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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.
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HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
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Kvartalets profil
Jette Hassing
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INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører
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primo

4/2018 11/10 – 18 uge 46

Udebliver Indblik, klik da ind på: 
www.budzonen.dk/tastselv eller ring 
på telefon 9935 3434 eller skriv på 
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

Traditionen tro var juni måned en af 
de travle måneder i Tylstrup Borger-
forening, idet vi fredag den 15. juni 
deltog i Open by Night og den 23. juni 
afholdt Sankt Hans i anlægget. Det 
var en stor fornøjelse at kunne afvikle 
begge arrangementer i tørvejr.

Open by Night bød på godt vejr og 
som følge deraf masser af mennesker 
på gaden. Borgerforeningen solgte 
candy floss til fordelagtige priser til 
byens borgere, og det fik især mange 
børn til at lægge vejen forbi vores 
container, som igen i år var stillet op 
foran genbrugsbutikken. I bestyrelsen 
sætter vi stor pris på, at folk har lyst 
til at kigge forbi og få en lille sludder. 

I år faldt Sankt Hans aften på en 
lørdag, så i tråd med sidste år sør-
gede Borgerforeningen for, at der var 
mulighed for at købe grillpølser og kar-
toffelsalat til billige penge, så det blev 
nemt at invitere børn, ægtefæller, na-
boer mv. ud til en aften i byen. Bålet 
var stort og imponerende, og heldigvis 
var vi jo ikke ramt af afbrændingsfor-
buddet, så vi kunne sende både små 
og store hekse til Bloksbjerg. Årets 
båltaler var Jørgen Folkvang, formand 
for LAK (Landsbyerne i Aalborg kom-

mune). Han fortalte med stor indle-
velse om de traditioner, som er for-
bundet med Sankt Hans og kom som 
afslutning med en opfordring til at 
støtte op om det arbejde, som foregår 
i landsbyerne, så vi kan blive ved med 
at udvikle vores lille by.

En travl måned
i Borgerforeningen AF ANNE MERETHE 

CHRISTENSEN

Heksen.

Spejdersnobrød.

INVITATION
Ungdom, alderdom og dem midt imellem inviteres igen i år til gadeturnering i 
Tylstrup. Denne gang LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2018 KL. 13.00 PÅ 
MULTIBANEN

Det er en aktivitetsdag for alle Tylstruppere, og derfor afholder vi gadeturne-
ring i høvdingebold og kroket. Lav et hold med din nabo, familie, venner, skole-
kammerater eller andre. 

Høvdingebold: Holdet skal bestå af 6-8 deltagere

Kroket: Holdet skal bestå af 4 deltagere

Har du ikke et hold, så mød op alligevel, så sammensætter vi et hold til de ”hold-
løse” på dagen. Ønsker du ikke at spille med, er du velkommen som tilskuer 
og gerne med bannere og indøvede tilråb.Der er fine præmier og pokal til de 
vindende hold.

Der vil være salg af drikkevarer og lidt til at stille sulten med.

Tilmelding af dit hold skal ske til: tylstrupborgerforening@hotmail.com. 
Skriv hvad I vil deltage i, navn og alder på holdets deltagere samt jeres hold-
navn. Tilmelding senest søndag den 2. september 2018.

Kom og støt op om den nye tradition vi begyndte sidste år – det bliver super-
hyggeligt! Vi håber vi ses!

Tylstrup Borgerforening – vi er her for hinanden
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Når nu jeg er kommet i gang med at 
finde spændende personer, der har 
valgt at have deres arbejdsplads her 
i Tylstrup, men som ikke bor i byen, 
kan jeg jo lige så godt ”snuppe” en 
mere. Jeg tog derfor, en formiddag 
i maj måned, en tur i Dagli’brugsen 
på Klitgaardsvej, for at se om jeg 
kunne ”rende mit næste offer op”, 
men det er ikke nemt. Hun smutter 
nemlig rundt imellem hylderne der, for 
at lægge varer på plads, så de ligger 
pænt og præsentabelt, når kunderne 
kommer ind for at handle. Der skal 
også lige snakkes smilende med et 
par kunder, som har spørgsmål.

Det er Uddeler Jette Hassing, som 
jeg har sat stævne til en lille snak, her 
til Indblik. Og det blev en rigtig hygge-
lig lille sludder vi fik, om stort og småt. 
At der så lige var lidt betænkningstid 
om hvornår vi...... dvs. Jette, havde 
tid til at få gennemført sludren, er en 
anden sag. Fordi der var så mange 
ting, der skulle tages højde for, blandt 
andet hvornår der kommer varer ind, 
som skal lægges på hylderne osv. 
Men det lykkedes lige at finde en ti-

mes tid her en tirsdag formiddag, hvor 
der var ro til en lille pause, og så gik 
snakken i gang.   

Fulde navn: Jette Hassing. 
Stilling: Brugsuddeler ved Dagli’brug-
sen her i Tylstrup.  
Alder: 49 år. 
Civil stand: Gift med Tom Hassing. Vi 
har lige haft sølvbryllup. Tom er flyme-
kaniker i Sindal.
Børn: Dem er der tre af. Rasmus som 
er 26 år han bor sammen med Re-
gitze. Louise som er 22 år og Mikkel 
som er 18 år. 
Børnebørn: Ja, der er en lille dreng 
som hedder Villads, han er lige blevet 
2 år. Det er Rasmus, der er blevet far.

Hvor bor du henne?
Vi bor på et lille nedlagt landbrug i 
Ugilt oppe nord for Tårs. Her har vi 
boet lige siden 1991, og her er vi me-
get glade for at bo. Vi har 7 hektar 
jord og lidt kødkvæg af racen Blonde 
d’Aquitaine. Vi har 8 moderdyr og så 
deres opdræt. Nogle dejlige kæmpe-
store dyr, som vi nyder meget.

Hvor er du født og opvokset, og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er opvokset imellem Lendum og 
Sindal, hvor mine forældre havde et 
landbrug. Mine forældre er oprindeligt 
fra Ugilt, og min fars barndomshjem 
ligger kun en lille kilometer fra, hvor 
vi bor nu, så det er ikke så langt, jeg 
er flyttet væk fra rødderne. Jeg gik i 
en lille skole i Hørmested til og med 
7. klasse, hvorefter jeg tog 8., 9. og 
10. klasse i Sindal. Derefter kom jeg 
på Handelsskole i Hjørring. Jeg kom 
egentlig først på gymnasiet efter 9. 
klasse, fordi mine tanker for fremti-
den oprindeligt gik lidt i retningen af at 
blive sygeplejerske eller dyrlæge, men 
jeg blev hurtigt ret træt af at gå på 
gymnasiet. Så jeg tog tilbage til Sindal 
skole og tog 10 klasse i stedet for, og 
kom derefter på Handelsskolen.

