude at 
arbejde på landet igen et års tid, hvor-
efter vi købte gården ”Kærvang” ude 
på Vildmosevej vest for Tylstrup. Det 
var lige til høsten i 1991. 

Vi drev gården med svin og mark-
brug. Der var 24 søer, da vi købte går-
den, og ca. 170 da vi solgte den igen i 
1998. Vi havde forpagtet en del jord, 
så vi drev omkring 150 ha. 

Grunden til, at vi solgte gården 
igen var flere grunde. Dels var det 
økonomien, og dels fordi der var rigtig 
meget at se til. Jeanette var på det 
tidspunkt afdelingschef for flere afde-
linger i Magasin i Aalborg. Pigerne var 
små, og havde en kanon dagplejer i 
Jytte Christiansen, hvor de flere gan-
ge blev afleveret meget tidligt. De blev 
afleveret i nattøj, og puttet ind under 
dynen til Jytte. Der blev holdt møder 
flere gange om ugen i København, så 
det var mange timer, hun var hjem-
mefra. Prisen blev for høj for sådan en 
stilling sammen holdt med det private 
hun gik glip af. Derfor ville hun gerne 
til noget andet. 

Da vi kendte de tidligere ejere af 
butikken her, havde vi tilbudt at over-
tage den, hvis de var interesserede i 
at sælge, så kunne Jeanette passe 
den og jeg passe gården. Men da 
prisen på svin var meget langt nede, 
blev der ikke ved at være økonomi i 
at drive begge steder. Derfor satte vi 
grisene ud og solgte jorden fra og hu-
sene blev solgt som nedlagt landbrug. 
Så havde jeg en kammerat, der havde 
490 ha jord i Polen, og han tilbød, at 
jeg kunne komme med ned og hjælpe 
ham med at passe det dernede. Så 
sådan blev det og det hele ude på 
”Kærvang” var afhændet i starten af 
år 2000.   

Du sagde ”Vi” købte  
”Kærvang”. Hvornår kom  
Jeanette ind i dit liv?
Det gjorde hun tidligt. Hun kom ind i 
vores skoleklasse i Ø. Brønderslev i 5 
klasse. Jeg sad faktisk lige bag hende 
i skolen. Hun fulgte også med til Jer-
slev skole, hvor vi var i en meget lille 
klasse med kun 10 elever, og vi blev 
kærester i 10 klasse. Så vi var meget 
unge. 

Du blev så selv også købmand?
Ja, det gjorde jeg jo. Jeg gik og gav 
en hånd med her i butikken og så 
begyndte jeg, at importere glas fra 
Polen. Jeg havde ansat 2 sælgere 
til at sælge det i Norge og Sverige, 
samt her i Danmark. Så havde jeg 
en kammerat der kørte affald nede i 
Hals området, og han manglede en 
til at hjælpe ham i et par uger. Det 
var i 2001. Det blev dog til lidt læn-

gere tid, for det varede helt til 2006. 
De to uger blev til en fastansættelse, 
på nær et par måneder om vintrene. 
Så skete der det, at Købmandsfor-
retningen i Flauenskjold blev sat til 
salg. Den købte vi så i foråret 2006. 
Der stoppede så både affaldskørslen 
og mine ”udflugter” til Polen for at 
hjælpe med at passe jorden dernede. 

Glasimporten stoppede, da Polen 
kom med i EU. På det tidspunkt luk-
kede mange af de mindre glasvær-
ker, som vi havde samarbejde med, 
fordi konkurrencen blev for hård. Så 
da stoppede vi også med det eventyr, 
fordi vi var for små til, at de store glas-
værker ville handle med os. 

Hvorfor solgte du butikken  
i Flauenskjold igen?
Det var lidt med blødende hjerte, at 
jeg tog den beslutning. Og det var be-
stem ikke fordi, jeg var blevet træt af 
at køre frem og tilbage hver dag. Det 
var jo kun 24 km, men nu havde vi jo 
begge to været selvstændige hver for 
sig siden 1991, hvor Jeanette fik le-
derstillingerne i Magasin, og jeg med 
gården. Derefter fik vi så de her to 
butikker osv. Det har da været et ræs 
og nu ville Jeanette gerne prøve noget 
andet. Derfor skulle vi til, at gøre op 
med os selv, om vi skulle sælge bu-
tikken her i Tylstrup, eller den i Flau-
enskjold. Det ville være lidt træls at 
skulle sælge butikken her i Tylstrup, 
for her bor vi jo, og vi kender en mas-
se mennesker, hvad jeg selvfølgelig 

også gør i Flauenskjold, men det var 
den her, det trak mest i, at vi skulle 
beholde. 

Jeg vil gerne blive ved med at være 
købmand. Jeg er meget glad for den 
rolle. Det er noget helt andet end at 
være landmand. 

Det var bare ikke så nemt at sælge 
butikken i Flauenskjold, som jeg hav-
de troet, og tanken om bare at lukke 
den ned begyndte at komme ind over. 
Så trådte byen sammen og samlede 
en million sammen og købte butik-
ken. De har så ansat en bestyrer til at 
stå for den daglige drift. 

Men vi kommer ikke uden  
om din rolle som ildsjæl her  
i Tylstrup Hvordan havnede  
du i Markedet?
Jamen det var lidt ”bondefangeri”, for 
jeg var bare taget med til et møde, 
der blev afholdt i hallen. Mødet blev 
afholdt pga., at flere af de gamle folk 
i udvalget efter markedet i 2008 øn-
skede at stoppe. Derfor skulle der 
bruges nogle nye kræfter. Jeg var 
såmænd bare taget med til mødet, 
for at høre hvad det var for noget, 
og da jeg tog hjem var jeg ansvarlig 
for kræmmerne. Det var alt sammen 
nyt for mig, for jeg havde aldrig været 
med i frivilligt arbejde før, så det var 
noget af en omvæltning. Men jeg må 
sige, at det har været spændende, 
men også hårdt og tidskrævende. 
Især arbejdet med kræmmerne er 
hårdt, og det bliver værre og værre, 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
Morten Jørgensen 
Kvartalets profil:

Mogens kom forbi Tylstrup marked i 2013.
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for det er et meget specielt folkefærd. 
Man får mange skæld ud og hører en 
masse ”brokkeri”. Så er der nogle, 
som ikke vil ligge ved siden af den og 
den, og så spiller tivoliet for højt mu-
sik osv. osv. Man får nemt skylden for, 
at det er vores (arrangørernes) skyld, 
hvis en kræmmer ikke sælger noget. 
Det er ikke altid, at de tænker på, om 
det er fordi de har noget med, som 
folk ikke gider købe. Det sjove er, at 
de bliver ved med at komme igen år 
efter år, selvom de siger, at de ikke 
sælger noget, og vi har altid, i min tid, 
haft udsolgt af kræmmerpladser. Selv 
om man får skældud, så er det bare 
lade det gå ind af det ene øre og ud 
af det andet. Det lærer man hen ad 
vejen. Vi gør faktisk meget for at gøre 
kræmmerne glade. F. eks sorterer vi 
i, hvem der kommer ind med deres 
bod. Vi kan ikke have for mange ind 
som sælger det samme, og vi prøver 
at få så bredt et sortiment af kræm-
mere som muligt ind, så der er lidt for 
enhver smag i boderne. Det kan dog 
være svært at styre, for det er ikke 
alle, der fortæller, hvad det er, de har 
med. Begrebet ”Ting og sager” dæk-
ker over mange ting.

