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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
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65

SØRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

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
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Hammelhuset, den gamle Nordea-
bygning på Hammelmosevej i Tyl-
strup, som Tylstrup frikirke har købt, 
og som bruges til forskellige aktivite-
ter og samlinger, har et lille udvalg, 
som en gang om måneden står for et 
arrangement.

Pil til mange formål
I juni måned var der arrangeret en 

aften til Ny Vraa Bioenergi, som må-
ske også er mere kendt under, at de 
beskæftiger sig med alt der har med 
energipil at gøre. 

En af deres medarbejdere, Torsten 
Kristiansen stod for en meget interes-
sant aften, hvor vi fik en spændende 
rundvisning, dels ved en køretur rundt 
i området og dernæst ved rundvisning 
i bygningerne. På Ny Vraa har man 
bl.a. specialudviklet mange forskellige 
maskiner til brug for plantning og høst 
af pil.

Mange forskellige pilesorter
Vi hørte om og så de mange forskel-
lige pilesorter. Omkring 100 var der, 
og fra mange forskellige steder i ver-
den. De høstes efter 2-3 år og sæl-
ges videre som skud til at plante ud 

til mange områder i ind- og udland. 
Pil anvendes bl.a. til brændsel og af-
dækning samt til pileflet af enhver art.

Pil og naturkosmetik
Pil har gennem flere tusinde år væ-
ret kendt og brugt til naturkosmetik. 
Så på Ny Vraa Bioernergi er man be-
gyndt med at udvikle pileekstrakter, 
hvor man kan udnytte de aktive gode 
stoffer i pilen. Produkterne sælges 
under mærket Salixin naturkosmetik. 
Salixin kosmetikprodukterne er base-
ret på et rent pileudtræk i vand med 
et højt indhold af aktive plantestoffer. 
Pilen er dyrket og høstet på Ny Vraa 
uden brug af sprøjtemidler og kunst-
gødning.

Så tak til Torsten for både en inte-
ressant og spændende aften.

INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

4/2017 12/10 – 17 uge 46

            Tur til 
Ny Vraa Bioenergi
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Det er en dejlig solbeskinnet søndag 
eftermiddag midt i maj måned. Jeg 
sidder i et drivhus bagerst i en stor 
have i Ultvedparken sammen med 
den person, som jeg har overtalt til 
at blive Kvartalets Profil i dette num-
mer af Indblik. Det er jo augustnumret 
denne gang, og det er i dette blad at 
Markedsprogrammet er med. De sid-
ste to år har jeg valgt, at den person 
som skulle med i augustbladet, også 
var en som har tilknytning til Tylstrup 
Marked på den ene eller anden måde. 
Det har været personer, som har stået 
for organisationen af markedet og for 
at skrabe penge ind til Borgerforenin-
gen. I år har jeg så valgt en person, 
der er med til at bestemme, hvad 
pengene skal bruges til bagefter. Det 
er nemlig Tylstrup Borgerforenings 
formand gennem de sidst mange år, 
Lisbeth Pilgaard, der har indvilliget 
i at stille op til en lille snak. På den 
store plæne uden for spiller Lisbeths 
mand Anders og deres tre børn fod-
bold. Lisbeth og jeg sidder som sagt 
i drivhuset, der er indrettet som en 
lille hyggelig udestue. Det blev så ind-

ledningen til et par timers hyggelig og 
spændende snak.
   
Fulde navn: Lisbeth Vestergaard 
Langballe Pilgaard.
Stilling: Pædagog og arbejder som 
bostøtte for psykisk udviklingshæm-
mede i Aalborg.
Alder: 44 år.
Civil stand: Gift med Anders, som 
også er pædagog. Han kommer fra 
Klokkerholm.
Børn: 3 stk. Jeppe på 16 år, Laura på 
13 år og Johan på 9 år.
 
Hvor er du født og opvokset, og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg kommer oprindeligt ude fra Thy, 
fra en by der hedder Snedsted vest for 
Thisted. Det er en by på størrelse med 
Tylstrup, og det var her, jeg voksede 
op og gik i skole. Mine forældre havde 
landbrug, og vi var fire søskende, mine 
tre storebrødre og så ”lille mig”. Den 
ældste bror Jan, er kirkegårdsleder og 
frivillig brandmand i Stoholm, den næ-
ste hedder Finn. Han er ingeniør og 
bor i Skanderborg og den sidste, Ulrik, 

er landmand og har overtaget vores 
fødehjem. Min far er død nu, og mor 
har købt et lille hus i Snedsted, hvor 
hun bor nu.

Efter folkeskolen kom jeg på Gym-
nasiet i Thisted og blev matematisk 
student i 1992. Så skulle der arbej-
des, for nu ville jeg ud at rejse og 
opleve verden. Der skulle lige tjenes 
penge til det først, så jeg fik arbejde 
på en fiskefabrik i Hanstholm. Det var 
hårdt. Jeg tog med bussen kl. 05 om 
morgenen til Hanstholm, og knoklede 
så med at sortere hummerhaler på 
akkord.

Det var som om, at Snedsted var 
blevet for lille. Jeg havde en super 
barndom, men det er ikke meget ferie, 
man kan holde, når man er landmand, 
så jeg havde rigtig meget udlængsel. 
Jeg havde meldt mig til Mellemfolkeligt 
Samvirke, og tog med dem til Zanzibar 
i Tanzania i tre måneder. Jeg arbejde i 
en arbejdslejr på Zanzibar i en måned. 
Lejren var en Byggebrigade, hvor vi 
lavede mursten og teglsten manuelt. 
Derefter tog jeg sammen med andre 
fra den arbejdslejr rundt i Tanzania 

i to måneder. Her sov vi bl.a. ude i 
Serengeti Nationalparken, og besteg 
Mt. Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg. 
Det sidste var noget af en udfordring, 
for vi anede helt ærligt ikke, hvad det 
indebar at bestige et bjerg. Vi havde 
bare hørt, at bjerget lå der, og at man 
kunne bestige det. Så tænkte vi, at 
det måtte vi da også prøve. Uden at 
tænke over hvad det krævede for at 
gennemføre den tur. Vi havde over-
hovedet ikke noget udstyr eller var i 
form til det, men vi jo unge og klarede 
alligevel op og nåede toppen. Vi var 
6 piger fra arbejdslejren på Zanzibar, 
der var med på turen, og tre af os kom 
op på til bjerges næsthøjeste top som 
hedder Gilmans point i 5685 m højde, 
de andre fik luftsyge pga. den tynde 
luft, så de måtte opgive at nå helt op. 
Det var en kæmpe oplevelse. (Bjerget 
har to toppe og den højeste top hed-
der Uhuru Peak, der er ca. 200 meter 
højere). Det var ikke længe, vi var på 
toppen, for der var meget lidt ilt, og 
vejret var dårligt, så efter der var taget 
billeder som bevis, gik vi ned ad igen.

Jeg kom hjem fra turen til jul, og 
næste punkt i min plan var så at kom-
me på højskole. Det skulle der også 
lige tjenes penge til, så der arbejdede 
jeg på plejehjem et års tid. Derefter 
tog jeg ned på Uldum Højskole. Jeg 
har altid været glad for at lave krea-
tive ting som at væve, lave smykker og 
keramik osv. Der var jeg i 4 måneder. 
Det var en fantastisk tid.

 
Fik du så nogen uddannelse, 
og hvad lavede du derefter?
Ja, det gjorde jeg da. Jeg har altid 
tænkt, at jeg skulle være dyrlæge. Jeg 
havde i en periode haft et fritidsjob hos 
en dyrlæge, men det krævede des-
værre lidt højere karakterer, end dem 
jeg kunne præstere, for at komme ind 
på studiet, så jeg var noget i tvivl om, 
hvad jeg så skulle lave. Tankerne gik i 
retningen af enten sygeplejerske eller 
pædagog. Især sidstnævnte fangede 
mig, da jeg, af en eller anden grund, 
fandt arbejdet med udviklingshæm-
mede meget spædende. Jeg ved ikke 
hvorfor, fordi jeg havde i forvejen ikke 
kendskab til målgruppen overhovedet. 
Det blev pædagoguddannelsen, jeg 
valgte, og det har jeg aldrig fortrudt. 
Jeg er meget glad for mit arbejde.

Jeg kom ind på pædagogsemina-
riet i Aalborg og var ude i forskellige 
specialpraktikker, både med unge og 
flygtninge, men stadigvæk var det de 
udviklingshæmmede, der trak i mig. 
Så da jeg var færdig med uddannel-
sen, søgte jeg arbejde på Værestedet 
”Perlen” i Aalborg, som er et sted for 
lettere udviklingshæmmede, og var 
der i 10 år. På ”Perlen” oprettede 
man, via EU midler, en afdeling, hvor 
nogle af vores brugere kom ud i ordi-
nært arbejde bl.a. i Bilka. Her kom de 
f.eks. til at passe flaskeautomaterne 
og returpant systemet. Det projekt 
syntes jeg lød utroligt spændende, så 
jeg søgte ind i den afdeling, og var der 
i 6 år. Det blev meget populært, og vi 
var nogle af de første her i Nordjylland, 
der fik udviklingshæmmede ud i ordi-
nært arbejde. Min opgave var at støtte 
op omkring de brugere som kom i job. 