Fik du ellers nogen uddannelse?
Efter Handelsskolen kom jeg i 1986 
i lære i den gamle Kvickly i Hjørring, 
og jeg har faktisk altid været i en af 
FDBs (eller Coops, som det hedder i 
dag), afdelinger. Selve konceptet til-

talte mig lige fra begyndelsen meget, 
så det var der jeg ville være. 

Faktisk startede jeg først i januar 
som ung pakkepige ved kassen. Det 
var dengang, man havde pakkepiger 
ved kasserne. 1. juli 1986 startede 
jeg så som elev i Kvickly Hjørring. Der 
var jeg til marts 1988. Jeg var lige 
knap nok udlært, da de byggede en 
ny Kvickly i Hobro, Her fik jeg og en 
anden elev tilbuddet om at tage ned 
og afslutte vores læretid, da de søgte 
en frugt og grønt assistent. Det tilbud 
kunne jeg ikke helt stå for, så jeg kom 
ned og var med til at starte Kvickly op 
i Hobro. Det var bare utroligt spæn-
dende at prøve. Jeg var dernede i et 
år, men bestemte så at det skulle 
slutte, for der var godt nok langt hjem. 
Jeg var begynde at komme sammen 
med Tom på det tidspunkt, så der var 
mange ting heroppe, som trak i mig. 

Jeg ringede til min gamle chef i 
Kvickly i Hjørring, og spurgte om han 
vidste, om der var nogle heroppe i 
Vendsyssel, som manglede folk.

Der gik ca. 14 dage, så ringede 
han, og sagde at han manglede en 
frugt- og grøntassistent. Den tyggede 
jeg lidt på, for jeg havde hørt, at det 
der med at tage tilbage til sit gamle 
arbejde igen, ikke altid var godt. Men 
vi lavede en aftale om, at hvis det ikke 
gik, så skulle vi tage fat i hinanden 
og få det løst. Så tog jeg tilbage til 
Kvickly i Hjørring. Det blev jeg rigtig 
glad for. Det var godt at komme tilba-
ge igen, og der var overhovedet ingen 
problemer ved det. Så der blev jeg så 
helt hen til 1999. Kvickly var i mel-
lemtiden blevet til Superbrugsen, og 
senere fik vi ny uddeler, da den gamle 
gik på efterløn. Det blev lidt nogle tur-
bulente år derefter. Jeg havde været 
på barsel, da vi havde fået Rasmus. 
Herefter startede jeg op på kun 24 
timer. Det var for lidt. Jeg kom til at 
kede mig, så jeg bad om at få flere 
timer, og kom så over og passe fersk-
varerne og fik 30 timer. Så kom vo-
res datter Louise til verden, og hun er 
desværre født multihandikappet. Det 
krævede en del mere barsel. Efter et 
års barsel, var der ved at være styr på 
det hele derhjemme omkring hende. 
Så skulle jeg bare tilbage på arbejde 
igen. Jeg dur ikke til at gå hjemme. 
Jeg skal ud, hvor der sker noget.

Jeg er meget glad for at arbejde i 
brugsen. Det var noget anderledes 
dengang jeg startede. Der lukkede vi 
jo lørdag til middag. Fredag var vi altid 
mange på arbejde, og der fejede vi 
butikken, og så sluttede vi med en fyr-
aftensøl. Det gør man ikke mere, for 
der er jo ingen tilbage, og hvornår er 
det egentlig vi lukker? Nu er der kun 
to tilbage i butikken ved lukketid, så 
det sociale er lidt svært at fastholde. 
Det er lidt ærgerligt, men sådan er 
det bare. Det er tiden, der gør det.  

Blev du ved med af 
være i Kvickly?
Nej, da jeg kom tilbage efter barslen 
med Louise, ville jeg gerne prøve no-
get nyt. Jeg begyndte derfor at kikke 
mig om efter andet arbejde, og søgte 
derfor i Superbrugsen i Tårs. Det var 
Danmarks mindste Superbrugs. Den 
var på størrelse med Brugsen her i 
Tylstrup. De var da ved at bygge om, 
og det syntes jeg lød spændende, så 
jeg kørte ud til dem for at høre om de 
skulle bruge flere folk. Det var jo tæt 
på osv. så det ville passe mig fint. Og 
det skulle de heldigvis.

Uddeleren der var der, havde et ry 
for at være hård at arbejde for, men 
jeg havde overhovedet ingen proble-
mer med ham. Jeg havde det som 
blommen i et æg, og vi havde et rigtig 
godt samarbejde.

I 2007 gik uddeleren på pension, 
og her blev jeg spurgt, om jeg ville 
søge stillingen, hvad jeg takkede nej 
til. Der havde vi fået vores yngste 
søn Mikkel, så med tre børn, og min 
mand Tom var på det tidspunkt med 
til at starte Scantech op (flyværksted 
i Sindal). Så der kunne jeg ikke lige 
overskue at skulle have et lederjob.

Hvad skete der så?
Jeg besluttede mig for igen at søge 
nye udfordringer, da jeg fandt ud af, at 
de havde bygget et nyt Kvickly i Hjør-
ring, og at det var min gamle sous-
chef, fra min tid som elev i Kvickly, 
der var blevet Varehuschef i det nye 
Kvickly. Så ham ringede jeg til. Han 
bad om en ansøgning, og jeg fik så 
tilbudt et 30 timers job som passede 
mig fint med henhold til arbejdstider, 
da vi stadigvæk havde vores datter 
Louise hjemme på det tidspunkt. 

Senere i 2009 kom jeg så på fuld-
tid, da Louise var flytte til en institu-
tion og bo, så der var der blevet, mere 
luft på hjemmefronten.

Året efter blev jeg tilbudt at blive 
souschef, hvilket jeg takkede ja til, 
da jeg syntes, at de lød spændende, 
dog opdagede jeg i løbet af de først 
par måneder, at dette ikke var rigtigt 
for mig. Jeg var simpelthen ved at gå 
ned af stress. Så da jeg kom tilbage 
efter vinterferien i 2011, sagde jeg op 
uden at have noget andet job. Jeg fik 
jo derfor karantæne inden jeg kunne 
få dagpenge, men det var der ikke 
noget at gøre ved. Jeg gik arbejdsløs 
i 2 måneder. Det var faktisk første og 
eneste gang, jeg har været arbejds-
løs. Det var egentlig dejligt, og man 
fik slappet af oven på den stressede 
tid på arbejdet.