Men uanset skælduden, så er det 
sjovt, og jeg hænger ved med mar-
kedet. Når vi nærmer os datoen for 
markedet, så skal man regne med, at 
der er tryk på. Telefonen ringer hele 
tiden, på næsten alle tider af døgnet. 
Jeg håber, at der bliver mere ro på i år, 
nu vi kun har den ene butik at tænke 

på ved siden af.  
Jeg kunne godt tænke mig, at der 

var en mere til at tage sig af kræm-
merne, men det har endnu ikke lyk-
kedes at finde en, der vil. Alt i alt så vil 
vi gerne have flere frivillige til at melde 
sig til, at hjælpe med markedet, for 
vi er spændt for, os der er i udvalget. 

Når det så er sagt, så er det også 
utroligt hyggeligt, f. eks når man går 
nede og sætter markedspladsen af, 
weekenden før markedet. Det er di-
rekte skægt. For vi er en lille flok, der 
går dernede og holder en masse sjov 
og gas med hinanden. Hvad den ene 
ikke kan finde på, det kan den anden. 
Vi starter dagen med kaffe, rundstyk-
ker og en lille ”skarp” inden vi går i 

gang, her bliver opgaverne fordelt og 
alle er i højt humør. 

Under markedet er der også masse 
af hygge og sjov, både i informations-
teltet og i mellem de forskellige an-
svarsgrupper. 

Nogle nye har dog allerede meldt 
sig som hjælpere og vi kan i år præ-
senterer Benny Larsen som ny an-
svarlig for Tombolaen. Vi er 9 i ud-
valget nu.

Kan du fortælle lidt om pro-
grammet for markedet 2016?
Ja, det færdige program er jo også i 
det her nummer af Indblik. Selvom 
det er sjovt og lærerigt osv. at lave 
markedet, så skal der altså også 
penge i kassen, og da der har været 
underskud de sidste to år, så er det et 
lidt mere ydmygt, men alligevel godt 
program i år. Vi har haft nogle store 
kunstnere til at komme og optræde 
de sidste par år, og de har gjort det til 
vores fulde tilfredshed. De har også 
trukket folk til i massevis, men ikke 
folk der vil bruge penge i baren. Folk 
har sat sig ned og ladet sig underhol-
de, uden lige at slå en tur forbi baren 
efter en øl og det er jo på den måde, vi 
skal betale underholderne på. Så i år 
vil der fredag aften komme et kæmpe 
stort diskotek og spille. Lørdag er der 
stadig havetraktortræk, og om afte-
nen kommer Ole Gas og spiller efter 
fællesspisningen. Her kommer også 
Paul Winter og spiller og synger for os 
i pauserne. Han har før været her og 

optrådt til markedet. Maden kommer 
igen i år fra Tylstrup Kro. Søndag kom-
mer Kandis, traditionen tro, og spiller. 
De starter i år allerede kl. 13:00 og 
stopper kl. 17, og her stopper så også 
Tylstrup Marked 2016. Det er noget 
nyt, men så kan vi komme før i gang 
med at rydde op og få pakket sam-
men. Det er et ligeså stort arbejde, 
og her kunne vi især godt bruge nogle 
flere hænder til at hjælpe til. 

Så fik du også  
startet Revyen op igen?
Ja, det var i forbindelse med mar-
kedet. For det første så syntes jeg, 
at det var en skam at revyen ikke 
eksisterede mere. Der var mange, 
som savnede den, og for det andet 
så savnede jeg, at der var en eller 
anden måde, man kunne takke alle 
byens handlende, der er så flinke til 
at sponsere ved markedet. Ved at 
genopstarte revyen, så kunne vi be-
lønne hver sponsor med to billetter til 
revyen som tak, og derved slå to fluer 
med et smæk. For havde vi ikke haft 
alle de sponsorer til at støtte med ra-
dio og TV reklamer m.m., så havde vi 
ikke haft et marked i dag og så havde 
Tylstrup set anderledes ud.  

Jeg kontaktede så Lone Sørensen 
og spurgte, om hun ville være med 
til at prøve at starte Tylstrup Revyen 
op igen, og det var hun med på. Vi fik 
fat i både tekstforfattere, skuespillere 
og en instruktør, men vi nåede ikke 
at få startet op det første år, da vi var 
for sent på den. Så først i 2013 gik 
revyen i luften med bragende succes. 

Det er næsten hårdere at have med 
revyen at gøre, end det er med mar-
kedet. Hver onsdag bliver der øvet, 
der skal findes kostumer og kulisser 
m.m. og den sidste måneds tid er der 
kul på. Det er egentlig kun Jeanette 
og mig, som sidder i udvalget, og så 
er der en masse, som er flinke til at 
hjælpe til. Også her kunne vi godt øn-
ske os flere frivillige, som vil give en 
hånd med. 

Ud over Marked og Revyen, har 
du så andre fritidsinteresser?
Ja, travløb. Vi har en travhest. Når jeg 
siger ”vi” så er det fordi, at vi er 20 
om hesten. Den står hos min fætter 
på Ultvedgård her i Tylstrup. Den er 

ikke så gammel endnu, men den skal 
da ud på travbanerne i landet og løbe. 

Jeg har også startet er lille rejsesel-
skab op, som laver busture til Polen. 
Sidste år var vi 76 af sted, og i år 
var der kun 50 personer var med. Det 
var fordi hotellet, vi bruger ikke havde 
flere pladser. Det var lige efter pinse, 
hvor de var noget booket op. Der er 
bare én tur hvert år og næste år kom-
mer der en annonce i Vodskov Avis. 
Turen går til Stettin i det nordlige Po-
len, lige over grænsen til Tyskland. Et 
rigtig dejligt sted. Det er for det første 
meget billigt, men der er også meget 
at se og opleve i det område. Jeg er 
ved at planlægge en tur ned til Tysk-
land, til Neumünster, til november, 
hvor der er et stort julemarked. 

Det er hovedsageligt mennesker 
fra Tylstrup og Flauenskjold som har 
været med. Der er allerede nu stor 
interesse for at høre, hvornår næste 
tur er, for så vil de med igen. Der er 
dansk guide med. 