Efter 6 år fik jeg lyst til at prøve 
noget nyt, så jeg fik arbejde ved no-
get som hedder ”Kaffe Fair”, som 
høre under Fokus folkeoplysning, en 
privat virksomhed, der startede op i 
den gamle social- og sundhedsskole i 
Hammer Bakker. Her var Ældre- han-
dicapforvaltningen flyttet op. Vi skulle 
lave maden til dem deroppe, sammen 
med 10 udviklingshæmmede, autister, 
psykisk syge og andre med særlige 
behov, som var ansat med løntilskud. 
Her startede vi op med en køkkenle-
der, som aldrig har arbejdet med han-
dicappede før, og så mig. Vi skulle lave 
mad til 100 personer hver dag. Det var 
en køn sammensætning, der vel bedst 

kunne sammenlignes med Humlebien 
som på papiret ikke skulle kunne flyve, 
men gør det alligevel, fordi ingen har 
fortalt den det. For det kørte, mod alle 
odds, bare derude ad.

Vi startede med at lave gratis mad 
den første uges tid, for lige at få star-
tet op. Derefter gik det løs med fuld 
skrue, og senere kom vi også til at 
lave mad til kursister, som kom på 
stedet, så der var tit over 150 perso-
ner, der skulle bespises hver dag. Så 
vi havde godt nok travlt. Vi fik senere 
ansat en køkkenassistent og til sidst 
var der over 20 unge med i projektet. 
Jeg var pædagogen, der skulle stå for 
oplæringen og alt papirarbejdet, kon-
takten til jobcentrene og alle de sam-
taler der skulle laves. Jeg var faktisk 
meget glad for at være der, men der 
var meget travlt, og der var lidt dob-
beltarbejde i det, at der både skulle 
laves mad, der skulle være oplæring 
og ellers kontakt til brugerne osv., 
så jeg tænkte efter 2 år, at hvis jeg 
skulle blive ved med at holde til det, 
skulle jeg til at videre. Så jeg tog orlov, 
og er nu kommet tilbage til ”Perlen”, 
hvor jeg er med i en gruppe som kø-
rer rundt til vores brugere og vejleder 
dem i deres eget hjem. Så man kan 
godt sige, at jeg er kommet tilbage 
til, hvor jeg startede, men laver noget 
helt andet, og det er jeg meget glad 
for. Jeg har da være meget omkring 
i mit arbejdsliv. Selvfølgelige har det 
hele tiden været i Aalborg, men jeg 
kan godt lide at være med til at starte 
nye ting op.

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
LISBETH PILGAARD
Kvartalets profil:

Her sidder vi på toppen af Mt. Kilimanjaro. Det er mig til højre på billedet.
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Hvorfor havnede I her i Tylstrup 
og hvor længe har du boet i her?
Da jeg havde bestemt mig for, at jeg 
ville være pædagog søgte jeg ind i 
både Århus og Aalborg. Jeg kom ind på 
Seminariet i Aalborg, og flyttede derfor 
til Aalborg og fik en lejlighed inde midt i 
byen. Måske ikke så meget lige mig, at 
bo midt i en by, men den var billig at bo 
i, og inden så længe flyttede Anders, 
som jeg havde mødt på studiet, også 
ind. Det betød, at vi boede utroligt bil-
ligt, og vi slap faktisk igennem uddan-
nelse uden at tage studielån. Bagefter 
var vi begge to enige om, at vi ville ud 
at købe et hus. Jeg har altid haft drøm-
men om at bo på et nedlagt landbrug, 
fordi jeg jo kom fra landet, og godt kun-
ne lide det med åbne vider osv. men 
det var Anders ikke helt vild med. Han 
var vokset op i et parcelhus. Så vi var 
ude og kikke på, hvad der var til salg i 
både Vodskov og Vestbjerg og syntes, 
at der var for høje priser på husene der. 
Så var det, at min svigermor, var faldet 
over en annonce med det her hus i Tyl-
strup, som var til salg. Det var et noget 
anderledes hus på en lukket grund, så 
der var noget privatliv også. Det faldt vi 
begge to for, også selv om at ingen af 
os kendte til Tylstrup. Det var i 2001 
og vi ventede vores ældste søn Jeppe, 
og var enige om, at han skulle bare 
ikke vokse op inde midt i Aalborg. Så 
det var helt tilfældigt, at vi havnede i 
Tylstrup. Det var fordi, at det var her 
huset, vi forelskede os i, lå.

 
Hvordan gik det så til, at du 
kom ind i Borgerforeningen?
(Her blev det lige en grinepause.) Vi 
kendte jo som sagt overhoved ikke 
nogen i byen, da vi flyttede hertil, og 
jeg kan godt lidt, at man kan hilse på 
folk i Brugsen og hos Købmanden, og 
når man ellers færdes rundt i byen. Det 
hjælper jo tit, når man har små børn, 
og Jeppe, vores ældste søn, var helt 
spæd da vi kom hertil, men den mød-
regruppe jeg kom i lå i Sulsted, da der 
ikke lige var nogen her i byen på det 
tidspunkt. Så det første årstid vi bo-
ede her, kom vi ikke rigtig til at kende 
nogen, men så var der en fra Aalborg 
Kommune, som skulle komme på 
kroen, og fortælle om renoveringen af 
Luneborgvej. Det var i forbindelse med 
Borgerforeningens generalforsamling, 

så da tænkte jeg, at det ville jeg da 
ned og høre mere om, og der var rigtig 
mange mødt op. Det eneste sted jeg 
så kunne komme til at sidde, var lige 
over for Q8 Poul, der var formand den-
gang, og inden jeg havde set mig om, 
var jeg blevet valgt ind i bestyrelsen, og 
har siddet der lige siden. Det må have 
været i 2002.

Jeg var da vist den yngste, der var 
tilstede til den generalforsamling, så 
det var lidt sjovt, men en god måde 
at komme til at kende byens beboere 
på. Efter nogle år trådte Poul så ud 
af bestyrelsen, og jeg fik hen ad ve-
jen nogle andre med, som jeg havde 
mødt gennem en ny mødregruppe, da 
vi havde fået vores datter Laura. Så der 
blev et generationsskifte i bestyrelsen 
gennem tiden.

Siden kom jeg også i forældrebesty-
relse for børnehaven og skolebestyrel-
sen.

 
Kan du fortælle lidt om de ting, 
som du har været med til at få 
startet op i Borgerforeningen?
Det første jeg husker, der kom gang 
i, var legepladsen i Anlægget. Der 
var blevet samlet en del penge ind, 
men projektet var gået lidt død igen. 
Så var det, at Lotte Sache, som også 
var komme med i bestyrelsen, og jeg, 
havde nogle møder med Kommunen, 
og så kom der gang i projektet igen. Vi 
fik nok fat i de rigtige folk i kommunen, 
for inden længe begyndte der at ske 
noget. Nu havde vi jo også små børn 
dengang og syntes, at der manglede 

nogle legepladser i byen. Så måske 
var det derfor, at vi var så vedholdende 
over for kommunen. Vi fik dem også 
til at sluge de fleste af regningerne til 
legeredskaberne, der blev sat op der-
nede, så de penge vi selv havde sam-
let sammen fra diverse sponsorer, blev 
brugt til renovering og vedligehold af 
anlægget, samt senere til flere lege-
redskaber. Hvert år har vi en arbejds-
dag i anlægget, hvor folk er flinke til at 
melde sig som hjælpere. Det er også 
en måde at komme ud af husene og 
lære andre at kende på. Vi griller bag-
efter og Brugsen har så sponsoreret 
pølser til formålet.

Så kom det store projekt med mul-
tibanen, og med at få den etableret. 
Borgerforeningen satte 25.000 kr. af 
til den. Det var en idé, som jeg tror 
kom fra Samrådet dengang. Jeg er 
ikke helt sikker på, hvor den kom fra. 
Det blev noget af en oplevelse at få 
banen op at stå, for det var planen fra 
begyndelsen, at den skulle ligge på 
det grønne område nede foran Brug-
sen ved Hammelmosevej. Kommunen 
var dengang inde over med en total 
renovering af hele pladsen dernede. 
Desværre var der nogle uforståelige 
protester over den beliggenhed, så for-
slaget blev desværre droppet og kom-
munen trak sig mere eller mindre ud 
af det igen. Vi havde fået en del penge 
ind til det første projekt, så vi syntes, 
at der skulle laves en multibane. Det 
blev så bare nede på sportspladsen i 
stedet for. Projektet kom i gang fordi, 
der var en masse frivillige kræfter som 

gik ind i projektet. Det var folk fra både 
Borgerforeningen, samrådet, TUI m.fl., 
Vi kom til at gøre det meste af arbejdet 
selv. Jeg husker, at vi brugte et utal af 
weekender til at lægge fliser. Heldigvis 
blev det en sjov proces, fordi der kom 
folk i alle aldersklasser som gjorde et 
kæmpe stykke arbejde, og alle var i 
højt humør. Nu er den heldigvis færdig, 
og bliver flittigt brugt.

Næsten samtidigt med multibanen 
kom så også projektet ude ved Ul-
tvedsøerne. Men der var jeg ikke ret 
meget involveret. Det var der andre 
som tog sig af, og hvor er det blevet flot 
derude. Dejligt at se, hvordan området 
og faciliteterne derude bliver brugt.

