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Dette blad er lavet i samarbejde med:

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

S ådan sagde min oldefar om-
kring år 1900, når man kom-
menterede, at han efter lange 

dagsvandringer i Vildmosen som post 
kunne fi nde på at tage jagtgeværet på 
nakken og gå endnu en gang. Søren 
Kierkegård fi losoferer også over det 
”at gå”. ”Der fi ndes ikke den tanke så 
tung, at jeg ikke kan gå mig fra den” 
og ”Jeg går mig hver dag mit daglige 
velbefi ndende til, så hvis vi bare bliver 
ved med at gå, så går det nok”. I maj 
tog jeg på pilgrimsvandring sammen 
med min mand på Den franske rute – 
Caminoen – i Nordspanien. Vi havde 
kun 9 gå-dage, så af rutens 780 km 
valgte vi de sidste 205 km fra Pon-
ferrada til Santiago de Compostella, 
hvor Skt. Jakobs jordiske rester siges 
at ligge begravet i en sølvkiste i den 
store katedral. Ved selvsyn kan jeg 
bekræfte, at sølvkisten er der, knog-
lerne – og om de tilhører Jesu discipel 
Jakob – udtaler jeg mig ikke om. En 
spændende myte, som er for omfat-
tende at uddybe her.

Hvor man før gik pilgrimsvandring 
for at få syndsforladelse, har største-
parten af nutidens pilgrimme et andet 
mål – trække stikket ud, komme ned 
i gear, holde aktiv ferie og ellers bare 
se, hvad den nye dag bringer. Hvad er 
der om næste hjørne – hvilke men-

nesker møder jeg – hvor skal jeg spise 
og sove. Det, der kendetegner Cami-
noen, er langsomhed, ubekymrethed, 
frihed, fællesskab og ikke mindst 
”simple life”. Ikke én morgen tænkte 
jeg: ”Hvad skal jeg tage på i dag?” 
Jeg havde intet valg. Mit hjem var min 
8 kg tunge rygsæk, og hver morgen, 
når jeg tog den på, havde jeg den rare 
fornemmelse, som ”sneglen med hus 
på ryg” må have – jeg er hjemme. 
Hvor jeg slutter i dag, jamen, der er 
jeg jo også hjemme. En god ubekym-
ret og fri tanke.

Vi gik dagligt 20-30 km. Interes-
serer man sig for historie, er det sjovt 
hver dag at sætte sig ind i etapens 
seværdigheder – det kan være en 
uanselig mark med et ældgammelt 
jernkors kort før Santiago. Vidste man 
ikke bedre, ville man gå forbi. Det var 
faktisk en mark, hvor hundredvis af 
pilgrimme er begravet. Pilgrimslivet i 
middelalderen var hårdt, og mange 
døde efter halve/måske hele års van-
dring kort før målet. 

Vi startede tidligt hver morgen og 
sluttede ofte vandringen ca. kl. 14.00.
I starten var det mærkeligt, at vi ikke 
”skulle noget” fra midt eftermiddag. 
Strygetøjet, rengøringen, arrange-
mentet, man skal til – der må da 
være noget! Men nej, afslapning, ro, 

tid til eftertanke og fordybelse, som 
der også er rigeligt af under selve van-
dringen. Er man sammen med en, ny-
des fællesskabet med vedkommende 
eller med andre pilgrimme på de 
mere eller mindre spændende fælles 
herre-/damesovesale på herberger og 
klostre. Det i sig selv er en oplevelse.

Ruten er overalt mærket med gule 
pile eller muslingeskaller. Vi gik langs 
befærdede veje og brusende fl oder, 
klatrede op ad støvede, stenede stier 
i bjergene, sprang over kokasser i små 
bondesamfund, for ikke at tale om 
vandringen i stærkt duftende eucalyp-
tusskove. Vel ankommet til Santiago 
fi k vi vores pilgrimsbevis, blev lykøn-
sket med fuldendt vandring og deltog 
i pilgrimsmessen i katedralen. En tur 
til Verdens Ende (Finisterra) ved det 
brusende Atlanterhavs forrevne klip-
per nåede vi også.