Holder I ellers ferie?
Vi har et sommerhus oppe i Saltum, 
og det bruger vi, så meget vi kan, selv 
om der ikke har været så meget tid de 
sidste par år. Det var mest for at lave 
regnskaber for vores to butikker, at vi 
tager der op, for der er ro og ingen 
kommer og forstyrrer os. Ellers er vi 
altid af sted på ferie en eller to gange 
om året til Polen. Det er altid Polen, 
turen går til, når vi er af sted. Vores to 
døtre, er helt vilde med Polen. Der er 
virkelig dejligt og vil man badestran-
de, så kan Polen også anbefales. Det 
er nok den flotteste badestrand, jeg 
nogen siden har været på ved Øster-
søen, i området ved Swinoujscie. Det 
skal lige siges, at jeg har været man-
ge steder nede i syden med de flotte 
strande. De bliver dog slået med flere 
længder af Polen. 

Har i allerede planlagt  
jeres otium, eller er det for 
tidligt at spørge om det?
Well, vi har da gjort os nogle tanker. 
De gå hen ad, at når vi engang er 
færdige med at være købmænd, så 
skal butikken her sælges, og så flytter 
vi op til Saltum i vores sommerhus. 
Det ligger faktisk midt på en camping 
plads, hvor de har en lille købmands-

butik til deres gæster. Så er det tan-
ken, at vi vil passe den butik, når vi 
bliver gamle. Så har vi også 2 - 3 
huse, som vi lejer ud. De skal jo også 
passes, så der bliver også lidt at gå og 
hygge sig med. 

Snakken er nu ved at være slut, men 
vi kom til at sidde og sludre om løst 
og fast bagefter, og her kom Morten 
ind på lidt omkring sammenhold i en 
by. Det var om Flauenskjold, hvor han 
sagde: 

Da jeg købte butikken deroppe i 
2006 blev jeg meget overrasket over 
det sammenhold der er i Flauenskjold. 
Her kunne vi lære meget i Tylstrup. 
De kunne samle hele byen, hvis der f. 
eks skulle laves et projekt i børneha-
ven. Hver eneste gade holdt en årlig 
gadefest osv. Kom der nye beboere 
til en gade, så blev der ringet på dø-
ren, og så var der mere eller mindre 
tvunget deltagelse i gadefesten. Der 
er aldrig problemer med at finde nye 
medlemmer til bestyrelser osv. 

Så kære medborgere her i Tylstrup. 
Se nu at komme op på hesten og vær 
med til at fremme sammenholdet her 
i byen. Støt op omkring de forskellige 
foreninger, om ikke andet så med at 
indbetale kontingent, for at vise de 
ildsjæle som sidder i bestyrelserne, at 
I bakker op om det frivillige arbejde, 
de gør, og bruger så mange timer på. 
For uden dem var Tylstrup ikke det 
samme.

Det kræver et køretøj for at dække hele Markesdpladsen.

De sidste kræmmerbetalinger er betalt ind.

Er du 
tilflytter til 
Tylstrup?

Kan du svare ja til dette spørgs-
mål, så er du lige den stemme, 
vi mangler. Kontakt gerne Bente 
Junker Andersen (31 13 30 70 
/ bjunkera@gmail.com) eller 
Hanne Hedegaard (20 74 02 
65 / hha@nordfiber.dk).
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

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.
 1 mdr. kort 150,00 kr.

1 og 3 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.dk, 10 turs kort købes i Brugsen. Der skal stadig købes 
medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden. 
På hjemmesiden under ”Motion” kan man læse nærmere.

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

Nu, hvor et nyt skoleår netop er be-
gyndt, er der kommet nye skemaer 
hjem med skolebørn. Hjemme hos 
os er der også kommet en ny familie-
kalender, som flittigt anvendes til at 
holde styr på husstandens forskellige 
aktiviteter.

Skemaer og kalendere hjælper os 
til overblik, det giver fornemmelsen 
af, at der er orden på tingene. Mange 
af os er ret afhængige af disse red-
skaber – sammen med uret på enten 
armen eller telefonen – for at kunne 
bevare evnen til at komme levende 
igennem hverdagens mangfoldige af-
taler og forpligtelser. 

Ud over skemaer og kalendere er 
vaner også med til at støtte den gode 
rytme i livet. Faktisk er vaner slet ikke 
så tossede, for de kan sikre, at ting, 
som skal gøres, bliver gjort – fx at kæ-
ledyrene får mad og postkassen tøm-
mes. Hvis det ikke er en vane, bliver 
Fido sur og postkassen overmåde 
fuld.

System i tingene I
Fra tidernes morgen har der været 
skabt gode rammer for at holde orden 
i livet. Den bibelske skabelsesberet-
ning fortæller, at Gud på fjerdedagen 
skabte solen og månen: ”Der skal 
være lys på himmelhvælvingen til at 

skille dag fra nat. De skal tjene som 
tegn til at fastsætte festtider, dage og 
år...”

Så fra Skaberens hånd er der styr 
på kalenderen. Tiden kommer til os 
under ordnede former, dag og nat 
veksler og gør os i stand til at fungere 
i livet.

Skaberen har indbygget hviletids-
regler i sit skaberværk. Som bus- og 
lastbilchauffører skal overholde nøje 
fastsatte krav om, hvornår der må kø-
res, og hvornår der skal hviles, sådan 
har Gud også sagt, at den syvende 
dag i ugen er afsat til at hvile.

System i tingene II
Der er også skabt system i tingene 
på en anden, rigtig væsentlig måde, 
nemlig igennem hele livet. Her har 
Gud skabt ordninger, som hjælper os 
til at holde styr på den lange bane. 
Der er højtiderne i årets løb – jul, på-
ske, pinse, advent – og der er højti-
derne i livets løb – dåb, konfirmation, 
vielse og begravelse. 

Markering af disse særlige tids-
punkter på året og i livet er med til 
at holde orden i det store perspek-
tiv. Sådan har Gud tænkt det, gen-
nemtænkt det, og derfor tjener det os 
mennesker godt at leve i respekt for 
og overensstemmelse med rytmerne, 

skemaerne og vanerne. Præcis som 
vores bil lever længst, hvis den ser-
viceres regelmæssigt, så lever vi også 
længst, når vi gør det i harmoni med, 
hvordan vi er designet.

Rod i systemet?
Måske er det med Guds system i tin-
gene gået af mode? En hektisk hver-
dag gør, at selv søndag må tages i 
brug til at nå nødvendige gøremål. Og 
vi slider derfor for hårdt på os selv, 
både fysisk og mentalt. For vi er skabt 
til at veksle mellem aktivitet og hvile, 
ikke alene i døgnets rytme, men også 
i ugens rytme. Årets helligdage bliver 
en stressfaktor eller tid til at ordne 
haven. Og livets store øjeblikke er i 
mange tilfælde blevet prestigefester 
mere end opmærksomhed på Guds 
orden.