Ved siden af alle de nye tiltag, så 
har vi jo de gamle arrangementer, som 
juletræstænding, Skt. Hans aften, Re-
vyen, Fastelavn og selvfølgelig Tylstrup 
Marked, som er vores hovedindtægts-
kilde. Vi fik også en fiskedag, først ved 
de store mergelgrave ude i Stenisen-
gene og senere ved Ultvedsøerne. Det 
var en rigtig hyggelig dag, som foræl-
dreforeningen senere overtog. De gjor-
de endnu mere ud af arrangementet, 
der kom bare ikke nogle mennesker, 
så det er stoppet nu. 

Vedr. Tylstrup Marked og Revyen, så 
er der udvalg under Borgerforeningen 
som står for dem, så der er jeg heller 
ikke ret meget inde over. 

Hvordan forvaltes  
pengene som I får ind?
Vi får en del penge ind ved især mar-
kedet, og de skal bruges fornuftigt. Ved 
alle de ting, vi har fået sat i gang, er 
der jo også en masse som skal vedlige-
holdes. Anlægget skal ryddes op, Mul-
tibanen skal males Girokort skal deles 
ud osv. og det var ofte os i bestyrelsen 

som kom til at stå for det. Derfor fik 
vi idéen til, at hvis man ville søge om 
penge til et alle andet formål, så skulle 
man byde ind på en opgave. Vi satte 
oprydning i anlægget i udbud. Den op-
gave har nogle fodboldpiger, der skal til 
Costa Brava i sommerferien, budt ind 
på mod at få økonomisk støtte til tu-
ren. De har fået tjansen om at klargøre 
anlægget til Skt. Hans Aften. Så kan 
det nævnes, at spejderne maler Multi-
banen og DUSsen deler girokort ud for 
os, og får derfor penge til vedligehold 
af DUS-bussen. Det giver også me-
ning, at man ikke bare får penge uden 
at yde noget først.

Når man bor i en by som Tylstrup, så 
er det vigtigt, at man også byder ind til 
fællesskabet for at byen kan blive ved 
med at udvikle sig. Derfor er det vig-
tigt, at man støtter op omkring byens 
institutioner, foreninger, håndværkere 
og handlende. Derved bliver byen et 
godt sted at bo, og det er også med til 
at holde priserne på vores huse oppe. 
Jeg har svært ved af forstå, at en by 
med over 900 husstande, kun har 125 
medlemmer i borgerforeningen.

Hvad gør I for at få  
flere medlemmer?
Vi vil selvfølgelig gerne have mange 
flere medlemmer i foreningen. Vi hå-
ber, at vi ved hjælp af et nyt computer-
program som holder styr på medlems-
listen kan skaffe flere medlemmer. 
Programmet kan hjælpe os med at 
sende kontingentopkrævninger ud via 
mail, og opfordre til, at man lægger 
opkrævningerne ind til betalingsser-
vice, så man ikke glemmer at betale 
kontingentet. For vi har erfaret, at man 
glemmer at betale de girokort som der 
deles ud. Det er ikke ond vilje, men 
nogen gange bliver girokortet væk i 
farten. Vi vil også gøre noget mere for 
at komme ud med nyheder og infor-
mationer. Derfor, som noget nyt, kører 
vi nu også mere frem med nyheder og 
informationer via Facebook.

 
Bliver du ved med at 
være i bestyrelsen?
Det ved jeg ikke. Det er meget svært for 
mig at stå af igen, men jeg underskre-
vet et brev fra min datter Laura, hvor 
jeg lover at trække mig ud af bestyrel-
sen ved valget i 2019. Det forpligter jo, 

men jeg vil meget gerne være med til 
fortsat at hjælpe til med div. projekter. 
Vi kunne sagtens bruge mange flere, 
som vil melde sig i ”maskinrummet” 
omkring borgerforeningen og andre 
bestyrelser i byen, og hjælpe til uden 
at være medlem af bestyrelserne. Vi 
kan altid bruge nye hænder og hoveder 
med nye idéer. Og noget er der sket, 
for byen har f. eks fået en lille gruppe 
kaldet ”Onsdagsholdet”. En gruppe af 
yngre pensionister/efterlønnere, som 
hver onsdag formiddag mødes og er 
med til at rydde op forskellige steder i 
byen. De gøre en kæmpe forskel.

 
Er du i andre foreninger p.t.?
Ja jeg sidder i fodboldudvalget i idræts-
foreningen. Vi er er ikke så mange i 
udvalget, men håber at der kommer 
flere til, som har lyst til at tage et nap 
med. Vi kunne få mere op at stå med 
flere hænder i udvalget. Jeg kan kun 
opfordre folk til at melde sig til. Det er 
ret sjovt, og jo flere vi er til at trække 
læsset, jo flere ting kan vi få ført igen-
nem. Vi bruger begge to meget tid på 
ting omkring vores børns fritidsliv. De 
dyrker alle tre meget sport.

 
Bliver der overhovedet 
tid til fritid og ferie?
Jo, det gør det da. Jeg elsker at gå i 
haven og pusle, og om vinteren går jeg 
til keramik. Så er der jo som sagt, bør-
nenes fritidsaktiviteter. Vi ynder også 
meget at tage på skiferie i Norge eller 
Sverige hvert år. Om sommeren tager 
vi også gerne en tur sydpå. I år skal vi 
til Nice og Cannes i Sydfrankrig. Det 
glæder vi os alle til.

 
Interviewet er nu ved at være slut, og 
jeg er helt forpustet. Da jeg startede 
med disse interviews tænkte jeg, at 
det måtte være den ældre generation 
som havde flest historier at fortælle. 
De har også mange og gode fortællin-
ger, men nu her de sidste par gange, 
har jeg så været på besøg i ”børneha-
ven” og fundet meget yngre borgere i 
byen, og jeg må da sige, at de også har 
oplevet noget. Hvor får de dog tiden 
fra?? Hvad skulle en by som Tylstrup 
dog gøre, hvis ikke vi havde haft de her 
ildsjæle til at sætte gang i livet i byen. 
En tanke jeg slet ikke tør tænke på. 
Dem skal vi passe godt på.Første stik til Multibanen tages.

Der gøres klar til fliserne på Multibanen.
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Jeg vil starte med at sige mange tak, 
fordi jeg må være med til at fejre Skt. 
Hans med jer. Jeg ved godt, at man 
siger, at Skt. Hans talen er den svæ-
reste at holde, da der ikke er mange, 
der hører efter – det er som regel hyg-
geligere at få en snak med naboen 
eller en man ikke har set længe. Ly-
danlægget plejer heller ikke at være 
verdens bedste, men det virker nu til 
at være ok. Vejret plejer heller ikke at 

være for godt, men der er vi også hel-
dige i år, at det ikke blæser og der er 
over 10 grader – så jeg vil vove pelsen 
og give mig i kast med det.

Til jer, der ikke kender mig, kan jeg 
fortælle, at jeg hedder Mette Ekstrøm 
og grunden til, at jeg er inviteret er 
nok, at jeg sidder i byrådet i min 3. 
periode for socialdemokratiet. Jeg er 
fra Vadum og har næsten altid boet 
der og holder meget af at være vokset 

op i et lille lokalsamfund, der jo godt 
kan minde om det I har her i Tylstrup. 
Så jeg har så rigeligt nydt godt af alle 
de gode tilbud et lille lokalsamfund 
kan byde på. Jeg har altid nydt godt 
af det sammenhold, der er i et lille 
samfund og jeg tænker tit på, at det 
må være derfor at rigtig mange af os, 
som er vokset op de små samfund 
flytter tilbage til det trygge, som en 
lille by kan byde.

Nå, men nu til det, det drejer sig 
om. Vi er samlet her for at fejre Skt. 
Hans og nyde, at sommeren er på 
vej – en sommer som vi sikkert alle 
glæder os til, hvor vi skal nyde det 
forhåbentligt gode vejr, de lange lune 
sommeraftener (man har lov at håbe) 
og for mange af os forventningerne til 
den forestående sommerferie.

Jeg vil tage udgangspunkt i Holger 
Drachmanns midsommervise, som vi 
jo sammen skal synge lige om lidt. 
Her starter vi med at synge ”vi elsker 
vort land” og det har vi al mulig grund 
til at gøre, for Danmark er et af de 
steder i verden, hvor folk er mest lyk-
kelige – rundt om i verden hvor al ting 
ser lidt mere svært ud end her – for-
tæller de om hvor godt et samfund 
vi har i Danmark, og det har vi, fordi 
vi danskere er gode til at hjælpe hin-
anden – vi danskere er heldigvis ikke 
nået dertil endnu, hvor vi er os selv 
nok. Vi er opvokset i et fællesskab, 
som vi gerne vil give videre til næste 
generation. Vi kerer os om hinanden, 
og det er det, der gør det trygt og godt 
at bo i vores lille land og i vores lille 
by. 

Ude i de små lokalsamfund mær-
ker man det rigtig meget – her holder 
man øje med hinanden og hjælper 
hinanden, og det er noget af det, vi 
skal sørge for at bibeholde. Hvis ikke 
vi gør det, så risikerer vi at hele for-
eningslivet går i stå, at det sociale 
sammenhold går i stå, det sammen-
hold som netop er med til, at vi som 
mennesker kan betragte os selv som 
en del af noget større, en del af no-
get. 