Men du kom i arbejde igen ikk?
Ja det gjorde jeg da. Selvom jeg slap-
pede af, mens jeg var arbejdsløs, så 
ledte jeg også efter andet arbejde. 
Jeg kørte rundt og lagde nogle uop-
fordrede ansøgninger i landsdelens 
Coop-butikker. Var da også til nogle 
samtaler.

En dag kørte jeg også her op til Tyl-
strup og lagde en ansøgning, fordi de 
søgte en ny souschef. Jeg fandt ikke 
lige Jonas (Bertelsen red.) hjemme, 
så jeg lagde bare ansøgningen på 
bordet hos dem. Men jeg var knap 
nok nået hjem, før jeg havde Jonas 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
JETTE HASSING

Kvartalets profil:

Vinen skal da lige stå pænt på hylderne.
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i telefonen, hvor han spurgte, om jeg 
kunne komme til en samtale. Og det 
kunne jeg selvfølgelig godt. Og ja, så 
blev det her i Dagli’brugsen i Tylstrup, 
at jeg fi k arbejde. Det var i 2011.  

Jeg er rigtig glad for at være her. 
Jeg havde aldrig hørt noget specielt 
om Tylstrup eller forretningen her før. 
Jeg viste selvfølgelig, at byen var her, 
fordi jeg har en onkel og tante der bor 
ude på Vrå Mark. Så jeg var tit på ferie 
hos dem som barn, men det var ikke 
meget, at vi kom ind til selve byen ud 
over, at vi kørte igennem byen og ud 
ad Grundtvig Sørensens Vej, (der jo 
nu er lukket pga. Motorvejen. red) for 
at komme ud til dem.

Man kan godt sige, at det er ved 
et tilfælde, at jeg havnede i Tylstrup, 
men det har jeg ikke fortrudt. Det er 
en rigtig god Brugsforretning, og nogle 
rare mennesker, der er i byen, og som 
er gode til at støtte op om butikken. 
Og jeg savner ikke de store butikker i 
Hjørring.   

Du blev så senere 
uddeler her i Tylstrup?
Ja, jeg blev lidt fristet af tilbuddet om 
at blive uddeler, da Jonas ville til at 
gå på pension. Det er jo en fantastisk 
god brugs, den er godt kørende øko-
nomisk og fl ot vedligeholdt. Og så er 
det en god by, og jeg synes at folk er 
gode til at bakke op om de ting, der 
sker i byen.

En anden ting som jeg synes er 
utroligt spændende ved arbejdet her, 
er når vi tager de unge mennesker 

ind som ungearbejdere, og skal lære 
dem at være på en arbejdsplads og 
være en del af et team, som har brug 
for hinanden. For mange er det før-
ste gang, de prøver at arbejde, have 
ansvar og være serviceminded osv. 
De er som regel kun lige fyldt 16 år, 
når de starter. Det er noget, som de 
skal lære, og det er en opgave for os 
voksne, at være med til.

Det er ikke altid givet, at de unge 
har haft pligter, der skulle laves før de 
kommer her. Så nogle lærer vi at vride 
en karklud eller bruge en gulvmoppe. 

Det er sjovt, at være med til at 
forme de unge, og se hvor meget de 
udvikler og forandrer sig på de 2 år, 
vi har dem som ungarbejdere. For-
håbentlig lære de så meget, at de er 
bedre rustet til at komme ud i verden 
senere i livet.

Hvor mange medarbejdere har 
du i Dagli’brugsen i Tylstrup?
Vi er 4 faste medarbejdere, hvoraf 
den ene er elev, så har vi 2 fl ex-med-
arbejdere og 5 weekendarbejdere 
over 18 år og 4 ungarbejder under 
18 år.

Der ved siden af, har vi jo en god 
bestyrelse, som altid er fl inke til at 
træde til, når vi har større arrange-
menter.

Som før sagt, så er byens befolk-
ning fl inke til at købe ind her og bak-
ke op omkring Brugsen. Vi har rigtig 
mange butikker i Brønderslev at kon-
kurrere med, men man handler her 
ofte og meget, så vi har et rigtig fl ot 
gennemsnitskøb pr. kunde i forhold 
til brugser andre steder i landet. Man 
handler anderledes, end hvis man kø-
rer ud i de store supermarkeder, fordi 
vi ligger jo lokalt og tæt på, og der-
for handler man fl ere gange i løbet af 
ugen, end hvis man f. eks skal køre 
langt efter varerne.

Deltager du i noget 
foreningsarbejde her i byen?
Ja, jeg med i Erhvervsforeningen. Dog 
kun som suppleant, men jeg er som 
regel altid med til møderne. 

Jeg deltager også i lidt foreningsli-
vet der hjemme. Så både Tom og jeg 
deltager i sociallivet både i Ugilt og 
Tylstrup og nyder det.

Jeg synes det er rigtig fl ot, at man 
kunne samle et hundrede deltagere 
til ”spis-sammen arrangementet” på 
skolen her fornyeligt. Det var fl ot og 
hyggeligt. 

Var det så ikke nemmere 
at fl ytte til Tylstrup?
Her blev der grinet lidt.

Nej, det bliver der ikke tale om. Vi 
er begge to meget glade for vores lille 
ejendom i Ugilt, så der skal jeg ikke 
fra, før jeg skal på alderdomshjem. 
På det område er jeg stok konserva-
tiv. Jeg elsker også at holde ferie her 
hjemme. Det er afslappende, at gå ud 
på terrassen og slappe af der og nyde 
dyrene ude på marken. Før hen lejede 
vi ofte et stort sommerhus her i Dan-
mark, og var der med et vennepar. 
Det passede os fi nt, for her kunne vi 
også have vores datter Louise med.

Vi kan da også godt holde ferie an-
dre steder, hvert år tager vi på skiferie 
i enten Norge eller Sverige. Det har vi 
gjort i 10 - 12 år nu, og det nyder vi. 
Vi har også nogle venner, som har en 
ødegård oppe i Sverige, hvor vi af og 
til tager med op.

Vi har en drøm om, at vi skal til 
Skotland. Det bliver nok sommerfe-
rien næste år. Jeg har også en drøm 
om at komme til Island en gang. Så 
der er drømme om udenlandsture, 
men som sagt, jeg har det også godt 
med at være her hjemme og slappe 
af.    