Kan det mon være en af grundene 
til at stress, udbrændthed og mang-
lende tilfredshed med livet i alminde-
lighed i bekymrende grad sniger sig 
ind i familier. Få kan se sig omkring 
uden af få øje på symptomer på og 
konsekvenser af manglende overhol-
delse af Guds systemer i tiden. 

Hvad med dig – lever du i respekt 
for, hvordan du er skabt, i dag, i år, 
i livet?

Tider skal komme, 
tider skal henrulle
AF FINN KIER-HANSEN, PRæST I TYLSTRUP FRIKIRKE

 

 

Tylstrup Badminton Klub 

 
                                                                                                              

 

Net-hejsning ungdom/seniorer 

Søndag d. 4/9-2016 kl. 10.00-12.00 

Tylstrup hallen 

Vi vil byde på frugt, kage, saftevand og kaffe. 

Så mød op og få luftet ketcherne og hyg med gamle samt nye spillere, tag gerne 
jeres forældre med til et par hyggelige timer. 
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 BarndoMMens gade 
 Lussinger var hverdagskost!

tet, men den ene side var en anelse 
længere end den anden. Jeg begik 
nemlig en fadæse i sidste del af frem-
stillingen. 

Jeg husker tydeligt, at vores læ-
rer fortalte, hvordan vi skulle gøre. 
Det hele blev tegnet på tavlen, hvor 
målene også var skrevet. Inden, der 
skulle saves, skulle vi skære for med 
en kniv lidt til højre for stregen for at 
undgå, at savsporet blev flosset. I min 
iver kom jeg til at skære for og save 
på venstre side af stregen. Jeg opda-
gede fadæsen, så snart jeg var færdig 
med at save. Men da var skaden sket. 
Jeg blev ked af det og gik brødebetyn-
get op til læreren i håb om, at et eller 
andet kunne gøres, så skaden kunne 
udbedres.  

Læreren reagerede imidlertid ved at 
blive vred og bad mig lægge bordskå-
neren fra mig og stå ret, hvorefter han 
gav mig en voldsom lussing først på 
den ene side af hovedet og så på den 
anden. Så kunne jeg lære det!! Det 
havde sine fordele, når man kunne 
skyde med begge arme og hænder.

Jeg bar det som en mand og græd 
ikke. I det efterfølgende frikvarter 
spurgte mine kammerater, om jeg 
kunne mærke det. Jeg holdt mig 
ikke til sandheden og sagde: ”Over-
hovedet ikke”. Som sagt brugte mor 
bordskåneren i mange år. Man kunne 
tydeligt se, at den var lidt kortere på 
den ene side. Hver gang bordskåne-
ren blev brugt, blev jeg mindet om 
min fadæse og følelsen af den ube-

hagelige varme, lussingerne efterlod, 
kunne jeg fornemme i mange år. 

Siden har jeg imidlertid draget nyt-
te af fadæsen, for det var jo åbenbart, 
at bordskåneren var særdeles nyttig, 
selv om man tydeligt kunne se, at den 
havde en brist som følge af min dum-
hed og ikke var helt så pæn, som den 
skulle have været.

Ingen er fuldkomne
Det var præcis den samme vigtige 
lektie, min ”missionske” opvækst 
lærte mig om kristendom. 

En af de smukke sætninger i Bibe-
len siger i al sin enkelhed:

”Gud kommer i hu, at vi er støv”. 
Bibelen er realistisk. Udgangspunktet 

er det faktum, at alle har brist, og alle 
begår fejl. Ingen af os er så gode, som 
vi skulle være. Men det får ikke Gud til 
at vrage os. Tværtimod. Han er fuld af 
forståelse for, at vi er støv, og Bibelen 
bekræfter igen og igen, at det ikke er 
nogen hindring for, at han vil kunne 
få det bedste ud af os, hvis vi slår vo-
res lid til ham. De gode nyheder er, 
at selv om Gud ved alt om os, vil han 
stadig tage sig af os og velsigne os, 
så vi kan blive til nytte, præcis som 
min mor sørgede for, at bordskåneren 
igennem mange år var til glæde og 
gavn i vores hjem dag efter dag. 

del 11

Indtil 1967 var det ikke usædvanligt, 
at lærerne igen og igen slog deres 
elever. Der er skrevet utallige beret-
ninger om lærere, der tilsyneladende 
fik afløb for deres sadistiske tenden-
ser, når de ophidset mishandlede ele-
ver langt ud over det rimelige, fordi de 
ikke kunne styre deres temperament. 
Andre brugte naturligvis muligheden 
for korporlig afstraffelse som et hen-
sigtsmæssigt pædagogisk hjælpe-
middel, der kunne være nyttigt i ny og 
næ over for uvorne unger, der trængte 
til lidt opdragelse. Hvorom alting er, 
så forsvandt den sidste ret til at an-
vende korporlig afstraffelse i 1985 
med indførelse af en bestemmelse i 
”myndighedsloven” om barnets ret til 
bl.a. beskyttelse mod fysisk vold.

I 1997 blev forbuddet udvidet til 
også at omfatte forældre, der ikke 
længere måtte udsætte deres børn 
for legemlig afstraffelse. 

Som følge heraf ved børn i dag 
ikke, hvordan det føles at få en lus-
sing, og det er der nok ingen grund til 
at beklage.

Til gengæld har adskillige af de lidt 
mere modne af os gjort vores egne 
dyrekøbte erfaringer på området.

Kontant afregning   
Jeg husker flere episoder, hvor der var 
lussinger i luften, og hvor der var kon-
tant afregning på stedet.

Jeg fik min første lussing i 2., 3. 
eller 4. klasse i sløjdlokalet på Tyl-
strup skole, som lå i østre ende af 
hovedbygningen, hvor lærer Jensen 
boede. Jeg kan ikke huske årsagen 
og de nærmere omstændigheder, der 
udløste afstraffelsen, blot at det føl-
tes meget ydmygende og uretfærdigt, 
selv om det uden tvivl var velfortjent.

Behov for en lærestreg
Hvis overnævnte afstraffelse står lidt 
uklart i erindringen, husker jeg deri-
mod ret tydeligt en episode fra sko-
legården på Tylstrup skole. Vi havde 
fri i middagspausen, så vi kunne tage 
hjem til vores forældre og spise. Da 
jeg havde spist, cyklede jeg op til 
skolegården, hvor der stod en flok 
store drenge i cykelskuret. Jeg sad på 
cyklen og støttede mig til en stolpe, 
mens jeg interesseret fulgte de store 
drenges gøren og laden. Pludselig 
kom den største af drengene over til 
mig og meddelte, at jeg ikke skulle 
sidde der og føle mig vigtig og tro, jeg 

var noget særligt, fordi jeg var ”mis-
sionsk”. Jeg trængte til en lærestreg, 
og så knaldede han mig en lussing, så 
det sang i ørerne. Jeg var dybt choke-
ret og forvirret, og tårerne løb ned af 
kinderne, da jeg cyklede væk. Jeg for-
talte mor og far om episoden. Jeg fik 
en tiltrængt trøst, og far forklarede, at 
hændelsen sikkert skyldtes, at dren-
gen havde en nær slægtning, som 
kom i Tylstrup Frikirke, og det mente 
far, at familien havde ondt af.