Jeg ved godt, at tiden er til, at vi 
alle har travlt – meget arbejde, man 
skal have tid til sig selv, tid til selvud-

vikling, efteruddannelse og så videre. 
Men jeg synes også det er vigtigt, at 
vi stopper lidt op og ser på, hvad man 
kan give til fællesskabet. 

Det kan jo egentligt være de små 
ting – det at tage et ekstra barn med 
til gymnastik, når man alligevel skal 
følge med sit eget barn, hjælpe til 
med at ens barns klasse kan få hyg-
gelig aften sammen, hjælpe en time 
eller to i den lokale idrætsforening el-
ler hos spejderne, måske gå en tur 
med en af de ældre på plejehjemmet, 
når man alligevel skal ud at have no-
get motion, måske det at være den 
ekstra voksne et ungt menneske har 
bruge for. Det kan også være, at man 
kan komme ned og læse en historie i 
børnehaven, eller hjælpe til på byens 
fællesarealer, og jeg ved at der er rig-
tig mange mennesker her i Tylstrup, 
der gør en forskel for andre, og det er 
det der er med til at Tylstrup er et godt 
sted at være.  

Jeg tænker ikke, at det altid behø-
ver at være de helt store ting forkro-
mede planer der skal lægges, men 
bare det, at man har blik for fælles-
skabet, og hvad man lige kan presse 
ind i sin ellers travle hverdag. Og jeg 
ved, at når vi som voksne viser vores 
børn og børnebørn at det er sådan vi 
gør her, så giver vi det videre til de 
næste generationer, så det bliver en 
naturlig del af deres liv også at give en 
hånd med, der hvor man kan.

Jeg tror på at ved, at man gør bare 
en lille smule, får man så meget igen 
– man får følelsen af, at der er nogen, 
der har brug for en, og at man har gjort 
en forskel – og det er noget alle men-
nesker har brug for – at være noget 
for andre -  alt forskning viser, at når 
først der ikke er brug for en mere, så 

får man en dårligere livskvalitet – og 
jeg må da personligt indrømme, at jeg 
får mere livsglæde ved denne følelse. 
Så derfor skal vi alle være med til at 
få alle til at føle sig betydningsfulde 
for fællesskabet – og igen, vi har alle 
forskellige ting, vi kan byde ind med, 
og her skal vi som lokalsamfund være 
gode til at udnytte alle de ressourcer 
som vi hver og en har og vil give.

Jeg tror ikke, at man skal være så 
bange for at tilbyde sin hjælp, heller 
ikke til dem, der ikke har bedt om den 
– de der har brug for den, vil formo-
dentlig sige ja tak og være taknem-
melige for at de er blevet set og hørt, 
og dem som ikke vil tage imod den, 
kan jo bare sige pænt nej tak, men 
så kan man sige til sig selv ” jeg prø-
vede”, men blev afvist. 

Jeg ved også godt, at længere nede 
i visen står der ”hver by har sin heks, 
og hver sogn sine trolde”, og dem 
kender vi alle, og det allernemmeste 
ville jo være at brænde dem på bålet 
eller jage dem ud af byen, men her er 
det også vores opgave som lokalsam-
fund og som land, at få dem med, 
for det kan jo være, at hvis man ikke 
bliver mødt med had og mistro – at 
man rent faktisk vil være med til at bi-
drage til fællesskabet. Jeg tror på, at 
alle har brug for en chance, og nogen 
også for to. 

Så det må være mit hovedbudskab 
i år – at vi står sammen som by for at 
få alle med, og at vi som mennesker 
ser lidt ind på, hvad vi kan bidrage 
med til fællesskabet også i det helt 
små.

Jeg vil ønske jer alle en fortsat god 
aften og en forhåbentlig varm og lang 
sommer.

Tak fordi jeg måtte komme.

Båltale i Tylstrup 2017
AF METTE EKSTRØM

Sædvanen tro stod Borgerforeningen 
bag den årlige hekseafbrænding i an-
lægget i Tylstrup. Den danske som-
mer er jo lidt ustabil, og vejret var ikke 
i det bedste lune – men det er set 
værre! Og heldigvis afholdt småreg-
nen ikke folk fra at møde op og synge 
med på midsommervisen.

Der blev taget rigtig godt imod Bor-
gerforeningens nye tiltag med mulig-
hed for at købe sig en billig aftens-
mad, inden bålet blev tændt. Det var 

hyggeligt, at så mange havde lyst til 
at komme forbi og få sig en pølse 
og en øl eller en sodavand. Samtidig 
blev der leveret levende musik fra An-
dre, og den slags bidrager jo også til 
den gode stemning. Der var små og 
store hekse, som blev sendt afsted til 
Bloksbjerg på behørig vis, og konkur-
rencer med deltagelse af både børn 
og voksne.

Mette Ekstrøm var inviteret som 
årets båltaler – det er altid godt at 

høre nogle andre, end dem man ple-
jer og så lidt input udefra. Desværre 
måtte vi konstatere, at lydkvaliteten 
ikke var i top, så det var svært at høre 
for andre, end de der stod nærmest. 
Heldigvis har vi fået lov til at få talen, 
så den er optrykt her i bladet.

Alt i alt en hyggelig aften. Havde 
vejret været bedre, så havde fremmø-
det jo nok været endnu større, men så 
var vi løbet tør for mad! 

Heksen blev 
sendt til Bloksbjerg
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PÅ VEGNE AF 
TYLSTRUP BORGERFORENING, 
ANNE MERETHE CHRISTENSENDet var vådt

– men alligevel godt
Open by Night i Tylstrup faldt i år på 
fredag den 9. juni 2017. Havde man 
kendt vejrudsigten på forhånd, så 
var der sikkert blevet valgt en anden 
dato, men nu er det jo sådan, at det 
ikke er alt i denne verden, vi er herre 
over. Så det blev en våd aften. På 
trods af vejret var der alligevel mange 
hyggelige folk, som lagde vejen forbi 
Borgerforeningens lille bod, og da vi 
havde mulighed for at tilbyde en lille 
smule læ for regnen, så blev der også 
tid til en snak i ny og næ. Især den 
yngre del af byens befolkning havde 
fundet regntøjet frem og trodset vejr-
guderne, og der var mange kartofler, 
som måtte lade livet i Borgerforenin-
gens ”Få ram på kartoflen”.

Udover at sælge lækre, lune vafler 
med fløde, jordbær og karamelsovs, 
så havde Borgerforeningen også en 
slogan konkurrence på programmet, 
så alle forbipasserende havde mu-

lighed for at komme med et bud og 
vinde en fin gavekurv.

Det var vådt – men alligevel godt, 
fordi vi i Borgerforeningen havde en 
hyggelig aften, hvor vi konstaterede at 
byens borgere gerne vil komme hinan-
den ved, selvom vejrguderne ikke var 
mildt stemt. Vi glæder os til at se jer 
alle til næste år.

 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

Ingrid Skjøth vandt slogankonkurrencen 
med Tylstrup Borgerforening – ”vi er her for 
hinanden”. Hun ses sammen med sin mand 
Anders Skjøth og den fine gavekurv.Byens borgere havde klædt sig på efter vejret.

Breaking News i TUI-Fodbold Senior
Da vores seniortræner Rene Olsen 
har fået mulighed for at tage et års 
orlov og rejse lidt rundt i verden, så 
vil vi ikke stå i vejen for denne store 
oplevelse, Rigtig god tur til Rene og 
familien, vi ses forhåbentlig igen når i 
vender hjem.

Vi har i stedet ansat Patrick Kewin 
Pedersen (Mini P), som har spillet hos 
os i foråret og tidligere og som sidst 
var træner i Vaarst serie 3. Vi tror vir-
kelig på, at det er en super løsning, 
da Patrick brænder for fodbold og har 
mange gode visioner for TUI. Samtidig 
er Jesper Germann (Super G) blevet 
Patrick´s assistent og hjælpetræner, 
så det samarbejde er vi meget glade 
for og forventer det bliver et rigtig godt 

efterår i serie 3, hvor der i sommerens 
løb stadig trænes hver onsdag. Der 
har indtil videre været stor opbakning 
med ca. 20 hver gang og allerede nu 
har der vist sig nye spillere, stort vel-
kommen til alle nye.

2 Holdet som nu er rykket op i se-
rie 5 har stadig Kristoffer Mortensen 
og Zlatko Marcovic som ansvarlige og 
stort tillykke med oprykningen til dem 
og spillerne, som endelig har fået den 
oprykning de fortjener. Vi håber de vil 
kunne forblive i serie 5 og udvikle de-
res spil endnu mere .

Vores damehold og veteraner (plus 
45 år) kunne godt bruge lidt flere spil-
lere, så hvis der går nogen som skulle 
have lyst så mød endelig op. Damerne 

træner hver tirsdag/torsdag fra august 
og veteraner spiller hver torsdag fra 
den 3/8, så tøv ikke - prøv det - om 
ikke andet så for hyggens skyld.

Husk vi hele 
året igennem sæl-
ger vores jubilæ-
umsvin i klubhuset 
(og den er rost af 
mange). Den kan 
I også købe på vo-
res bod til Tylstrup 
Marked.

Målaktier er også som noget nyt i 
støbeskeen til efteråret, så støt op om 
begge dele og køb, så de som bru-
ger tid på det får tjent nogle penge til 
klubben.  