Hvad bruger du 
ellers din fritid til?
Jeg er begyndt at spille lidt håndbold 
igen. Det er i Tårs det foregår. Jeg 
har spillet håndhold i mange år, men 
fi k problemer med mine knæ. Derfor 
stoppede jeg i 2006, men nu er jeg 
startet lidt op igen, for et par år siden 
på motionsniveau. Jeg kan godt lide 
håndbold, fordi det er en holdsport. 
Det med fællesskabet, og vinde en 
kamp sammen, som et hold, lære at 
spille sammen med andre osv. Det til-
taler mig meget. Man kan godt være 
hård ved hinanden under kampen og 
råbe lidt osv. men det er jo fordi man 
gerne vil vinde, og bagefter er man jo 
lige gode venner igen.

Sludren var nu ved at være færdig, 
og Jette skulle ud i butikken og sætte 
fl ere varer på hylderne. Vi nåede vidt 
omkring på knap en times snak, og 
jeg tror at dét er kendetegnende for 
Jette. Hun skal videre, og der er altid 
opgaver som venter osv. Man er helt 

forpustet efter den snak, og jeg er 
glad for, at jeg har min diktafon med 

for ellers ville jeg ikke have nået, at 
fået andet end det halve med.

Den nye og gamle uddeler ved Open by night.

Vi nyder de store rolige dyr.
Open by night 2018. Brugsen er fyldt af kunder.

TYLSTRUP BADMINTON
I TYLSTRUP hALLeN

Vestergaardsgade 10, tylstrup

NYheD
Vi har fået Camilla 

Balle-Pedersen 
tilbage som træner 
sammen med Lasse 

Skøtt Nansen

TILMeLDING 
OG BeTALING 

TIL SÆSON 
2018 - 2019

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 4. SePTeMBeR

uNgdOM u9-u11 

tirsdag kl. 16.30-17.30  600,-

uNgdOM u13-u19 

tirsdag kl. 17.30-19  900,-

Inkl. fælles ungdomstræning U9-U19 

Fredag kl. 16.30-18

Camilla træner tirsdage og 

lasse træner fredage
VoksenFjer/Motionister 

Kun tirsdag kl. 19-22 
800,- inkl. bolde

FØLG OS 
På FACeBOOK

 TYLSTRUP 
BADMINTON

SAMMENHOLD –  SEJRE –  SMIL OG SVED...

VoksenFjer
Vil du há  sved på 
panden og grine 

sammen med andre?

Oplev – eller genopliv – 
glæden ved badminton.

VoksenFjer giver dig 
nye venskaber og 
succesoplevelser 

på og uden for 
badmintonbanen.

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!
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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

Det var en ganske almindelig torsdag, 
men jeg befandt mig et for mig gan-
ske nyt sted, nemlig på vej mod Ber-
gen med Hadangervidda mod nord. 

I Odda registreret jeg to skilte. Et 
viste mod venstre mod Buarbræen. Et 
andet – en stor lystavle – gjorde mig 
opmærksom på, at ruten videre ville 
være spærret adskillige timer frem på 
grund af vejarbejde.

Uden helt at vide, hvad jeg havde i 
vente, valgte jeg derfor at dreje mod 
venstre og ad en endnu smallere og 
mere snoet vej, end jeg hidtil havde 
været udfordret af, kørte jeg 7-8 ki-
lometer frem til en lille dal, som kun 
har sollys i halvdelen af året. Resten 
af tiden ligger den i skyggen.

17 % stigning
I baggrunden rejste Folgefonna-glet-
chen sig op fra fjeldet som en skin-
nende hvid iskalot. Og buarbræen 
skar sig som en tunge ned i dalen, 
ikke nær så langt som for 100 år si-
den, men dog ganske overraskende 
længere end for 8-10 år siden.

Uden helt at vide, hvad jeg havde 
foran mig, besluttede jeg at vandre op 
til bræen. Skiltningen var glimrende, 
stien var velafmærket, men der var 
ingen information at finde om turens 
længde og beskaffenhed. 

Det blev mere udfordrende, end 
jeg havde regnet med, men heldigvis 
ikke mere udfordrende end at jeg ef-
ter en god times vandring og klatring 
med en stigning på cirka 500 meter 

over en strækning på cirka 3 kilome-
ter for første gang stod ganske tæt 
ved bræen og fascineret betragtede 
dette naturfænomen … ældgammelt 
is presser sig vej ned over fjeldet be-
væget af det kolossale tryk fra den 
200 km2 store gletcher.

Og således fik jeg den dag et over-
raskende og uventet gode: en ekstra-
ordinær naturoplevelse.

Ud over varmt at anbefale oplevel-
sen, hvis du kommer forbi en dag, så 
har jeg også gjort mig en tanke:

Skabte ting er tomme
Hvor ofte kører vi, sådan billedligt talt, 
forbi overraskende goder, som kunne 
være blevet os til del, hvis vi tog – el-
ler hedder det mon snarere gav – os 
tid til at dreje af den slagne livsvej for 
i stedet at gå uventede veje.

Jesus Kristus er et overraskende 
gode, som fører os ad uventet ind-
holdsrige veje, hvis vi tør følge Hans 
opfordring om at korrigere kursen, 
dreje af fra karrierevejen for at erfare, 
at sand fred og hvile alligevel ikke 

findes på bankbogen eller i forfrem-
melsen. 

En af middelalderens kristne mysti-
kere, Julian af Norwich, skrev: ”Ingen 
sjæl finder hvile, før den opdager, at 
skabte ting er tomme”. 

Har du overvejet, om din livsvej er 
lidt for hektisk, uden den fred og hvile, 
som du længes efter og trænger til? 
Hvis det er sådan fat, så drej af mod 
det, som nok er ukendt vej, men som 
kunne bringe dig til det overraskende 
gode: hvile i sjæl og sind.

For der er ingen som helst grund 
til at tro, at roen, som du nu længes 
efter, findes på karrierevejen.

Vej-ledning findes …
Skulle du have lyst til at høre mere 
om mulighederne for en kursændring, 
så tøv ikke med at kontakte mig, Finn 
Kier-Hansen. Jeg er præst i Tylstrup 
Frikirke, jeg har ubetinget tavsheds-
pligt, og jeg har altid tid til en snak 
med dig. Ring 25 34 90 34 eller kik 
ind i Hammelhuset, når ”mit skilt” er 
ud og indikerer, at jeg er på kontoret.

Overraskende gode 
AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE
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 BARNDOMMENS GADE 
 Da vi fik ”træk og slip”!

sig med lidt af det halm, der var ble-
vet brugt som strøelse under køerne. 
Udsigten til at skulle besørge under 
de forhold kunne nok sætte peristal-
tikken på standby for ikke at tale om 
generne ved et halmstrå, der var for-
blevet efterladt og fastklemt mellem 
ballerne.