Har du lyst til en meget anderle-
des ferie, til at udfordre din krop, til 
at møde spændende mennesker fra 
hele verden og knytte uforpligtende 
venskaber – kan en vandring på Ca-
minoen varmt anbefales. Og husk 
– du skal lave DIN Camino på dine 
præmisser. I did it my way.
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D ette nummer af Indblik er jo 
det nummer, hvor program-
met til årets udgave af Tylstrup 

Marked også udkommer. Derfor var 
det nærliggende for mig, at fi nde en 
person i byen, som har været involve-
ret i markedet, til kvartalets profi l. Jeg 
var ikke i tvivl om, at det skulle være 
Niels Tranum Andersen, der var med-
hjælper til markedet i al den tid, jeg 
selv var med. I den tid var Niels altid 
en af dem, der var med nede at måle 
pladsen op. Det var ham, der kørte 
med kridtmaskinen, som vi brugte til 
at mærke pladsen af med, for han 
kunne gå lige ud, så det så pænest 
ud, husker jeg. Lige på nær når han 
glemte at spise noget, for så tog hans 
sukkersyge over, og han begyndte 
at vrøvle og slingre lidt. Så måtte vi 
have lidt sukker puttet i ham, så vi 
kunne komme videre. Jo, vi har haft 
mange hyggelige stunder sammen i 
forbindelse med markedet, og da jeg 

jo er et nysgerrigt menneske, kunne 
jeg godt tænke mig at vide mere om 
ham, og han sagde heldigvis ja til, at 
vi tog en lille snak omkring hans liv 
og levned. Så nu sidder vi i hans og 
Lisbeths hyggelige stue og kigger til-
bage i tiden. 

Fulde navn: Niels Tranum Andersen.
Stilling: Pensioneret automekaniker 
og maskinarbejder. 
Alder: 72 år. 
Civil stand: Gift med Lisbeth fra Tyl-
strup. 
Børn: 2 piger der begge bor i Tylstrup. 
Jeanette der arbejder som sekretær 
for FOA i Aalborg, og Bettina der er 
IT arbejder på Politigården i Aalborg. 
Bettina er gift med Dennis, og de har 
et par små tvillingepiger. ”De bedste i 
hele verden”, ifølge Niels.

Hvor er du født?
Jeg er født i 1941 i Vestbjerg, som én 

ud af 4 børn. Tre drenge og en pige. 
Mit hjem, som var en gård, lå på øst-
siden af landevejen. Alt jorden er nu 
solgt fra til byen og bebygget og der 
er kun stuehuset tilbage. 

Hvor længe har I boet i Tylstrup?
Da Lisbeth jo har boet i byen hele ti-
den, var hun ikke nem at fl ytte væk, 
så i 1969, da vi blev gift, købte vi hu-
set, der ligge på Langes vej 1. Det 
der kaldes ”Cementstøberiet”. Jeg 
husker, at vi gav 30.000 kr. for huset, 
og vi gik straks i gang med at restau-
rere det. Det blev dog hurtigt for lille, 
så i 1972 købte vi biografen, da den 
lukkede. Vi overtog den efter sidste 
forestilling. Den var vi også inde at se, 
”og vi kom endda gratis ind”, grinede 
han.

Den tidligere ejer af biografen og 
hans kone, fl yttede midlertidigt ned 
i kælderen, mens de byggede deres 
nye hus. Det var lidt af en sjov op-
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levelse, for han gik hver aften rundt 
og låsede dørene, som han var vandt 
til, også selvom vi var fl yttet ind. Så 
vi skulle altid sørge for at have vo-
res nøgler med, ellers kunne vi ikke 
komme ind. En gang vi havde været 
i byen, var yderdøren også låst, så vi 
måtte til at banke en anden lejer op, 
for at få ham til at låse os ind. 

Vi boede i biografen frem til 2001, 
hvor vi solgte den og købte huset her 
på Rødbøgevej. 