AF OLE SØRENSEN, NIKOL AJ HUSUM OG NICOL AI BERENDT FODBOLD SENIORUDVALG

FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået 
en række flagstænger og flag til at 
danne flagallé gennem byen. Der er 
nogle faste dage hvert år, hvor fla-
gene 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  
Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

•  Tylstrup Marked 
Erhvervsforeningen er ansvar-
lig for fredag, TUI er ansvarlig 
for lørdag, Tylstrup Frikirke er 
ansvarlig for søndag.

Andre aktiviteter med ønske om flag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den flotte flagallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. 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.

Tylstrup Badminton Klub
Net-hejsning ungdom/seniorer

Søndag d. 3/9-2017 kl. 9.45-11.00

Tylstrup hallen

Vi vil byde på 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 
 Oldemor og bedstemor

Et moderne oplyst menneske kan 
naturligvis ikke undslå sig for at stille 
spørgsmålet: Kan Gud tale til et men-
neske? Det enkle svar er ”ja”. Det 
sker igen og igen dag efter dag også 
i vort eget fædreland i 2017. Eksem-
plerne er utallige.

Men så skete noget uventet
Efter kort tid blev min oldemors dri-
stige udsagn bekræftet.  

Faktum er således, at der nogle 
dage senere dukkede en udmattet 
skikkelse op på landevejen til Hjørring 
nord for Tylstrup. Han haltede og gik 
ved hjælp af en krykke. Han havde sit 
tornyster på ryggen. Manden var olde-
mors mand, Søren Therkildsen. Han 
var, som oldemor havde forudsagt, 
lyslevende, men var blevet såret i det 
skæbnesvangre nederlag til tyskerne i 
1864. For så vidt angik telegrammet 
var der sket en forveksling mellem 
navne og personer, og telegrammet 
var blevet sendt til en fejl adresse. 

Gensynet var naturligvis lykkeligt. I 
mange år blev krykken opbevaret hos 

min bedstemor på loftet af den gård, 
de senere flyttede til, men den for-
svandt desværre på et tidspunkt. 

Maren og Søren fik seks års æg-
teskab, inden Søren blev syg og 
døde. Han efterlod oldemor med to 
børn og en mindre gård.

Det kunne være gået helt galt
Oldemor blev som sagt gift igen og fik 
yderligere 3 børn. Efter 15 år døde 
hendes anden mand. 

Uden assistance fra internet blev 
oldemor gift for tredje gang med min 
oldefar. Ham kom hun til at fejre sølv-
bryllup med. De fik to piger og flytte-
de til ”Vesterholt”, hvor Abbé Pierres 
klunsere nu holder til. Den ene af de 
to piger var min bedstemor.

Bedstemor fortalte mig om en 
forfærdelige oplevelse, hun havde, 
mens de boede på ”Vesterholt”. En 
dag var hun og hendes søster alene 
hjemme, da der gik ild i skorstenen 
og komfuret. Som jeg har forstået 
det, var det et af skrækscenarierne 
dengang. Bedstemor og hendes sø-

ster var heller ikke i tvivl om den for-
færdelige fare de stod ansigt til ansigt 
med. De to små piger var magtesløse, 
men ikke rådvilde, for de havde lært 
fra barnsben, at det nytter at bede og 
stole på Gud.

De skyndte sig ud af huset, faldt på 
deres knæ og bad til Gud om at gribe 
ind, så deres gård ikke brændte. Der-
efter løb de over til naboen for at re-
kvirere hjælp. Nabomanden løb med 
pigerne tilbage, hvor de straks kunne 
konstatere, at ilden var døet ud og fa-
ren drevet over!

Hvad bedstemor lærte mig
Jeg er min bedstemor dybt taknem-
lig for de historier, hun fortalte. De 
har været en uvurderlig ballast i alle 
årene, når jeg selv har stået med van-
skeligheder og følt mig usikker. Det 
har været en dyrebar hjælp at vide, 
at man godt kan føle sig magtesløs 
uden også at skulle være handlings-
lammet. Min bedstemor lærte mig, at 
Gud er god og altid hører vore bønner. 

DEL 15

Min oldemor hed  
Maren Jørgensen
Hun blev gift 3 gange, fordi hendes 
mænd døde. Når hun kommenterede 
de 3 ægteskaber, sagde man, at hun 
ikke lagde skjul på, at ”det blev bedre 
og bedre”. Det, kan man da sige, var 
en slags trøst i sorgen.

Hun blev gift med sin første mand, 
Søren Therkildsen, da hun var 20 år. 
Han stammede fra Kraghede. 

Min bedstefar fortalte, at da de 
to skulle stifte hjem omkring 1860, 
sørgede det ene hold forældre for hu-
sene til en ejendom. Det andet hold 
gav jorden. Det var bryllupsgaver, der 
gjorde en forskel. 

Den ejendom, der blev deres hjem, 
og som formodentlig var et udvidet 
hyrdehus, var gården ”Mølholt”, hvor 
slægten Batsberg har boet i flere 
generationer, og som ligger nord for 
Tylstrup på Nejst Mark tæt på motor-
vejen. 

I 1864…
I starten af Maren og Søren Ther-
kildsens ægteskab blev Søren ind-
kaldt for at gøre tjeneste i krigen i 
1864 mod tyskerne. 

Maren var på det tidspunkt gravid, 
formodentlig med det første barn. 

På et tidspunkt, mens Søren gjor-
de sin prisværdige indsats for fædre-
landet i det sønderjyske, blev hans 
gravide kone, Maren, syg og måtte 
holde sengen på Nejst Mark nord for 
Tylstrup 

En dag, mens hun var sengeliggen-
de, kom der et telegram fra Frederi-
cia med det triste budskab, at hendes 
mand, Søren Therkildsen, var afgået 
ved døden, faldet i krigen. 

Maren lå som sagt syg i sengen, og 
det fik de tilstedeværende til at hviske 
og diskutere, hvordan de skulle for-
midle den sørgelige melding til hans 
kone. De besluttede sig for, at Maren 
ikke skulle have den tragiske besked 
lige med det samme af frygt for, at 
det triste budskab skulle medføre, at 
fødslen gik i gang i utide. 

Men Maren var helt opmærksom 
på, at der blev hvisket i krogene og 
spurgte, hvad der var på færde. Man 
slog først hendes spørgsmål hen, 
men eftersom hun insisterede på 
at få sandheden at vide, fortalte de 
hende om den tragiske besked, der 
var indløbet med et telegram.

Sludrede hun? 
Alle undrede sig, da oldemors forven-
tede sorgbetyngede reaktion udeblev. 
Mens de omkringstående snøftede 
med bøjede hoveder over den sørge-
lige og smertelige situation, lå Maren 
tilsyneladende upåvirket, indtil hun 
med stor overbevisning i stemmen, 
stik imod telegrammets budskab, 
forsikrede de tilstedeværende om, 
at hun var overbevist om, at hendes 
mand ikke var død og ville komme 
hjem igen. Hun satte sig op i sengen 
og bad om at få en skammel, som 
hun kunne bruge som skriveunderlag, 
fordi hun ville skrive et brev til ham. 
De tilstedeværende rystede på hove-
det. Telegrammet talte jo sit tydelige 
sprog, så man mente, at hun påvir-
ket af situationen havde fået et tilba-
gefald og nu talte og handlede i en 
slags febervildelse. ”Nu sludrer hun”, 
sagde man. Men oldemor var klar i 
mælet: Gud havde forvisset hende 
om, at hendes mand ikke var død. På 
den baggrund var det naturligvis ikke 
let at forholde sig til sorg og tårer, når 
Maren var upåvirket, og der ikke var 
noget lig.

AF ERIK MORTENSEN

Vesterholt.Vesterholt.

Mølholt. Mølholt.

Mølholt – udsigt.

A
ug

us
t 2

01
7

12

A
ugust 2017

13



Forleden dag blev slået græs på en 
mark ved Ultvedvej i Tylstrup. Her går 
der ofte heste og græsser. Men først 
på sommeren fik græsset lov til at gro 
sig stort. Og så blev det som sagt slå-
et. Herefter var det tid til at det skulle 
ligge og tørre. Det blev vendt – og ja så 
var det blevet til hø.

Fornemmelsen af hø der dufter, ja 
den duft får mig til at tænke tilbage 
til min barndom. Her var hø absolut 
ikke usædvanligt. Tværtimod. Hø var 
et vigtigt vinterfoder, og derfor var det 
også vigtigt, at høet kom godt i hus. 
Jeg husker endnu hvordan jeg sam-
men med min far en sommerdag, var 
ude for først at stakke hø og siden 
hjælpe til med at køre det hjem. Det 
var ude på nogle lave enge mellem 

Lindholm å og Ryå. Øst for banen og 
vest for hovedvejen mellem Tylstrup 
og Brønderslev. En landmand, en af 
mor og fars gode venner havde fået 
ondt i ryggen, så vi havde lovet at 
hjælpe til med at få høet i hus. Det 
var fra dengang man havde stakke, 
og høet skulle køres hjem ved hjælp 
af en lille Ferguson. 