”Træk og slip”
I 1953 skete den store forandring, for 
da blev der indrettet et rum til ”træk 
og slip” og håndvask inde i selve vo-
res hus. Inden der kunne indrettes et 
rigtigt WC, skulle der først flyttes en 
trappe og væltes et par vægge. WC 
var en helt ny oplevelse. Der blev 
støbt og lavet fint terrassegulv. Cister-
nen sad et par meter oppe ad væg-
gen. Når man rykkede ned, skyllede 
man indholdet ud i en septiktank. Vi 
havde 2 eller 3 septiktanke i vores 
hus. De skulle renses regelmæssigt, 
men derudover kunne der gå kuk i sy-
stemet, og så var der ingen vej uden-
om. Far var ekspert i at løse den slags 
problemer, og jeg kan stadig huske 
min beundring for hans evne til at gå 
i gang med opgaverne, der også be-
stod i at stå nede i den ildelugtende 
brønd, mens han rensede og tømte 
den for indhold.

Jeg husker også, da vi gravede ud 
til den septiktank, der hørte til lejlig-
heden i østre ende af huset. Far hav-
de købt store cementrør, som skulle 
bruges til septiktanken. Så vidt jeg 
husker var der 3 ovenpå hinanden. 
Kloge, erfarne mennesker var troppet 
op og gav gode råd. Det gik fint med 
at få det første rør ned. Da det næste 
skulle ned, sagde den mest erfarne 
og mest respekterede håndværker: 
”Læg et par stolper på røret, der er 
på plads og lad det næste falde. Det 
er det enkleste, og røret kan ikke gå 
i stykker”. Som sagt så gjort. Far lod 
røret falde ned på de par stolper, der 
var placeret på det første rør. Der blev 
stille det øjeblik, da røret faldt og gik 
i mange stykker. Forklaringer var der 
nok af, men far var ked af det. Et nyt 
rør betød ekstra bøvl og ikke mindst 
ekstra udgifter.

Med de nye WC’er var verden for 
altid forandret, men der var bestemt 
ikke tale om badeværelser endnu. 
Der var kun koldt vand i hanerne.

Toilet 
Når vi var på weekend med juniorerne 
i Bethania (Tylstrup Frikirke), var en 
del af underholdningen om aftenen, 
at der blev spillet sketch. En af dis-
se sketch handlede om, at et ældre 
par havde fået et brev fra bekendte i 
byen. Sketchens idé var, at det ældre 
par forsøgte at forholde sig til indhol-
det i brevet, som de ikke helt forstod, 
for der blev brugt et udtryk, som de 
aldrig før havde stiftet bekendtskab 
med. I sketchen stavede man sig 
gennem ordet toilet, og det blev ud-
talt med tryk på anden stavelse, altså 
med tryk på ”i”. De to gamle vidste 
naturligvis ikke, hvad det var for noget 
nymodens, man havde fået installeret 
med et håndtag, man skulle rykke i, 
så vand skyllede ud og fik hele bund-
faldet til at forsvinde. Rent trylleri! Vi 
grinede meget over, at der var men-
nesker, der ikke forstod sig på, hvad 
et toilet var. Sketchen sluttede med, 
at de to gamle blev enige om, at det 
bedste nu var at fortsætte med at 
sætte sig på hug bag ved køerne, og 
det var også vandbesparende. Man 
blev heller ikke siddende for længe.

Det er mit indtryk, at langt oppe i 
halvtredserne var der mange steder 
på landet, hvor man stadig gik ud i 
stalden, når trangen meldte sig.

Manddomsprøven
Det var for øvrigt også ude ved mød-
dingen nord for baghuset, at jeg be-

stod en slags ”manddomsprøve”. På 
et tidspunkt opdrættede far kyllinger 
på baghusloftet. Det betød naturlig-
vis, at vi med jævne mellemrum spi-
ste kyllinger. Jeg lærte at fange disse 
slagtekyllinger med et stykke kraftigt 
ståltråd, der var specielt bøjet til at 
kunne fange en hønsefod. En dag 
sagde far til mig: ”Nå Erik, nu må du 
hellere slå hovedet af”. Øksen stod 
ude ved møddingen sammen med et 
stykke blodbestængt træ på ca. ½ m 
og på tykkelse med en lægte. Træet 
blev lagt op på muren ved hullet, hvor 
affaldet blev smidt i. Far rakte mig 
den forvirrede kylling, der baskede 
med vingerne. Den skulle først bedø-
ves. Det skete ved at slå kyllingens 
hoved mod hjørnet af en muren, der 
omkransede møddingen. Så blev kyl-
lingen holdt fast med venstre hånd 
med hovedet af kyllingen på brættet. 
Øksen befandt sig i højre hånd. Jeg 
sigtede, talte til 3, så på kyllingens 
hoved, lukkede øjnene og nåede lige 
at se kyllingens hoved forsvinde ned 
i møddingen. Det var en barsk ople-
velse, der blev voldsomt forstærket, 
når man så satte kyllingen på jorden 
og så den drøne af sted uden hoved.

Jeg er selv af den opfattelse, at jeg 
ikke har lidt varig skade af oplevelsen. 
Og da mor senere stegte kyllingen i 
en gryde og garneret den rigeligt med 
persille, opdagede jeg, at appetitten 
heller ikke havde lidt skade.    

 

DEL 19

For nogle år siden besøgte vi et par 
gode venner på deres ødegård i 
Sverige. Vi havde næsten glemt for-
nemmelsen af, hvordan det var at 
forrette sin nødtørft på et gammel-
dags ”lokum”, der lå lidt afsides et 
par hundrede meter fra huset med 
udsigt til marker og skov gennem 
trævæggenes sprækker. Den uvante 
oplevelse fremkaldte gode minder fra 
en længst svunden tid, hvor vi ikke 
kendte til mange af de moderne be-
kvemmeligheder, vi i dag regner for 
en selvfølge.

Borgergade 15 
Jeg mindes kun svagt de 3 lokummer, 
der lå bagest i haven, og som de 3 
familier i Borgergade 15 benyttede 
sig af. Mor og far har vel skønnet, at 
disse simple aftrædelsessteder var 
både utidssvarende, kolde, uhygiejni-
ske og lidt uhyggelige en mørk vinter-
aften. Hvorom alting er, så besluttede 
far at bygge et nyt baghus, hvor de 
3 familier fik hver deres afdeling, der 
bl.a. indeholdt et lille rum, der skulle 
tjene som nødtørftshus.