At være ”missionsk”  
Jeg var godt klar over, at jeg var ”mis-
sionsk”, for vi kom i Tylstrup Frikirke, 
men det var første gang, jeg hørte 
ordet blive brugt som et skældsord. 
Siden har jeg hørt ordet blive brugt 
af og til i forskellige sammenhænge. 
Nogle gange har folk trukket overbæ-
rende på skulderen og sagt: ”Han er 
så missionsk”. Andre har brugt beteg-
nelsen i et forsøg på at gøre lidt grin 
med en eller anden, som kom i mis-
sionshuset. Man skal ikke være me-
get anderledes, inden man bliver sat 
i bås og stigmatiseret. Selv om ordet 
”missionsk” som oftest er blevet an-
vendt som et negativt prædikat, har 
jeg som voksen altid opfattet det som 
en hædersbetegnelse, jeg var stolt af, 
for det signalerede trods alt, at man 
kunne se, at troen blev taget alvorligt 
og havde konsekvenser i den måde, 
man levede sit liv på.

Bordskåneren
Efter 4. klasse blev det i en årrække 
kutyme, at nogle af børnene fra Tyl-
strup skole blev sendt til Brønderslev. 
Derfor startede jeg i 5. klasse på Søn-
dergades Skole, og bagefter gik jeg 
4 år i ”mellemskolen”, inden jeg tog 
”realen” med. 

Jeg var glad for sløjdtimerne, hvor 
jeg lærte mange ting, som jeg siden 
har haft stor glæde af. Mor brugte i 
mange år en bordskåner, jeg lavede. 
Den var sådan set pæn, selv om den 
havde en synlig skavank. Det var me-
ningen, den skulle have været firkan-

AF ERIK MORTENSEN
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Hvad er lige meningen med, at der 
midt i Tylstrup ligger en rød, kirkelig-
nende bygning, hvor der på gavlen 
står ”Bethania”, selv om kirken nu 
faktisk hedder ”Tylstrup Frikirke”?
Det er da et godt spørgsmål!
Eller hvad er lige meningen med at 

påstå, at Jesus er Guds søn og vo-
res frelser – og hvad skal jeg med en 
frelser?
Det er da også gode spørgsmål!
Du stiller sikkert nogle helt andre 
spørgsmål, når det gælder kirke, Gud, 
kristendom og troen. Men fælles for 

alle spørgsmålene er, at de er helt 
okay at stille.
Det er så ikke okay, det der…
Men når nu muligheden for at få svar 
på spørgsmålene faktisk findes, så er 
det da ikke okay at lade den chance 
glide dig af hænde, vel? Og derfor er 
det da også opfordringen, at du fak-
tisk griber anledningen og melder dig 
til det kommende alphakursus i Tyl-
strup Frikirke.

Hvad er så lige det 
for en størrelse?
Alphakurset er et tilbud til dig – og en 
masse mennesker over hele jorden – 
til at lære meget mere om tro, Gud, 
kirke og alt det der. 

Modellen er, at vi mødes til spis-
ning, et undervisningsoplæg og ef-
terfølgende samtale. Kurset løber 
over cirka tre måneder (september-
november), og det er ganske gratis at 
deltage – dog betaler du for maden.

Læg mærke til logoet, det store, 
røde spørgsmålstegn, i den kom-
mende tid, hvis du vil vide mere. Og 
du kan også ringe og spørge Finn (25 
34 90 34), han er helt vild med at 
fortælle om dette gode tilbud.

Men lad os da bare afsløre, at det 
begynder onsdag den 7. september 
kl. 18.

Hvad er lige 
meningen?

TYLSTRUP BADMINTON
I TYLSTRUP HALLEN

VESTERGAARDSGADE 10, TYLSTRUP

NYHED
FJER FOR SJOV

For børn mellem 5-8 år
Alderen til den bedste 

start i badminton.
Styrk motorikken 

gennem leg og sjov
Ses vi? 

TILMELDING 
OG BETALING 

TIL SÆSON 
2016 - 2017

sker via TUI’s 
hjemmeside ved at 

klikke ind på
www.tuif.minisite.dk

VI GLAEDER OS TIL AT BYDE DIG 

VELKOMMEN I KLUBBEN!

TRÆNINGEN STARTER 6. september

FJER FOR SJOV 5-8 år

kl. 16-17 (Kun tirs.) 400,-

                   UNGDOM U11-U13 

kl. 17-18 (Tirs./fre.) 550,-

UNGDOM U15-U19 

kl. 18-19 (Tirs./fre.) 880,-
SENIORER

Kl. 19-20.30 (Kun tirs.) 1.210,-
FLEKSIFJER

Kl. 20.30-22 (Kun tirs.) 660,-

FAMILIEBADMINTON

Kl. 10.00-11.30 (Kun lør.)
330,-

FØLG OS 
PÅ FACEBOOK

 TYLSTRUP 
BADMINTON

SAMMENHOLD –  SEJRE –  SMIL OG SVED...

NYHED
FLEKSIFJER

Uforpligtende træning 
- uanset om du er  

20 eller 90 år.

FJER – FÆLLESSKAB 
OG FLEKSIBILITET 

FOR VOKSNE
- NÅR DU HAR TID TIL LIDT 

HYGGE OG TRÆNING 
MED VENNERNE!

STøT 
INDBLIK 

- lav en indbetaling på vores konto: 

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet. 

Bodil og Poul Hauge der vandt 2 billetter til 

Tylstrup Revyen inkl. spisning.

Her er billeder af vinderne i Borger-
foreningens udtrækning i forbindelse 
med Open By Night. 

Alle havde indbetalt kontingent 
til borgerforeningen inden Open By 
Night. Borgerforeningen ønsker til-

lykke, vi håber at endnu flere har lyst 
til at støtte foreningens arbejde ved at 
blive medlem.

Vindere af Borgerforeningens 
medlemskonkurrence AF PREBEN MATTESEN

Mille og Henrik F. Andersen der vandt et gavekort til  
Min Købmand på kr. 500,-.

Brita og Arne Hansen der vandt et gavekort til  

Dagli’Brugsen på kr. 500,-.

Dorrit Larsen, traf vi desværre ikke hjemme inden deadline, 

men markedsformanden er klar med kuverten indeholdende 

2 spisebilletter til lørdag aften på markedet. 

Pia og Kim Knudsen der vandt et gavekort til Tylstrup Slagteren på 2 gode bøffer og 1 fl. vin.

Det er ikke for 
sent at blive medlem...
Kontingentet på kr. 150,- pr. husstand, 
kan indbetales på følgende måder:
1. I din netbank med giro oplysninger: Kortart: +73< Giro-

nummer: +86704455. Angiv navn og adr. i feltet ”meddelelse 
til modtager”.