En anden erindring stammer fra 
engene mellem Brændskov og Lu-
neborg. Min onkel havde en lille gård 
på Brændskov, og som den største 
selvfølge hjalp vi til med at bjærge 
høet. En af de store begivenheder 
på landet. Med største fornøjelse og 
glæde sad vi drenge i hølæsset på vej 
hjem til gården. Tiden føltes uendelig 
liggende på ryggen i høet, og drøm-
mende se på sjove skyformationer 
der ligeså stille drev hen over den blå 
himmel, mens duften af hø omgav os, 
og hestene stille og roligt trak læsset 
de få kilometer hjem. 

Nu klares en mark på en ½ time 
med store maskiner og traktorer. No-
get i kæmpe bigballer og andet pak-
ket godt ind i plastik. Og når man 
næste gang kommer forbi er alt væk. 

I vores hjem står der i disse dage 
nogle flotte buketter. Ikke fra haven 
og ikke købt i en butik. Nej – de er 
plukket langs grøfter, på kanten af 

kornmarker og i enge. De minder mig 
om min barndoms høst.

Det minder mig også om Guds for-
underlige natur. Det var det Ingemann 
skrev om i en af hans dejlige morgen-
salmer: Nu titte til hinanden de favre 
blomster små og hvor det i vers 2 
lyder: Den kære Gud og skaber den 
mindste orm er nær, han føder fugl og 
markens liljer klæder; dog menneske-
nes børn har han allermest kær, Gud 
ånder på øjet, når det græder.

I Bibelen i Sal. 104 og v. 24 står 
der: Hvor er dine værker mange, Her-
re! Du har skabt dem alle med vis-
dom, jorden er fuld af dit skaberværk.

Joh – Gud har omsorg ikke blot for 
markens blomster, men også dig og 
mig har han kær.

AF SØREN MORTENSENSe det summer 
af sol over engen…

Spejderne aktive 
i det ”strålende vejr” ved Open by Night
Fredag d. 9. juni måtte Tylstrup Fri-
kirkes spejdere tænke hurtigt – for 
der var varslet ”strålende” vejr, og for 
en gangs skyld passede vejrudsigten! 
Men som der står i en spejdersang i 
omkvædet: 

 For er vi spejdere eller ej? Mug-
ger vi, når der gælder? Nej! Gi’ op når 
modgangen melder sig, er ikke noget 
for os.

Så en smule modgang i form af hef-
tig regn fik ikke spejderne til at give op. 
Nej – som spejdere er man vant til at 
finde kreative løsninger. Så spejderle-
der Torsten, der har sin daglige gang 
på Ny Vraa Bioenergy, lånte traktor og 
udflugtsvogn på Ny Vraa. Ved hjælp af 
et par rafter og noget tov fik vognen 
ekstra overdækning, så nu kunne vej-
ret bare komme an. 

Så nu gik det løs på ægte spejder-
manér: Der blev hugget brænde, lavet 
bål og bagt pandekager i stakkevis. 
Gæster og spejderforældre nød var-
men fra bålet, fik en god snak og pan-
dekagerne blev nydt og spist. Så det 
var super hyggeligt og glade gæster. 

Specielt dejligt var det, at bålet var-
mede vandet på den overdækkede 
presenning op, så vupti - var der varmt 
vand til at vaske hænder i!! Så uanset 
vejret ved næste års Open by Night – 
Tylstrup Frikirkes spejdere er beredt…

AF SØREN MORTENSEN

TYLSTRUP SKYTTEFORENING
Inviterer til en GRATIS SKYDEAFTEN i Skytteforeningens lokaler 
i vestenden af Tylstrup Hallen. Så sæt kryds i kalenderen ved: 

ONSDAG D. 23/8 2017 KL. 19.00
Kom og se vores flotte faciliteter, og prøv at skyde en runde, 
25 skud med gevær (Ikke med pistol). Der vil være kaffe på 
kanden og der kan købes øl og vand. 

Foreningen er ejere af rifler, som man kan låne, så det ikke en 
betingelse, at man har et våben for at komme til at skyde. 

Alle aldre er velkomne!    Med venlig hilsen Tylstrup Skytteforening
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 PROGRAM:
TORSDAG 24. AUGUST
Kl. 18.00 Baren og pølsevognen åbner

 Fadøl for kun kr. 20,-

Kl. 18.30 Markedsbanko i Markedsteltet

Kl. 24.00 Baren lukker

 FREDAG 25. AUGUST
Kl. 14.00 Åbning af Tylstrup Marked

Kl. 17.00  Fredagsmenu i Madteltet 
 v. Brændskov forsamlingshus venner
 Frikadeller og kartoffelsalat kr. 50,-.
 Madteltet lukker, når der er udsolgt.

Kl. 18.30 Revanchekamp mellem 
 Ulsted IF og Tylstrup IF fodbold

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

Kl. 21.00 – 02.00 Udvalgte shots kr. 10,- i Markedsteltet 

Kl. 23.00 Strip 

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

MARKEDTylstrup

 DEN 24.-25.-26.-27. AUGUST 2017
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MARKEDTylstrup
LØRDAG 26. AUGUST
Kl. 9.00 Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i Markedsteltet
 Sponseret af Dagli’ Brugsen, Tylstrup.

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

Kl. 10.30 Bolchekogning i Markedsteltet ved Jerslev 4H. Kom og lav din egen slikkepind. 

Kl. 12.00 Trylleri og ballonfigurer ved Urth i Markedsteltet.

Kl. 11.30 Lørdagsmenu i Madteltet v. Brændskov forsamlingshus venner
 Stegt flæsk med kartofler og persillesovs kr. 65,-.
 Madteltet lukker, når der er udsolgt.

Kl. 13.00 Bilboksning
 Biler fra Tylstrup Auto, Bilgården Hostrup, AK Autoservice mfl. 
 Stiller op til en kamp på liv og død for bilerne. 

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

Kl. 18.00 Fællesspisning og dans i Markedsteltet
 Menu: Kalvesteg, kartofler med tilbehør 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 Kim og Hallo spiller op til dans

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

SØNDAG 27. AUGUST
Kl. 9.00 Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i Markedsteltet
 Sponseret af Tylstrup Frikirke.

Kl. 10.00 Markedsgudstjeneste
 v/ pastor Finn Kier-Hansen, Tylstrup Frikirke.

Kl. 11.00 Ridestævne Dressur v. Nejst rideklub

Kl. 11.30 Baren åbner i Markedsteltet

Kl. 11.30 Søndagsmenu i Madteltet 
 v. Brændskov forsamlingshus venner
 Flæskesteg med kartofler og brun sovs kr. 65,-.
 Madteltet lukker, når der er udsolgt.

Kl. 12.00 Sponsorcykelløb ved Tylstrup Frikirkes spejdere

Kl. 12.00 – 13.30 Børnekræmmermarked foran Markedsteltet
 Alle børn er velkommen til at lave en stand.

Kl. 13.00 – 17.00 Kandis spiller op i Markedsteltet

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 2017.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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HOVEDSPONSORER TIL 
BORGERFORENINGENS 
TOMBOLA
Tylstrup Kro

Min Købmand – Tylstrup

Nordjyske Bank

Dagli´ Brugsen – Tylstrup

Tylstrup Auto

Tømrermester Dan Jensen

Bilgården Hostrup

Luneborg Kro

Nittegevinsten sponseres 
af Tylstrup Gulvhus.
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I weekenden d. 16. – 18. juni havde 
Tylstrup Frikirkes spejdere samlet 
mange af spejderne i Lynghytten i 
Hammer Bakker. Traditionen tro slut-
ter man sæsonen af med en weekend, 
hvor man har god tid til fællesskab, og 
masser af spændende aktiviteter. Hele 
35 var der samlet samt 3 gæstespej-
dere. 

Tema - Grønland
Tylstrup Frikirkes spejdere er en del 
af MBU (Missionsforbundets Børn og 
Unge) – og hvert år har man et fælles 
tema, hvor man fortæller om og støt-
ter forskellige projekter rundt om i ver-
den. I dette år har man støttet et lokalt 
socialt arbejde i Ilulissat (Jakobshavn) 
på Grønland. Så hele weekenden bar 
præg af, at man beskæftigede sig med 
Grønland.

Forskellige aktiviteter
Dagen blev selvfølgelig indledt med 
flaghejsning og morgengymnastik, så 
man var klar til de forskellige aktivite-
ter. Der blev lavet isbjerge og isbjørne. 
Bygget igloer, dog ikke i sne! Der blev 
leget med perler, som man jo genfin-
der på den grønlandske nationaldragt. 
Man var også på jagt med bue og pil, 
og der blev stiftet bekendtskab med 
fisk – vist nok af pap – men lugtede 
autentisk, da de var sprøjtet med sil-

devand. Så spejderne lærte meget af, 
hvad det vil sige at leve og bo i Grøn-
land.

Stjerneløb
På en god lejr hører der også et løb 
til. Så lørdag eftermiddag havde man 
arrangeret et spændende stjerneløb. 
Her fulgte man livet til en lille 6 års 
grønlandsk dreng, som skulle lære at 
begå sig i den grønlandske natur. Så 
man lærte bl.a. at lave en hundepisk 
og bygge en hundeslæde. Slæden 
blev selvfølgelig afprøvet ved, at man 
havde Balto, en dejlig stor og vamset 
hund, til at trække slæden. Det eneste 
der manglede, var sne og is, men det 
måtte man så tænke sig til, en varm 

dansk sommerdag midt i Hammer 
Bakker.