Disse nye ”moderne” lokummer 
var af en helt anden standard end de 
gamle. De var placeret i et rigtigt hus, 
der var støbt gulv, væggene var kalket, 
der var et lille vindue, som kunne luk-
kes op, og der var lavet en fast træ-

bænk med et hul i. Under hullet stod 
lokumsspanden. Desuden var der 
også et låg med håndtag, som dæk-
kede over hullet ned til spanden, når 
lokummet ikke blev benyttet. Selv om 
der var tale om en forbedring, husker 
jeg stadig den ramme lugt, uhyggen 
om aftenen og toiletpapiret. Ingen 
beklagede sig, for det var sådan, det 
var. Toiletpapiret var blade fra gamle 
telefonbøger, gamle aviser, etc., som 
blev forsøgt gjort brugervenlige ved en 
enkel krølleteknik inden brugen. På 
det område ønsker ingen sig tilbage 
til de gode gamle dage. 

Møddingen
Far tømte regelmæssigt spanden i 
møddingen, som var en nedsænket, 
muret beholder, der var lavet i forlæn-
gelse af baghuset mod nord. Møddin-
gen var overdækket med asbestpla-
der, men der var naturligvis et hul, 
hvor man kunne smide affaldet ned. 
Spanden blev ikke tømt hver dag, 
men måske et par gange om ugen.

”Fællehvollerne”
Når møddingen, der også blev brugt 
til andet affald, skulle tømmes et par 
gange om året, lånte far vogn og he-
ste hos min bedstefar og bedstemor 
på ”Lille Kirkegård”. Affaldet blev kørt 
op i et område, der lå syd for Gl. Vrå 

på kanten til mosen. Man kaldte om-
rådet for ”fælledhullerne” eller ”fæl-
lehvollerne”. Forrest i hestevognen 
var der lagt et bræt tværs over, der 
hvilede på siderne af vognen. Her 
sad far og jeg og styrede hestene, 
mens turen gik de 2-3 km op til om-
rådet ved Gl. Vrå. Jeg husker stadig 
affaldspladsen og digesvalerne, der 
byggede reder i huller, de havde la-
vet i de lodrette sandvægge, som af-
grænsede affaldspladsen til den ene 
side. Og jeg husker også de gamle 
egetræer, som stod på volden ind 
til Gl. Vrå. Deres krogede former vir-
kede uhyggelige. Nogle af træerne 
var næsten gået ud, og flere var hule 
indeni og mindede os om eventyret 
”Fyrtøjet”. Det var let at give fanta-
sien frit løb.

Når vi kom ind til ”fælledhullerne”, 
fandt vi et passende sted, hvor vog-
nen kunne tømmes. Far tog fat i side-
fjælen og skubbede den op, og så var 
det let at rage skidtet af. 

Bag køerne
Vores toiletforhold var ren luksus i for-
hold til de realitetschok, vi blev udsat 
for, når vi besøgte forskellige bonde-
gårde. Her kan jeg huske, hvordan 
man sad på hug bag ved køerne på 
vagt, hvis en ko skulle lade vandet el-
ler det, der var værre! Man tørrede 

AF ERIK 
MORTENSEN

Vores vaskehus i Borgergade 15 – som Luneborgvej hed før kommunesammenlægningen i 1970.
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Det fl otte vandfald 
ved Bindslev.

MARKEDTylstrup

 DEN 23.-24.-25.-26. AUGUST 2018

 PROGRAM:
TORSDAG 23. AUGUST
Kl. 18.00 Baren og pølsevognen åbner.
 Fadøl for kun kr. 20,-

Kl. 18.30 Markedsbanko 
 for hele familien i Markedsteltet

Kl. 24.00 Baren lukker

Thudeltorp spejdergruppes bævere 
og ulve drog i Kristi Himmelfartsfe-
rie på Nybyggerlejr på Møllegaarden 
i Voerså.

Lejren havde samlet deltagere fra 
Vanløse, Grindsted i Sydjylland og så 
Tylstrup, og lejrens tema var ”Nybyg-
gere” med inspiration fra Laura og 
hendes familie, som levede i ”Det lille 
hus på Prærien”.

Der blev nybygget med rafter og 
reb, der blev leget som i de gode 
gamle dage med tøndebånd, og der 
blev spist solid nybyggermad.

En aften fi k vi ved lejrbålet endog 
besøg af en vaskeægte svindler, som 
med fup og fi dus fi k os til at tro, at så 
var haren der, og så var den der. Men 
i virkeligheden var den et helt andet 
sted og havde skiftet farve. 

Lejrliv er en vigtig del af spejderi, og 
disse lejre er højdepunkter i året. Hvis 
du har lyst til at opleve gode lejre og 
spændende spejderliv, er du (eller dit 
barn) altid velkommen til at komme 
og kikke. Den nye sæson begynder 
midt i august, og spejdermøderne er 
hver tirsdag kl. 17 i Tylstrup Frikirke.

Da ”det lille hus på 
prærien” lå i Voerså

AF FINN KIER-HANSEN, SPEJDERPRÆST 

Nybyggerne.

Lejrbål hører til. En nybygger må kunne sy.
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MARKEDTylstrup
 PROGRAM:

 PROGRAM:

 FREDAG 24. AUGUST
Kl. 14.00 Åbning af Tylstrup Marked

Kl. 16.30 Traktortræk  
 se regler og tilmelding på: www.tylstrup-by.dk

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

Kl. 21.00 Johnny Madsen Tribute sætter 
 fut i festen sammen med 
 DAD Tribute

Kl. 23.00 Strip med Jennifer

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

 LØRDAG 25. AUGUST
Kl. 09.00 Markedet åbner med gratis kaffe og rundstykker i Markedsteltet
 Sponseret af Dagli’Brugsen Tylstrup.

Kl. 11.30 - 13.00 Ansigtsmaling i Markedsteltet Frikirkens spejdere  

Kl. 11.30 Lørdagsmenu i Madteltet v. Brændskovs venner
 Stegt fl æsk med kartofl er og persillesovs kr. 65,-
 Madteltet lukker, når der er udsolgt

Kl. 13.00 Bilboksning – der kæmpes i 2 vægtklasser (under og over 1100 kg)
 Tilmelding på www.tylstrup-by.dk

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

Kl. 18.00 Fællesspisning og dans i Madteltet 
 Menu: Spareribs med brasede kartofl er med løg og bacon og tilbehør
 Pris 135,- pr. kuvert. Billetter i forsalg hos Dagli’Brugsen
 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

Kl. 19.00 Ester Brohus starter festen

Kl. 19.45 Brønderslev Line Dancer Club - “Walk The Line” 

Kl. 20.45 Papayaz spiller op til dans

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

 DEN 23.-24.-25.-26. AUGUST 2018
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Traditionen tro var der igen i år Skt. 
Hans i Brændskov – og også i år var 
det en succes med god tilslutning. 
Det er så skønt, at når man arrangere 
noget, at der så bakkes op – tusind 
tak. I år var menuen ændret, Lone & 
Per havde sørger for kartofl er, salat, 

brød, fersk kød og en stor grill – så 
måtte man selv grille hvad man have 
lyst til, super lækkert – så kunne man 
få det man havde lyst til. Der blev 
hygget et par timer på terrassen og 
legepladsen i det skønne vejr inden 
alle bevægede sig op til bålet. Heksen 

var i år hurtigt afsted på sin tur, men vi 
hygge omkring bålet med kaffe, kage, 
skumfi duser, snobrød mv. 