2. Med mobilepay på nr. 51916668. (Modtager: Tylstrup Mar-
ked). Angiv navn og adr. i feltet ”skriv en besked”.

3. Ved overførsel til bankkonto: Reg. Nr. 7448 - Konto Nr. 
1001712. Angiv navn og adr. i ”besked til modtager”.

4. Du kan også betale kontant hos kassereren Preben Matte-
sen, Luneborgvej 43.

AF FINN KIER-HANSEN, PRæST I TYLSTRUP FRIKIRKE
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 PROGRAM:
TorSdag 25. auguST
Kl. 18.00 Baren og pølsevognen åbner

Kl. 18.30 Markedsbanko i markedsteltet

Kl. 24.00 Baren lukker

 FrEdag 26. auguST
Kl. 14.00 Åbning af Tylstrup Marked

Kl. 17.00 – 19.00 Fredagsmenu i Madteltet 
 v. Brændskov forsamlingshus venner
 Frikadeller og kartoffelsalat kr. 50,-

Kl. 19.00 – 02.00 DJ Christian Madsen sætter fut i festen

Kl. 19.00 – 21.00 Fredagsfadøl i Markedsteltet 
 kun kr. 10,- 

Kl. 23.00 Strip 

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

MarKedTylstrup

 den 25.-26.-27.-28. august 2016
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MarKedTylstrup
Lørdag 27. auguST
Kl. 9.00 Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i Markedsteltet
 Sponseret af Min købmand, Tylstrup.

Kl. 9.00  Heste- og smådyrsmarked åbner (Kun lørdag)
 Kontaktperson vedr. dyrene: Knud Erik, tlf. 40 46 87 83. 

Kl. 11.00 Børn kan komme i Markedsteltet og blive gjort klar til danseshow kl. 11.30. 
 Få glimmer i ansigtet og farve i håret. Arrangeres i samarbejde med Frisør Tina Hasse.

Kl. 11.30 Børneunderholdning med Julie og Line Algrensen. Kendt fra Danseholdet i TUI.
  Kom og deltag i danseshowet – få teltet til at løfte sig.

Kl. 11.30 – 13.30 Lørdagsmenu i Madteltet v. Brændskov forsamlingshus venner
 Stegt flæsk med kartofler og persillesovs kr. 65,-.

Kl. 13.00 Havetraktortræk
 Der køres i forskellige klasser. Tilmelding og regler ved 
 henvendelse til Morten Piil, 29 26 19 85.
 Hovedsponsor: Farmsalg.

Kl. 14.00 Kaffe og kage i Madteltet v/ Tylstrup Frikirke

Kl. 18.00 Fællesspisning og dans i Markedsteltet
 Menu: Kalvesteg, kartofler, bønner, bacon og brun sovs.
 Leveret af Tylstrup Kro. Pris kr. 135,- pr. kuvert. 
 Billetter i forsalg hos Dagli’Brugsen og Min Købmand 
 frem til lukketid fredag. Eventuelle usolgte billetter sælges 
 i informationen på pladsen i løbet af lørdag. Bordbestilling 
 hos Jeanette tlf. 26 81 14 80 frem til torsdag kl. 18.00.

Kl. 19.30 Ole Gas Band og Paul Winther spiller op til fest

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

Søndag 28. auguST
Kl. 9.00 Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i Markedsteltet
 Sponseret af Ajstrup sogn.

Kl. 10.00 Markedsgudstjeneste
 v/ provst Ole Rysgaard Madsen, Ajstrup sogn.
Kl. 11.00 – 13.00 Børnekræmmermarked foran Markedsteltet
 Alle børn er velkommen til at lave en stand.

Kl. 11.30 – 13.30 Søndagsmenu i Madteltet 
 v. Brændskov forsamlingshus venner
 Flæskesteg med kartofler og brun sovs kr. 65,-.

Kl. 13.00 – 17.00 Kandis spiller op i Markedsteltet

Kl. 14.00 Ulsted serie 6 udfordrer TUI serie 6 til ”revanchekamp”
 (Kandis holder pause imens)

Kl. 14.00 Kaffe og kage i Madteltet v/ Tylstrup Frikirke 

Kl. 17.00 Udtrækning af hovedgevinster fra Tylstrup Borgerforenings tombola
 Johnny fra Kandis trækker numrene. 
 Herefter er markedet slut for 2016.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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HoVEdSPonSor
HaVETraKTorTræK:

Farm SaLG aPS

HoVEdSPonSorEr 
TiL ToMBoLaEn
Tylstrup Autohandel - Trailer

Tylstrup Gulvhus – Gavekort værdi kr. 5000.-

Dagli’Brugsen Tylstrup – Gavekort værdi kr. 2500.-

Min Købmand – 2 gevinster – Gavekort værdi kr. 1500.-

Nordjyske Bank Vestbjerg – 2 gevinster 
– aktier á kr. 2000.-

Tylstrup Kro – Middag for 2 personer med vin.

Bilgården Hostrup – Gavekort værdi kr. 2500.-

Tømrermester Dan Jensen A/S – Gavekort til indkøb 
af håndværker værdi kr. 4000.-

Tylstrup Sokkel og Belægning v/ Henrik Andersen 
– Nittegevinst, værdi kr. 1500.-

HoVEdSPonSor
danSESHoW:
FriSør Tina HaSSe
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Vi er nu kommet til den tredje artikel, 
som fortæller om, hvad Tylstrup Gen-
brugs overskud går til. Der er igennem 
de sidste 25 år blevet realiseret langt 
over en million, ja måske nærmere 2, 
som er gået til mange forskellige pro-
jekter i verden. Tylstrup Frikirke, som 
står bag Tylstrup Genbrug, er med i en 
landsorganisation af kirker, som driver 
et evangelisk- og socialt arbejde rundt 
omkring i verden. Kirkesammenslut-
ningen hedder Det danske Missi-
onsforbund, og blev i 2003 partnere 
i Father’s Home – et børnehjem for 
forældreløse, gadebørn og slavebørn.

Ghana – det tidlige Guldkysten
Ghana fik sin selvstændighed i 1957, 
som et af de første lande i Afrika. 
Det var før den tid en engelsk koloni 
under navnet Guldkysten. Men foran-

drede efter selvstændigheden navnet 
til Ghana. Landet ligger i Vestafrika ud 
til Atlanterhavet. Har tropisk klima, og 
ligger lige nord for Ækvator. Landet 
har mere end 25 millioner indbyggere 
og ca. 5 gange så stort som Dan-
mark. Hovedstaden hedder Accra.