Lejrbål og aftenløb
Både fredag og lørdag var der lejrbål. 
Her var der god underholdning med 
forskellige lege og konkurrencer. Her 
kom også Thai-tut på besøg, og kunne 
man sige noget pænt og sødt til Thai-
tut, ja så fik man en slikpose som be-
lønning. Så aldrig før har han fået så 
mange søde bemærkninger!

Sent lørdag aften blev der kaldt til 
aftenløb. En super lækker tur i sko-
ven, hvor der på forskellige poster 
skulle findes ting. Her fik spejderne 
en oplevelse af hvor stille en skov kan 
være, når dyr og fugle er gået til ro. 

AF SØREN MORTENSEN

Spejderweekend 
i Lynghytten

Festmiddag
Køkkenholdet, under Sturlas ledelse, 
havde selvfølgelig komponeret en dej-
lig festmenu lørdag aften. Den bestod 
af krondyr gryde med ris og frugtsalat 
til dessert.

Lejrgudstjeneste og afslutning
Søndag formiddag var der lejrgudstje-
neste. Her var spejderforældrene ind-
budt og Tylstrup Frikirke havde valgt at 
være med, bl.a. fordi Finn Kier-Hansen 
var med som lejrpræst hele weeken-

den, hvor han ud over gudstjenesten 
også holdt andagter. Under gudstje-
nesten blev der uddelt årsstjerner til 
spejderne. Efter gudstjenesten var der 
fælles frokost for alle deltagere. 

Så det var en glad lejrchef Susanne 
Uggerholm, der i spidsen for en god 
flok ledere, kunne glæde sig over at 
sende en flok trætte, men glade og 
tilfredse spejdere hjem efter endnu 
en fantastisk weekend i Lynghytten. 

Så der var nok ro i mange spejder-
hjem i Tylstrup resten af den søndag.

Leg og konkurrencer. Rundt om lejrbålet.

Isbjørn og isbjerge.

Morgengymnastik. Lejrpræsten i aktion.

SKAL DU IKKE OGSÅ VÆRE SPEJDER?
15. august kl. 17.00 er der fælles opstart.

Vi begynder med fuldmånemøde bag Tylstrup Frikirke.
Alle velkomme – og tag gerne dine forældre med!

3-6 år familiespejder (kun ifølge med en forælder hver gang) 
0.-1. klasse: bæver
2.-3. klasse: ulve
4.-5. klasse: junior
6.-8. klasse: trop/spejder 

Spejderne lægger vægt på: 
Fællesskab og sammenhold er i fokus. Spejderfærdigheder læres på den gode måde gennem 
leg og læring. Månedlige hyggeaftener (fuldmånemøder). Dejlige naturoplevelser. 
Vi er både inde og ude. Skønne ture – sjove weekender og sommerlejr. 
Voksne ansvarlige ledere.

Så hvorfor ikke sende dit barn til spejder… 
- lad det ikke gå glip af sjov og fællesskab – hygge og glæde!
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Fjer for Sjov 
startede vi op i sidste sæson, der var 
dog ikke mange tilmeldte, så dem der 
var, kom med på U9 holdet.

I år, har vi vores unge hjælpetræ-
nere Stine Lennert og Nikoline Blok 
begge 14 år, som vil være dem, der 
skal have holdet fjer for sjov.

Vi laver et hold med opstart tirsdag 
d. 5. september og frem til jul. Dette 
hold vil være for børn i o. og 1. klasse. 
Børnene vil blive hentet af Stine og 
Nikoline i dussen kl. 16.00 og så i 
samlet flok gå i hallen.

Træningen vil være fra kl. 16.15 
til 17.00 og være med leg, hygge og 
selvfølgelig en ketcher i hånden, så 
de små vil blive gjort klar til at komme 
til at spille badminton, når de kom-
mer 2. klasse.   

Det er ingen krav om at børnene 
skal have en ketcher, vi har nogle lig-
gende.

Stine og Nikoline er begge kendte i 
klubben, de har begge været aktive i 
flere år. De er begge til flere stævner 
om året og de skal på kursus efterår 
og forår for at få de kompetencer der 
er nødvendige for at være trænere.

Vi håber, at I vil tage godt imod 
dem, og vi glæder os til at se rigtig 
mange børn i hallen til september

Sponsor 
Vores sponsor for 2017/2018 og 
2018/2019 er Tømrermester Hans 
Bilgaards Eftf. ApS, v/ Rudi Hierz-
mann.

Rudi har igennem mange år haft 
store som mindre opgaver i byen. 
Rudi er klar på alt fra vinduer og faca-
der til total entreprise og står altid klar 
med et uforpligtende tilbud.

TYLSTRUP BADMINTON
I TYLSTRUP HALLEN

VESTERGAARDSGADE 10, TYLSTRUP

NYHED
Ny cheftræner

for ungdom
Søren

Toft Hansen

 

TRÆNINGEN STARTER 5. september

FJER FOR SJOV 0.-1. klasse

kl. 16-17 (Kun tirs. indtil jul) 200,-

                     UNGDOM U9-U11 

kl. 17-18 (Tirs./fre.) 600,-

UNGDOM U13-U19 

kl. 18-19 (Tirs./fre.) 900,-
SENIORER

Kl. 19-20.30 (Kun tirs.) 1.250,-

MOTIONISTER

Kl. 20.30-22 (Kun tirs.) 600,-

FØLG OS 
PÅ FACEBOOK

 TYLSTRUP 
BADMINTON

SAMMENHOLD –  SEJRE –  SMIL OG SVED...

MOTIONISTER
Uforpligtende træning 

- uanset om du er  
20 eller 90 år.

- NÅR DU HAR TID TIL LIDT 
HYGGE OG TRÆNING 

MED VENNERNE!

TILMELDING 
OG BETALING 

TIL SÆSON 
2017 - 2018

sker via TUI’s 
hjemmeside ved at 

klikke ind på
www.tuif.minisite.dk

VI GLAEDER OS TIL AT BYDE DIG 

VELKOMMEN I KLUBBEN!

Stine og Nikoline.

Sankt Hans 
i Brændskov 

STØV pigerne hjælper 
Tylstrup Borgerforening

Traditionen tro afholdt Brændskov 
Forsamlingshus igen i år Sankt Hans 
aften – grundet en fredag aften var 
der i år gjort lidt mere ud af arrange-
mentet, da der blev indbudt til fælles-
spisning med helstegt pattegris mv. 
på menuen. 

Vi mødtes kl. 17.00 hvor børn og 
barnlige sjæle lavede årets heks til 

bålet, efterfølgende var der spisning 
i huset – hvor omkring 70 personer 
med godt humør indtog aftenens læk-
re menu. 

Allerede ved 19 tiden bevægede 
den store flok sig mod aftenens høj-
depunkt - bålet, sådan børnene også 
kunne nå at nyde bålet inden senge-
tid. Da bålet var godt i gang, blev der 

afslutningsvis budt på kaffe og kage.
Tak for deltagelsen ved årets Sankt 

Hans fest – vi glæder os til, at se alle 
igen næste år. 

Søndag d. 11. juni samledes Fodbold-
pigerne fra STØV og deres forældre 
for at tjene penge til en fodboldtur til 
Costa Brava i efterårsferien. Tylstrup 
Borgerforening sponsorerer 2500 kr. 
for opgaven. Arbejdsopgaven lød på 

at shine anlægget op til Sankt Hans. 
Der skulle males legeredskaber, le-
gehus og borde-bænke sæt. Sandet 
skulle rives og ukrudtet fjernes. Der 
blev knoklet igennem og til sidst blev 
der rigtig fint.

Træner Kim Haastrup og frue stod 
for lækre pølser på grillen og masser 
af drikkevarer.

Pigerne er nu klar til nye opgaver for 
at tjene de sidste penge til turen.

WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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I år deltog Ajstrup Sogn for første gang 
i Open-by-night for Tylstrup/Ajstrup by.

Vi havde lånt Bent og Anny Larsens 
bolighus, der som bekendt står tomt 
på Luneborgvej, for at være med, ”der, 
hvor det sker”.

Midlerne var overordnet en planche-
udstilling med plakater, vinduesskilte, 
informerende opslagstavler, brochurer, 
flyers osv., og der var flere formål med 
udstillingen:

Først og fremmest ville vi gerne 
skabe mere synlighed om folkekirken 
i vort sogn. Véd folk egentlig, hvad 
kirken er for en størrelse, hvilke tilbud 
der er, og kan man bruge den til no-
get, med mindre man er stærkt for-
ankret i troen og ønsker at deltage i 

”det glædelige budskab”, der hver 
søndag fejres i vort smukke kirkerum? 
Svaret er selvfølgelig et stort JA, kir-
ken har mange andre tilbud end netop 
gudstjenesten! Gudstjenesten og de 
kirkelige handlinger, der er milepæle i 
menighedens livsforløb - dåb, konfir-
mation, bryllup, begravelse (fra vugge 
til grav) – hører selvfølgelig stadig til 
kirkens kerneydelser. Men enhver véd, 
at samfundsudviklingen for længst er 
gået i en retning, hvor gudstjenesten 
ikke længere er en selvfølge i familier-
nes søndagsaktivitet – ja, den er må-
ske end ikke i deres bevidsthed.

Men kirkerne landet over er også i 
stor stil blevet kulturformidlere, hvor 
der tilbydes undervisning, højskole-

lignende forløb 
med foredrag og 
debat, studie-
kredse, børne- og 
voksenkor, baby-
salmesang osv.