Hvad lavede du?
Jeg blev uddannet automekaniker i 
1967 ved noget der hed Holms Auto-
værksted i Åbybro. Det var lidt sent jeg 
kom i lære, for det var meget svært 
at fi nde en læreplads dengang. Jeg 
søgte mange steder, inden det lykke-
des. Det var det eneste, jeg havde i 
hovedet. Det var at blive automekani-
ker. Da jeg havde været i lære i 2,5 år, 
blev min chef dræbt i en trafi kulykke. 
Han blev ramt at et tog i en ubevogtet 
baneoverskæring. Hans svoger, der 
var elektriker, kom over fra Sjælland 
og overtog forretningen. Han ansatte 
samtidigt en mekanikersvend, for el-
lers kunne de jo ikke have lærlinge. 
Det var ikke lige sagen, men jeg fi k 
min uddannelse og blev der da også 
et halvårstid, efter at jeg var færdig. 
Inden jeg kom i lære, havde jeg væ-
ret inde som soldat. Det varede 16 
måneder dengang. Først 6 måneder 
på Hvorup Kasserne, hvor rekruttiden 
foregik. Derefter kom vi til Karup og 
var der resten af tiden. På Hvorup var 
vi såkaldt ”Grøn Soldat.” Det var vo-
res opgave at passe på fl yvepladsen 
uden for hegnet. Vi skulle observere 
fremmede fl y osv. I Karup var vi godt 
nok inde på selve fl yvepladsen, og 
vogtede om den. 

Det var såmænd en god tid inde i 
”trøjen”. Der var mange spændende 
opgaver, som radiokommunikation 
osv., ligesom der var et rigtig godt 
kammeratskab. Det nød jeg meget. 
Man glemmer jo nok de trælse tider, 
hvor man f. eks lå i en mudderpøl 
osv., men det var det, der var med til 
at give sammenholdet. Det irriterende 
var bare, at jeg blev genindkaldt i 14 
dage, midt i min læretid, så jeg måtte 
gå noget af skoleperioden om. Det 
havde jeg en del bøvl med og blev 

noget uvenner med rektor ude på 
skolen, for jeg havde jo været igen-
nem alle de ting, inden jeg blev gen-
indkaldt, men der var ikke noget at 
gøre, jeg måtte gå det hele om. 

Jeg skal lige skynde mig at sige, at 
jeg også var på Elværket i Aalborg, det 
senere Nordkraft. Her arbejdede jeg i 
et par år som arbejdsmand, inden jeg 
kom i lære som mekaniker. 

Efter at jeg var udlært, kom jeg 
kortvarigt til at lave nogle donkrafte 
for en jeg kendte. Han havde et rum 
ude i Nørresundby, hvor jeg stod og 
reparerede nogle donkrafte og hy-
drauliske opretter værktøjer m.m. Det 
gjorde jeg i et halvårs tid. 

Lisbeth og jeg var så i mellemtiden 
blevet gift og havde, som sagt, købt 
huset på Langes vej. Her havde jeg 
fået indrettet et lille værksted og var 
begyndt at reparere biler til videre-
salg. Den første bil blev solgt derfra 
i december 1970. Værkstedet blev 
hurtigt for lille, så vi købte, som før 
sagt, biografen, da den lukkede i 
1972. 

Her var det meningen at salen 
skulle laves om til udstilling af biler, 
men det viste sig hurtigt, at det var et 
forkert sted, at starte op med bilsalg. 
For når folk skulle komme og se på 
bilerne, kom de jo kørende fra hoved-
vejen af og det første de så, var BP 
tanken (senere Q8) og Pouls Nielsens 
udstillede biler. Så stoppede de der 
og handlede med ham i stedet for. 
Det var kun dem, der kom fra mosen, 
jeg fi k solgt biler til. Så det var en helt 
forkert placering. 