Gadebørn i Ghana
I Ghana regner man med, at mere 
end 2 millioner børn lever på gaden 
– enten som forældreløse, forladte 
eller med syge forældre eller familie-
medlemmer, der ikke kan eller vil tage 
sig af dem. I Ghana er tilknytningen til 
familien altafgørende for ens mulig-
heder i fremtiden. Børn uden familier 
har meget ringe udsigter til at få en 
uddannelse. Det tyder i realiteten, at 
de er dømt til et liv på bunden af sam-
fundet. Gadebørnene arbejder som 

bærere for markedsfolkene, samler 
skrald eller forsøger at sælge alver-
dens ting og sager til bilister og andre 
forbipasserende.

Father’s Home
Father’s Home ligger i en forstad til 
byen Takoradi, Ghanas tredjestørste 
by. Takoradi ligger ud til Atlanterhavet 
et par hundrede kilometer vest for ho-
vedstaden Accra. Børnehjemmet blev 
oprettet i 2001 af Francis Jackson og 
en lille gruppe af folk omkring ham. 
Visionen var dengang som nu at ska-
be et børnehjem for forældreløse, ga-
debørn og slavebørn. Hjemmet funge-
rer som en familie, og børnene vokser 
op som søskende. Siden det første 
hus stod klar til indflytning i 2001, er 
Father’s Home vokset i takt med, at 
økonomien har givet mulighed for det. 

Tylstrup genbrugs støtteprojekter 3

gHana 
– fremtid og håb til børn AF SøREN 

MORTENSEN

Hjælp til flere børn
Father’s Home har i dag to lokationer: 
Et ungdomshus, hvor teenagere bli-
ver voksne og får lært at klare sig selv 
videre i livet, og et børnehjem med 
indtil videre et hus med familie-lejlig-
heder, hvor unge ægtepar bor sam-
men med ca. syv børn hver. Målet er, 
at der sammen med dette hus skal 
bygges flere huse med plads til i alt 
100 børn og en skole.

Fremtid og håb
Når man i Danmark valgte at indgå 
i et partnerskab med Father’s Home 
skyldes det, at Francis Jackson i en 
periode har opholdt sig i Danmark, 
hvor han havde et højskoleophold. 
Her delte han sine visioner, og det 
førte så til kontakt til Det danske Mis-
sionsforbund, som oprettede et part-
nerskab med Father’s Home.

Når Tylstrup Genbrug har valgt at 
støtte Father’s Home, er det med et 
ønske om, at vi kan være med til at 
give en flok forældreløse og fattige 
børn en mulighed for at få et bedre 
liv – et liv med fremtid og håb. 

En del af støtten går bl.a. til mad, 
skole, tøj, sundhed, personale, byg-
ninger. Noget som hele tiden er ak-
tuelt.

Desuden kan man støtte forskellige 
projekter, som kan være myggenet, 
haveredskaber, printer, vitaminer og 
medicin samt videreuddannelser.

Så støtten fra Tylstrup Genbrug er 
givet godt ud, når man tænker på 
hvilke fremtidsmuligheder børnene 
i Ghana ellers ville have haft. Tænk 
på det hver gang du handler i Tylstrup 
Genbrug!

Dagligdag ved børnehjemmet. Ledelsen fra Fathers Home besøger Tylstrup Genbrug november 2015.

Hygge på altanen
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 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten. 
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en 
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i 
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI. 

Ekstra støtte med OK Mobil
Bliver du samtidig mobilkunde hos OK, kan du støtte 
med ekstra 6 øre pr. abonnement. Du kan frit vælge 
imellem alle mobilpakker hos OK Mobil. Derudover 
optjener du automatisk Bonus Taletid eller Bonus 
Data, når du tanker med dit OK Benzinkort. På den 
måde bliver det faktisk lidt billigere for dig. 

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Hammelhuset – en del af Tylstrup Fri-
kirke – stod for et dejligt arrangement 
torsdag d. 2. juli ved Ultvedsøerne, og 
omkring 40 havde taget imod indby-
delsen. Man havde fået naturvejleder 
Esben Buch fra Aalborg kommune til 
at komme og fortælle om fauna og 
flora. Siden søerne opstod, som et re-
sultat af den nye motorvej E39, er der 
opstået et dejligt naturområde, som 
benyttes flittigt af Tylstrupborgere og 

andet godtfolk. Her hygges, motione-
res, fiskes, luftes hunde – så man helt 
glemmer motorvejen der løber langs 
vestsiden af søerne.

Siden motorvejen blev indviet i 
2001, har der udviklet sig en helt ny 
fauna og flora, og ingen er bedre end 
den mangeårige naturvejleder Esben 
Buch til at fortælle om det. Hvad han 
ikke ved om natur – er ikke værd at 
vide. Samtidig er han en dygtig og 

morsom fortæller, der hurtigt fanger 
sit publikum. Og nej – vi nåede slet 
ikke rundt – for, for hvert skridt Esben 
går, ja så er der hundrede ting at for-
tælle, så meget, at man kun husker 
en brøkdel, men spændende og un-
derholdende – det var det!! 

Og midt i de 2 timer det varede, 
var der en dejlig kaffepause indlagt, 
og her kom bålhytten til sin ret. 

ultvedsøernes 
fauna og flora AF SøREN MORTENSEN

Ultvedsøerne. Viktor ser på dyr.A
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AUGUST 2016
 14.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Cafegudstjeneste med morgenkaffe. Finn Kier-Hansen.

 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 17.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 17.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 International aften.

 25.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Haver og Lagkagefest. Ved Centerråd.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 18.30 Aftenudflugt til Aalborg Domkirke og Folkekirkens Hus  
  i Aalborg. Tilmelding nødvendigt.

 25.-26.-27.-28. TYLSTRUP MARKED
  Se programmet andet sted i bladet.

 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Markedsgudstjeneste i markedteltet. Menighedsrådet  
  servere kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.

Kalender
 15.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Høstfest. Se opslag.

 18.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.  
  Tilmelding nødvendigt.     

 21.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet Alle er velkommen.

 21.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

 21.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 27.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 PRÆCIS Sogneeftermiddag. Bustur til ”Kunsten” med  
  rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendigt.

 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og Spaghetti i Ajstrup Kirke.

 28.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

SEPTEMBER 2016

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

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Lederfest. Fest for kirkens medarbejdere.

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

 6.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken.  
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

 6.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus begynder. Alpha er et 10 ugers kursus  
  hvor man udforsker de vigtigste ting i den kristne tro.

 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Viseaften i Sognets Hus med Margit & Mette.

 11.  Ajstrup Sogn:
 kl. 11.00 Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00-22.00 Orienterings- og opstillingsmøde i Sognets Hus vedr.  
  valg til menighedsrådet. 

 14.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

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

 15.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 Morgensang i Sognets Hus.

SEPTEMBER 2016

 1.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken.  
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

 4.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Rasmus Storm. Entré.

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Vaccine. Se opslag.

 6.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Aktuel aften i Hammelhuset.

 7.-8.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Litteraturstudiekreds starter i Sogets Hus.