Vi glæder os til næste arrangement 
i Brændskov – høstfest den 21. sep-
tember 2018 – mere info følger, men 
sæt allerede nu X i kalenderen. 

Skt. Hans i Brændskov
AF METTE KROGSGAARD THOMSEN 

Tylstrup Badminton Klub
Net-hejsning ungdom

Søndag d. 2/9-2018 kl. 10.00-12.00 i Tylstrup hallen

Trænere Camilla BallePedersen og Lasse Skøtt Nansen 
vil være i hallen så I kan hilse på dem.

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

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

 PROGRAM:
 SØNDAG 26. AUGUST
Kl. 09.00 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. 11.30 Baren åbner i Markedsteltet

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

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

Kl. 13.00 - 17.00 Fjordfolket 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

Herefter er markedet slut for 2018. Følg os på facebook: Tylstrup Marked

MARKEDTylstrup

 DEN 23.-24.-25.-26. AUGUST 2018
Der tages forbehold for ændringer i programmet

Sponsorer af hoved- og nittegevinster til 
Tylstrup Markeds Tombola:

Dagli’Brugen Tylstrup

Bilgården Hostrup     

Nordjyske Bank         

Tylstrup Auto             

Dan Jensen                 

Falch Udlejning v/ Henrik Falch Nielsen

Tylstrup Kro                 

Tylstrup Gulvhus        
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FLAG
REGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået 
en række fl agstænger og fl ag til at 
danne fl agallé gennem byen. Der er 
nogle faste dage hvert år, hvor fl a-
gene kommer op. Retningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er 
ansvarlig.

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

•  Konfi rmation i 
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 fl ag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den fl otte fl agallé 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.

Lørdag d. 2 juni var der gang i hele 
Tylstrup Frikirke, for her havde kirkens 
børne- og ungdomsarbejde inviteret 
til Kids Fun!

Kids Fun er et sted, hvor man i løbet 
af nogle få timer kan stifte bekendt-
skab med en masse aktiviteter og 
sjove oplevelser. Det var der heldigvis 
en del børn i Tylstrup, der havde lyst til 
og mod på. Man betaler et beskedent 
beløb ved indgangen, og så får man 
mulighed for at prøve lige hvad man 
kunne tænke sig.

Der var lavet mange forberedelser 
til dagen, og omkring 15 frivillige le-

dere brugte lørdag eftermiddag i sam-
vær med en fl ok glade børn. I spidsen 
for det hele stod Tylstrup Frikirkes an-
satte børneleder Sofi a Kier-Hansen, 
og hun havde lagt mange kræfter i, at 
eftermiddagen skulle blive en succes 
for mange af børnene i Tylstrup.

Børnene kunne bl.a. smadre por-
celæn i ”Det muntre køkken”, hoppe 
i hoppeborg, nyde slush ice og pop-
corn, lave pandekager på bål, fange 
fl ødeboller samt smage på lækre 
muffi ns. Der var arrangeret limbo-
dans og forskellige spil, hvor man 
kunne samle point sammen. På den 

kreative side kunne man bl.a. male 
et billede på lærred, blive pyntet med 
ansigtsmaling eller lave et sværd ved 
hjælp af gaffatape.

Det hele sluttede af i kirkesalen, 
hvor vinderne af konkurrencerne blev 
fundet og nogle af de kreative ting vist 
frem. Desuden sang man lidt i fæl-
lesskab og hørte en god bibelhistorie. 
Så det var nogle glade, men trætte 
ledere der efter børnene rejste hjem 
kunne rydde op.

Du kan godt begynde at glæde dig 
for næste Kids Fun er allerede plan-
lagt, så husk at sætte et stort X i ka-
lenderen ved fredag d. 2. nov. fra kl. 
18-21. Det skal nok blive sjovt!!

Kids Fun AF SØREN
MORTENSEN

Kids Fun
i Tylstrup Frikirke

NÆSTE GANG:

Fredag 2. november 
kl. 18 til 21

Billeder vises frem. Koncentrationen er stor.

Limbo. Kan vi snart hoppe. Popcornene venter på at blive spist.

Mange deltog. Sværd af gaffatape.

BØRNEKIRKE i 
Tylstrup Frikirke hver 
søndag kl. 10:30 
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE 

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN: 
 Sang og musik 
 Bibelhistorie og bøn 
 Aktiviteter og leg 
 Lille gave hver 10. gang 
 Forfriskning 

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder  
Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24 
 
 
 

BØRNEKIRKE 
søndag kl. 10:30 
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE 

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN: 
 Sang og musik 
 Bibelhistorie og bøn 
 Aktiviteter og leg 
 Lille gave hver 10. gang 
 Forfriskning 

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24 

BØRNEKIRKE 
søndag kl. 10:30 
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE 

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN: 
 Sang og musik 
 Bibelhistorie og bøn 
 Aktiviteter og leg 
 Lille gave hver 10. gang 
 Forfriskning 

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24 
 
 
 

Børnekirke 
søndag kl. 10:30 
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE 

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN: 
 Sang og musik 
 Bibelhistorie og bøn 
 Aktiviteter og leg 
 Lille gave hver 10. gang 
 Forfriskning 

BØRNEKIRKE 
i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup Frikirke 
(adr.: Luneborgvej 54) er børnene inviteret til BØRNEKIRKE
Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:

Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder 
Sofi a Kier-Hansen, 22 81 80 24
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Tylstrups serie 3 og 5 blev klædt godt 
på til sæsonstart, takket være et fl ot 
sponsorat fra Dagli Brugsen i Tylstrup 
og OK Benzin.

Forårssæsonen må da også be-
tegnes som godkendt, da målet, om 
forbliven for både 1 og 2 hold, blev 
indfriet.

Til efteråret er vi klar igen, og klub-
ben er rigtigt glade for at have for-
længet for endnu 1 år med Jesper 
German og Patrick Pedersen, som 
trænere for klubbens serie 3. frem til 
sommer 2019

Tylstrup stadion er altid et besøg 
hver, for grillen er varm og drikkeva-
rerne kolde.