I stedet for gik jeg sammen med 
mine to brødre og byggede et værk-
sted i forbindelse med vores hjem i 
Vestbjerg. Så her startede vi en auto-
handel op. Vi byggede det hele selv. 
Det eneste, vi havde håndværkere til 
at lave, var elektrikerarbejdet. Resten 
klarede vi selv. På grund af oliekrisen 
dèr i 70’erne, begyndte det at gå lidt 
sløjt med bilhandlen, så vi begyndte 
at tage biler ind fra private, for at 
reparere dem. Vi havde lige udvidet 
værkestedet, da det hele gik i stå. 
Folk passede på deres penge. Det 
var meget mere her, end f.eks. i Kø-
benhavn. Det gik hårdt ud over for-
retningen og begge min brødre hop-
pede fra, hvorefter jeg fortsatte alene 

et stykke tid, men det blev for hårdt. 
Nogle uger var der ufattelig meget at 
lave, så jeg måtte arbejde til langt ud 
på natten og i weekenderne. Andre 
uger var der ingenting. Det kunne jeg 
bare ikke med, så jeg stoppede. Jeg 
satte mig ind til skrivebordet og skrev 
en seddel – LUKKET – og satte den op 
på døren! Det var så det kapitel. En 
del af værkstedet blev nu også raget 
ned igen, da vejen igennem Vestbjerg 
skulle udvides.

Jeg skulle jo have noget andet at 
lave, så jeg kørte ud på elværket og 
snakkede med min gamle chef fra 
dengang, jeg arbejdede der sidst. Der 
var ikke noget lige den dag, men han 
fi k mit telefonnummer og ca. en må-
neds tid senere, ringede han. Der var 
en af deres gamle medarbejdere, som 
gik på pension, så der kom jeg tilbage 
til min gamle arbejdsplads igen. 

Her kom jeg til at arbejde nede på 
havnen på kulpladsen. Vi servicerede 
de forskellige kulbånd som kørte kul-
lene ind til forbrændingen. Der var et 
stort kontrolrum, som jeg kom til at 
passe, fordi jeg havde en uddannelse 
som maskinarbejder, som de kaldte 
det dengang. Vi var tre, der arbejdede 
der. De andre to var ude ved båndene 
og sørgede for at de kørte hele tiden. 
Det var kun når det virkelig brændte 
på, eller noget gik i stykker, at jeg selv 
var med ude og hjælpe.

Kullene kom i skibe og til sidst i sto-
re pramme, som kunne laste 10.000 
tons hver. Det var gerne fartøjer fra 
Rusland eller Polen, der kom med 
kullene. Når de kom, var vi nødt til 
at dele os op i hold, for at få arbej-
det gjort færdig. Man stoppede ikke 
midt i en afl æsning. Skibene skulle jo 
videre. Det var der aldrig problemer 
med at få til at køre. Vi havde et godt 
samarbejde. Jeg havde også krancer-
tifi kat og kørt nogle af kranerne, når vi 
lossede skibe osv.

Det var en rigtig god arbejdsplads, 
og jeg var meget glad for at være der. 
Det er jo som sagt, det som i dag 
kaldes ”Nordkraft”. Det er de gamle 
bygninger fra Elværket. De nye byg-
ninger, hvor i jeg arbejdede, er i dag 
fjernet, og man er ved at opføre det 
nye musikhus på grunden. Selvom de 
fl este bygninger nu er fjernet, giver 
det stadigvæk en masse minder at 
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køre forbi. Der har jeg jo kørt tusind-
vis af gange, mens jeg arbejdede der. 
Det glemmer man ikke lige igen. Jeg 
var der jo immervæk i 20 år. 

Da jeg havde været der i 20 år, luk-
kede elværket desværre, og vi blev 
alle fyret. Det lukkede, da man sam-
lede alle aktiviteter på Vendsyssel-
værket, og derfor blev der ikke brug 
for os mere. Det blev derefter meget 
svært at fi nde nyt arbejde, men jeg 
kom op på Ginge i Brønderslev i et 
halvt år. Jeg vidste på forhånd, at det 
kun skulle være så kort tid. Det var 
bare lige for sommersæsonen, hvor 
jeg sad og tog imod ordre på reser-
vedele. Jeg søgte da mange andre 
stedet, men jeg var jo blevet 59 år 
og det var ikke nemt at fi nde arbejde 
i den alder. Så til sidste tænkte jeg, 
”det er også lige meget, så går jeg på 

efterløn”, og det gjorde jeg. 