 11.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i  
  måneden: Sild og snaps, og en lun ret.

 11.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.  
  Henrik Kristensen: Himmerlandshistorier.

 12.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 Morgensang i Sognets Hus.

 15.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Pensionistforeningen. Alle er velkommen.

 19.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet Alle er velkommen.

OKTOBER 2016

AFTENDUS
Dussen på Tylstrup Skole oplyser at der er aftendus alle 
torsdage i skoleåret 2016/2017 for 3. - 5. kl.

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.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455

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 kontaktes Pia Østergaard, tlf. 22342085 / mail: pia.hoegh@gmail.com 
eller Lars Høgh tlf. 24409971. 
*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

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

www.tylstrup-by.dk

International 
aften i Tylstrup
Tylstrup Frikirke inviterer til 
international aften!
Vi vil gerne lære vores medborgere 
fra hele verden at kende.
Alle nationaliteter er velkommen, 
det er helt gratis og det er:

Fredag den 
19/8 kl. 18.00
Mere information hos Finn Kier-Hansen, tlf. 25 34 90 34
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annonCe I  IndBlIK
KontaKt Jens thoMsen nygaard

tlf. 61 18 21 62
Jensthn@nordfIBer.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,- 

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

v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17

   Ajstrup 
Vognmandsforretning

Tylstrupvej 36  |  9382 Tylstrup   |   Tlf. 9826 1566
www.tylstrup-kro.dk

STøT 
INDBLIK 

- lav en indbetaling på vores konto: 
7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet. 

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Levering af sand, grus 
og diverse granitskærver

Tlf. 30980975 / 40360969
ajstrupvognmand@gmail.com

Lastvogn · gummiged · RendegRaveR

Brønderslev

20 96 66 18
møbelbotikken.dk

Projekt6:Layout 1  11/02/08  14:45  Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

Giv os et TIP...
Bliver du opmærksom på en 
skade så giv os et TIP:

• Hul i vejen

• Stoppet rendestensbrønd

• Blinkende gadelygte

• Hærværk i park

• Bøjet vejskilt

• Skæv fortovsflise

www.aalborgkommune.dk/tip
ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper 
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentlig gjort 
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis! 

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

JENS THOMSEN NYGAARD 
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

SøRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i november 2016 i løbet af uge 46.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 13. oktober 2016
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio november 2016 til 
ultimo februar 2017.

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:

www.tylstrup-by.dk

OKTOBER 2016
 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

 19.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 24.-28.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Højskoleuge. Se folder og annonce.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Asger  
  Mørck fortæller historier og anekdoter fra sin tid som  
  sømandspræst. Gratis kaffebord.

 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Der startes med  
  andagt i kirken og spisning i Sognets Hus, hvorefter  
  det årlige menighedsmøde afhldes. Tilmelding til  
  spisningen nødvendig.

 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

 28.  Dussen på Tylstrup Skole.:
  Børnefest.

 30.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste. KFUK-spejderne medvirker.  
  Kirkefrokost.

Kalender

NOVEMBER 2016
 1.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken.  
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

 1.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Alpha kursus.

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

 4.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

 5.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flagstænger og flag til at danne flagallé gen-
nem byen. Der er nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne 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.

SØG STØTTE!
Husk at man som foreninger og 
institutioner i Tylstrup og omegn, 
kan søge Borgerforeningen om 
midler, til gavn for byens virke... 
Vi ser frem til og høre fra jer. 

NOVEMBER 2016
 6.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

 6.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Mindegudstjeneste for årets døde.

ÅBEN frEdag aftEN 19.00-23.00
12. august, 9. september, 14. oktober, 11. november, 9. december
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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

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!

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

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer. 

Godkendt til 50 personer.

Marianne Pedersen: 
98 26 01 98 / 22 78 05 83

Mail: sverpe@gmail.com

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

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!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murer.ajstrup@gmail.com

Murermester
Søren SørenSen

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

tlf. 98 26 14 03

Orangeriet’s 
gårdbutik

Salg af udsøgte vine, delikatesser, brugskunst, 
blomster, lækre sæber og cremer.

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

Bestilling af blomster på mobil 29461162
Åben tirsdag til fredag 10-17

Morten Jørgensen
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 08
mail 0760082@minkobmand.dk

Gratis varetur hver tirsdag

Alt i gulve

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

”Stedet hvor det sker” 

KVIsTHUseT
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup
v/ Claus Muhlig - Tlf. 20 28 21 16 

Mail: c.muhlig@mail.dk

ABBE PiERRES
KLUNSERE
Hjallerupvej 70
Tlf. 98 26 16 97
www.abbepierre.dk
e-mail: abbepierre@mail.tele.dk

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN 
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK 
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

Tlf. 96 96 52 00  -  www.digigraf.dk

Tryksager, rekLaMearTikLer, 
skiLTe, weB og prinT ...

Kærvang Materialer
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup

Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

Salg af granit, sand, grus, flis, perlesten,
samt træpiller og hundefoder.

A
ug

us
t 2

01
6

26

A
ugust 2016

27



Telefon-

tavlen

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

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL 
JENS (JENSTHN@NORDFIBER.DK) VED æNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

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

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Michael Rottbøl 
20 12 92 33
michael@quercus-group.com

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
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81 
(Træffes ikke mandag)
kbmi@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:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
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

AJSTRUPHUS
Udlejning
v/ Marianne Pedersen
98 26 01 98
22 78 05 83
sverpe@gmail.com

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen 
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm 
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRæNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Lasse 
30 85 15 49

BøRNEHAVEN 
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe 
93 52 05 12 
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 
26 63 87 75 
geteogfrands@turbopost.dk

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 
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen 
27 82 19 60

SULSTED/AJSTRUP 
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen 
98 26 24 04

SULSTED/AJSTRUP 
EFTERLøNS- OG  
PENSIONISTFORENING 
Formand:
Hanne Kringel 
98 26 19 78
kirstine.elisabeth@live.com

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:
Simon Bjerg Kristensen  
22 16 01 64 
simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Halinspektør:
Maria Nielsen 
29 73 03 35

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

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen 
23 68 97 90 
hcc@nordfiber.dk

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRæTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok 
51 89 13 34
maagaardblok@mail.dk
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 
51 50 28 59 
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold 
Formand:
Lise Larsen  
61 75 39 03
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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

TYLSTRUP  
BORGERFORENING 
Formand:
Lisbeth Pilgaard 
29 72 36 84 
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen 
30 23 76 29

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

TYLSTRUP  
ERHVERVSFORENING 
Formand:
Dan Jensen 
98 26 08 08 
dan.jensen@mail.dk

TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50  
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard 
96 52 05 10 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard 
Pogevej 5 
93 52 05 11 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen 
Formand:
Kim Knudsen
22 47 01 36
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVæRK I/S 
Formand:
Bjarne Thomsen 
20 42 96 73 
formand@tylstrupvand.dk

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