Fodbolden ruller i Tylle
AF OLE SØRENSEN

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

ONSDAG D. 29/8 2018 KL. 19.00
Kom og se vores fl otte 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 stiller rifl er til rådighed til skydningen. 
Så det ingen betingelse at have et våben selv.

Alle aldre er velkomne!    

Med venlig hilsen Tylstrup Skytteforening

PRÆMIEWHIST
Kan du lide at spille whist, så har du muligheder for 
at komme til Tylstrup og få et godt ”slaw kort”. For nu 
starter Præmiewhist op igen efter sommerferien. 

SÆSONEN STARTER ONSDAG DEN 
5. SEPTEMBER KL. 18.30. 
Vi spiller i Skytteforeningens lokaler ved vestenden 
af Tylstrup Hallen. Vestergårdsgade 10.
Der spilles hver onsdag aften.Det koster kun 50 kr. pr aften 
for at deltage. Af de penge går de 40 kr. til gevinster. Der 
spilles 2 omgange á 24 spil, og der er gevinst til de tre højeste 
indsamlede point i hvert spil. De sidste ti kroner går til bl.a. 
kaffe i pausen mellem spillene. Der kan købes øl og sodavand. 
Alle er velkommen !

Tylstrup 
By Night
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AUGUST 2018
 14.  Tylstrup Frikirke:
  Seniorudfl ugt. Program kommer senere.

 15.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

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

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

 22.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Aftenudfl ugt til Frejlev Kirke. Tilmelding nødvendig.

 23.-24.-25.-26.  TYLSTRUP MARKED

 23.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Foredrag ved Heine Svalgård Hvid. 
  ”Fra blå blink til rollator”.

 24.-25.-26.  Sulsted - Ajstrup Seniorer
  bager vafl er til Tylstrup Marked.

 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Markedsgudstjeneste i Markedseltet. Menighedsrådet 
  serverer kaffe og rundstykker fra kl. 09.00

 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Markedsgudstjeneste.

 29.  Åbent hus i Skytteforeningen
 kl. 19.00-21.00 

Kalender
 14.  Toftegårdscentre Sulsted:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.

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

 19.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Viseaften i Sognets Hus. Organist Mette Kamstrup 
  Christensen m.fl . ”I folkemusikkens tegn”.

 23.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. Erik Mortensen.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 præcis Sogneeftermiddag. Bustur til Minibyen Sæby. 
  Tilmelding nødvendig.

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

 27.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Nibe håndværkerforenings kor kommer og 
  underholder.

 30.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.  
  Tilmelding nødvendig.

 30.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. Hans Thomsen.

SEPTEMBER 2018

 1.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste. Finn Kier-Hansen.

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Velkomstgudstjeneste til forårets konfi rmander.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Fresh Café.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

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

 5.  Pærmiewhist starter op
 kl. 18.30 Se artikel andet sted her i bladet.

 6.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Rådsmøde i Hammelhuset.

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

 9.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

 12.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro.

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

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

SEPTEMBER 2018

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
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62 

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles 
i november 2018 i løbet af uge 46. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 11. oktober 2018
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio november til medio 
februar 2019.

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
 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Fresh Café.

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

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

 3.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Rådsmøde i Hammelhuset.

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

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

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 7.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste. Finn Kier-Hansen.

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

 10.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 10.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognetshus. Birgitte Jakobsen, Aarhus: 
  Kvinde i en mandeverden.

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

 17.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 22.-26.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 Hele uge 43 Højskoleuge hele uge 43. Se folder.

OKTOBER 2018

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

 30.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddasg i Sognets Hus. 
  Eva Aarestrup Christophersen. Grønland fra syd til nord 
  - og fra fortid til nutid. Gratis kaffebord.

 31.  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 nødvendig.

OKTOBER 2018

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

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

 3.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 11.00 Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

 4.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Menighedsgudstjeneste for årets døde.

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med 
  eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

 6.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.
  Anne Dahl, Aalborg: Fortællinger er en gave for livet.

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

 8.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Arne og Britta fortæller om Rumænien.

NOVEMBER 2018

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 fl ag:
Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer
Flagstænger med fl ag 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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

 PRISER
Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . . . kr. 800,-
2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . kr. 1.500,-
1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 700,- 
1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,- 

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.

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

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

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. 

Egelykke Maskinstation

ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
10. august – 14. september – 12. 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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Tylstrup Auto ApS
Tylstrupvej 35 | 9382 Tylstrup
Tlf: 98 26 27 27 | www.tylstrupauto.dk Støt lokalt 

- det gør vi!

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
Michael Christensen

Din kontaktperson

Nordjysk Entreprenør

info@nordjyskentreprenor.dk
Tlf: 2236 6088
CVR-nr: 31523656

www.nordjyskentreprenor.dk

Jordarbejde  
Betonarbejde  

Belægning  
Nedbrydning

Kloak

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest 
og møder. Se mere på 

www.ajstruphus.dk

www.sparv.dk

Kig ind!Kig ind!
Kassen er åben for ekspedition hele dagen

BRØNDERSLEV AFDELING 
Albani Plads 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 82 22 97 00

er åben for ekspedition hele dagen

RÅDGIVNING
med sund fornuft

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

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

KVISTHUSET
v/ Charlotte Jensen - Tlf. 25 61 56 27

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

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

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 ...

Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69

SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL - 
FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

Damas Frisør
Herreklip : 120 kr
Barbering : 100 kr
Børneklip : 100 kr

Herreklip med barbering : 200 kr
Tylstrup, Luneborgvej 74 (uden ti dsbesti lling)

   TØMRERFIRMAET 
   DAN JENSEN A/S
Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk  www.tm-danjensen.dk

SOLIDT  
   HÅNDVÆRK!  

Nøglefærdige huse 
i Bilgaardsparken 
på Bilgaardsvej
Klik ind på:
bilgaardsparken.dk
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SPONSORER 
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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 (JENSTHN55@GMAIL.COM ) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

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

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Christina Tofteby 
tofteflanx@yahoo.dk 
www.ajstruphus.dk  

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Lars Jensen
26 42 16 44  
(træffes efter aftale)
laj@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
Leje af Ajstuphus til fest 
og møder. Se mere på 
www.ajstruphus.dk

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/ Synnøve Jensen  
20 16 61 88
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 
Formand: 
Jytte Larsen 
40 33 86 02  
jyttevagn@gmail.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

TYLSTRUP HALLEN 
Formand:
Torben Sørensen  
40 20 81 21 
th-ts@bbnpost.dk 
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

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

 
 
 
 
 

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Carsten Lange 
26 14 74 62 
familienlange@stofanet.dk

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 