Deltager du i byens 
arrange menter? 
Ja. Jeg var med som hjælper ved mar-
kedet lige fra begyndelsen af, da det 
foregik nede ved hallen. Jeg passede 
en spillehal med spilleautomater el-
ler ”enarmede tyveknægte,” som de 
også blev kaldt. Siden var jeg hjælper 
til alle markeder lige frem til 2008. 
Jeg var altid med til at måle og strege 
markedspladsen op, ligesom jeg var 
til stede når kræmmerne begyndt at 
strømme ind på pladsen, for at vise 
dem på deres rette pladser. Under 
selve markedet havde jeg vagter i in-
formationsteltet. 

Jeg stoppede året efter at Poul 
Nielsen stoppede, som formand. Der 
var kommet en masse nye kræfter til, 
og de gjorde det jo godt. Samtidigt 
var jeg selv begyndte at gå og skrante 
lidt, så jeg tænkte, at nu var det an-
dres tur. Men det var en sjov og hyg-
gelig tid. 

Så har jeg også spillet en del hånd-
bold. Det var noget sent, jeg begyndte 
at spille håndbold. Jeg fi k konstateret 
sukkersyge som 37 årig. Da tænkte 
jeg, at jeg var nødt til at komme i 
gang med noget sport, for at holde 
kroppen i gang, så jeg begyndte at gå 
til håndbold. Det varede dog ikke så 
længe inden jeg fandt ud af, at jeg 
nok var bedst inde i målet, og så blev 
jeg målmand. Jeg spillede i en hel del 

år og var holdleder for holdet i et par 
år bagefter. 

Efter alt håndbolden var overstået, 
begyndte jeg gå i motionscentret og 
arbejdede også som frivillig hjælper 
dèr i en del år.

Hvad får du/I ellers pensionist-
tiden til at gå med?
Jeg stoppede i motionscentret i 
2009, da jeg fi k konstateret, at jeg 
havde prostatakræft. Da fi k jeg jo me-
get andet at tænke på og kunne ikke 
rigtig overskue noget mere. Det har 
jeg så gået og bøvlet med siden. Jeg 
har været igennem 11 kemobehand-
linger, indtil mine nyrer ikke længere 
kunne blive ved at holde til det. Siden 
har jeg været igennem en del andre 
prøver og tests. Lige p.t. ligger alle 
tallene meget stabile, og jeg har det 
godt, men jeg har fået at vide, at det 
ikke noget, som jeg kan blive helbredt 
for, så den ligger jo i baghovedet på 
én hele tiden. Jeg håber bare, at man 
kan holde det i ave og bero i mange 
år endnu. 

Lange ferieture er ikke lige os. Det 
er nok mest pga. mig og min sygdom, 
men vi kommer da ud at se os om. Vi 
vil helst køre selv, når vi er på ferie. 
Vi har lige været en uge i sommerhus 
og det skal vi igen til august, sammen 
med børnene. Til september skal vi 
en tur til Berlin, hvor vi har booket en 
lejlighed. Det er også sammen med 
børnene og Bettinas svigerforældre. 
Det er en stor lejlighed, vi har lejet 
der, så vi kan være der alle sammen. 
Det er altid dejligt, at vi har børnene 
med, for de kan jo sproget. Det har 
vi to gamle aldrig lært. Det er noget, 
som jeg er så ked af. De tilbud havde 
vi desværre ikke i vores unge dage. 
Tænk, dengang var vi kun i skole hver 
anden dag om sommeren, fordi der 
var så meget andet, der skulle laves 
der hjemme, og det var vigtigere end 
skolen. Jeg gik kun i skole i 7 år. Jeg 
har da gået på nogle engelskkurser og 
har lært lidt, så jeg kan bedre forstå 
sproget end jeg kan tale det. 

Vi har da været på charterferier 
nogle gang, både på Mallorca og 
Kreta, ligesom vi selv er kørt til Ita-
lien, Belgien, Norge og Sverige m.fl . 
på ferie, så vi har da været ude at se 
lidt af verden. 

Ellers går jeg hver dag 6-8 km med 
Jeanettes hund Kejser, og det i al 
slags vejr. Det nyder både jeg og 
hunden meget. Når man går med en 
hund, kommer man tit i snak med 
mange andre som man møder på sin 
vej. Endvidere er jeg selvfølgelig glad 
for alt den tid, jeg kan nyde sammen 
med mine børnebørn. Hvis de ikke 
kommer forbi Lisbeth og mig, så går 
Jeanette og jeg gerne en tur forbi dem 
om aftenen, når Kejser får dagens 
sidste gåtur. 