Også i Aj-
strup Sogn har 
vi mange arran-
gementer i kirke 
og sognehus. 
Hvert år udbydes 
der masser af 
spændende fore-
drag, viseafte-
ner, morgensang 

med kaffe og rundstykker, koncerter, 
3 sommerudflugter, kirkefrokoster osv.

Af aktiviteter, som man kan melde 
sig til over et længere forløb, er der 
naturligvis juniorkonfirmandunder-

visning (et tilbud til 3. klasserne) 
samt undervisning af de ”rigtige” kon-
firmander. Derudover har organisten 
en række tilbud til børn i alle aldre: 
babysalmesang, børnebongo og i nær-
meste fremtid også Musik-Leg, samt 
børnekor på skolen. Vi har også et 
dejligt sognekor, der øver en gang om 
ugen og deltager lejlighedsvist i kirken 
og på Solgården.

Et andet sigte med udstillingen var, 
at opfordre folk til at blive frivillige i 
kirken. Frivillighed er ikke tænkt som 
”gratis arbejdskraft”, men snarere 
som et tilbud til folk om at ”netværke”, 
altså finde sammen i grupper med 
fællesinteresser eller at glæde dem 
selv ved at hjælpe andre. De fleste fri-
villige oplyser samstemmende, at de 
får mere tilbage end de giver, når de 
engagerer sig i andre.

Man kunne f.eks. lave en strikke-
klub (som der da også kom forslag 
om på udstillingen), hvor man strik-
ker til velgørenhed, man kunne op-
rette grupper, der gik sammen med 
borgerforeningen og andre foreninger 
om at løse opgaver til gavn for lokal-
samfundet. Eller man kunne hjælpe 

AF MARGIT NONBO

Ajstrup Sogns deltagelse i Open-by-night: 

”Vi er her for hinanden”!*

Støt din lokale idrætsforening 
uden at det koster dig penge...
Det lyder da som en umulighed, men 
det er rigtigt. Tylstrup Ungdoms- og 
Idrætsforening (TUI) har et samar-
bejde med Energi Nord, det der nu 
hedder Eniig om, at de sponserer TUI 
med 2 øre pr. kWh din husstand bru-
ger. Ordningen kaldes ”ForeningsEl”. 
Det ville give en ekstra indkomst for 
TUI på ca 80 - 100 kr. om året pr. 
husstand uden at det koster forbru-
gerne af Eniig en krone. Pengene 
finder Eniig ved at markedsføre sig 
igennem foreningerne og derved be-
grænser omkostningerne til traditio-
nel markedsføring. Derfor er det jo en 
”win win” situation for alle parter.

Som et eksempel kan vi fortælle at i 
Flauenskjold har ordningen givet godt 
20.000 kr. til den lokale idrætsklub 
sidse år. 

Det er meget nemt at tilmelde sig 
ordningen. Det kan gøres på følgende 
måder: 
• via internettet. 
 klik ind på www.foreningsel.dk 
• på telefon 7015 1670
• eller via de pjecer som ligger i i 

både Dagli’brugsen, og Min Køb-
mand, samt i Tylstrup Hallens ca-
feteria. Her er det muligt at udfylde 
en formular på bagsiden og sende 
ind til Eniig. 

Så vi kan kun opfordre jer kære med-
borgere at tilmelde jer ”ForeningsEl” 
og derved støtte TUI til at blive et end-
nu bedre sted at sende vores børn og 
unge hen og udøve deres sport. 

Med venlig hilsen 
Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening.   

enkeltpersoner, familier, syge, ældre 
ensomme, der har social eller praktisk 
hjælp behov. Ja, kun fantasien sætter 
grænser, og der er sikkert mange af 
jer derude, der ser nogle behov, som 
menighedsrådet eller præsterne ikke 
nødvendigvis ser.

Kontakt os endelig, hvis dette er 
tilfældet, og endnu bedre, hvis I ken-
der nogen eller selv har lyst til at være 
med til at gøre noget ved problemet. 

Vi hører også gerne fra jer om stort 
og småt, forslag til vore arrangemen-
ter, nye aktiviteter, ris/ros m.v.

Vore slogans for udstillingen var 
”Kirke og virke for hele sognet” og 
”Bliv klogere på din kirke – og lad din 
kirke blive klogere på dig”! Altså slo-
gans, der siger, at vi har brug for jer 
borgere til at deltage aktivt i vort fælles 
virke, og at I måske også kunne bruge 
sognet til noget, til gavn for jer selv, 

for fællesskabet, sammenholdet og 
en positiv udvikling af hele vort dejlige 
lokalsamfund! 

*) Dette slogan er formuleret af Ingrid 
Skjøth, der vandt borgerforeningens 
slogan-konkurrence. Ajstrup Sogn kan 
fuldt ud tilslutte sig ordlyden!  

Billeder fra Tylstrup Anlæg med forslag til nye frivillige om at være
med til at arrangere en friluftsgudstjeneste f.eks i anlægget.

Nuværende frivillige i Ajstrup Sogn. Foruden en kaffetår var der også tid til at gætte på længden
af Dan Jensens ‘LYNET’ på gravkoen lige overfor!

Fra tidligere koncerter og viseaftener. Frokost i Sognets Hus.
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AUGUST 2017
 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Cafegudstjeneste med morgenkaffe.

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

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

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

 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Præsteindsættelse og efterfølgende kirkefrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.

 20.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste: Finn Kier-Hansen.

 22.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Arrangement for seniorer (mere info senere).

 23.  Ajstrup Sogn:
 kl. 18.30 Aftenudflugt til Fjordbyen og Vestekær Kirke i Aalborg.
  Tilmelding nødvendigt.

 24.-25.-26.-27. TYLSTRUP MARKED
  Se programmet andet sted i bladet.

 24.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Lagkagefest med underholdning af folkedansere.

 25.-26.-27.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
  Tylstrup Marked.

 27.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Markedsgudstjenese: Finn Kier-Hansen.

Kalender
 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Lederfest for børne- og ungdomslederne.

 17.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Familiegudstjeneste: Finn Kier-Hansen.

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

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

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

 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste: Finn Kier-Hansen.

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

 27.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

 28.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 12.00 Høstfest. Se opslag.

SEPTEMBER 2017

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Nadvergudstjeneste: Finn Kier-Hansen.

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Cafe i Hammelhuset.

 5.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Skosalg: Demonstation af flotte nye sko, sandaler, 
  tasker, støvlerog hjemmesko m.m.

 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Hammelhus arrangement (mere info senere).

 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Velkomstkudstjeneste for årets konfirmander.

 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste: Phillip Fodgaard.

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

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

 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Sogneaften i Ajstrup Kirke. Måle fortælleteater / 
  Anette Jahn: Katharina Lugher - Munkens brud.

SEPTEMBER 2017

 1.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste: Per Weber.

 1.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Cafe i Hammelhuset.

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 4.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Bjarne Thorndal: Island - 
  sagaernes og naturen ø.

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Hammelhus arrangement (mere info senere).

 6.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

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

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

 23.-24.-25.-26.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Højskoledage. Se folder.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.30 Menighedsmøde i Sognets Hus. 
  Der startes med andagt i kirken og spisning i 
  Sognets Hus, hvorefter det årlige menighedsmøde 
  afholdes. Tilmelding til spisningen nødvendigt.

 29.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker. 
  Kirkefrokost. 

 31.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jonna og Jørgen 
  Fristrup: Rejseforedrag om tur til Skt. Petersborg.

OKTOBER 2017

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

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

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i november 2017 i løbet af uge 46.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 12. oktober 2017
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio november til ultimo 
februar 2018.

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

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

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

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 5.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Mindegudstjenese for årets døde.

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

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

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

NOVEMBER 2017

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:
Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer
Flagstænger med flag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

Vedr. udlejning kan man henvende sig til Lisbeth Pilgaard på 29 72 36 84 
eller mail: lapilgaard@gmail.com.

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
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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

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

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

   Ajstrup 
Vognmandsforretning

Levering af sand, grus 
og diverse granitskærver

Tlf. 30980975 / 40360969
ajstrupvognmand@gmail.com

LASTVOGN · GUMMIGED · RENDEGRAVER

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

SØG STØTTE!
Husk at man som foreninger 
og institutioner i Tylstrup og 
omegn, kan søge Borgerfor-
eningen om midler, til gavn 
for byens virke... 

Vi ser frem til og høre fra jer. 

ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
8. september – 13. oktober

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
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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

Tlf. 2236 6088
Jordarbejde  Betonarbejde  Belægning  Nedbrydning

V/Michael Christensen  Sølgårdvej 81  9381 Sulsted

CVR:31523656

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

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

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

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

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.

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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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 26 26
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 26 26
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
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

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/ Lisbeth Wiik 
28 30 46 08

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 
SENIORER 

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:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP MARKED 
Morten Jørgensen 
20 99 35 88 
morten.spar@hotmail.dk

 
 
 
 

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Jeanette Bækgaard 
26 81 14 80

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok 
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.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:
Per Kristensen
25 26 61 40 
per.d.kristensen@gmail.com
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:
Anne Merethe Christensen 
51 24 33 02
Kasserer:
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:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
anne.golden.vendsyssel@gmail.com

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