Det gik jo godt
Da jeg spurgte Niels, om han ville 
være med til dette her interview til 
Indblik, var han noget skeptisk og 
mente ikke rigtig, at han havde noget 
at sige, men jeg er nu glad for, at han 
sagde ja. For jeg fi k mine forventnin-
ger til snakken opfyldt. Ikke bare fordi 
jeg fi k en god historie ud af det, men 
også fordi, at Niels for mig, der selv 
var med i markedet i 12 år, har været 
en del af oplevelsen ved arbejdet med 
Tylstrup Marked. Han er med i tan-
kerne sammen med alle de andre fri-
villige, når tankerne går til tiden med 
markedet, og al den sjov og hygge der 
var med i arbejdet. 

Au
gu

st
 2

01
3

6



August 2013

7



S ommeren er over os og der-
med også en masse af mulig-
heder for oplevelser

Derfor er vi, i børnehaven Duslin-
gen, også meget glade for at vi er så 
privilegerede at have DUS-bussen til 
rådighed.

Uden den ville vi være afhængige 
af at skulle med den offentlige trans-
port, hvilket vil begrænse vores mulig-
heder p.g.a. tid og afstande.

Til vores årlige koloni i Grønhøj, kan 
vi lave små forbesøg med små hold. 
Disse hold består af de yngste og nye 
børn, som aldrig før har deltaget på 
vores kolonier. Dette gør, at de har set 
kolonien og den omkringliggende na-
tur, inden de for alvor skal af sted og 
sove uden mor og far.

Vi har ligeledes mulighed for en 
gang om ugen at tage i ”Skanseba-

det” i Nørresundby med 6 -7 børn. 
Dette er en aktivitet, som alle børn 
ser frem til med stor glæde og spæn-
ding.

Vi bruger ofte bussen til at besøge 
skoven og stranden, både om som-
meren og vinteren. Dette giver bør-
nene mulighed for at opleve naturen 
med alle sanserne, samt naturens 
skiften i forhold til årstiderne.

At vi har DUS-bussen til vores rå-
dighed giver også masser af ople-
velser i lokalområdet. Blandt andet 
har vi fl ere gange kørt den lille tur 
til ”Mindejorden” i Sulsted. Her har 
børnene leget og hygget sig. Vi har 
mødt børn fra andre børnehaver og 
leget sammen med dem. Desuden 
har børnene ofte snakket med de æl-
dre mennesker, som passer og ved-
ligeholder legepladsen og ”Mindejor-

den”, så dette giver mulighed for en 
snak mellem generationerne.

Vi benytter også turene til at få kul-
turelle input med hjem. Alle børnene 
har været med på kunstmuseumet 
”Kunsten” i Ålborg, hvor de ople-
vede kunst i børnehøjde. Senest har 
vi været i Kildeparken, hvor børnene 
fi k oplevet de syngende træer, som 
Verdenskendte Kunstnere har plantet 
gennem mange år.

Hvert år til ”Open by Night” i Tyl-
strup, har vi, i samarbejde med ”Dus-
sen”, en stand hvor overskuddet går 
til vedligehold af vores bus. 

Så vi ses til ”Open by Night” 2013!

 ”UD I DET BLÅ…” AF BRUNO JOHANSEN

I forbindelse med ”Open by Night” i 
Tylstrup, afholder Tylstrup Genbrug 
modeopvisning ved genbrugsfor-

retningen.
Der kommer ingen mis’er og det 

kan godt være at modellerne er lidt 
”rustne” i forhold til dem man ser på 
de internationale modeopvisninger. 

Til gengæld kan vi love, at det bliver 
meget sjovere.

Vi vil gerne vise noget af det meget 
dejlige og billige tøj vi har i forretnin-
gen.

Der er ”Open by Night” fredag den 
16. august, derfor sælger vi alle 
vare i butikken med 50% rabat, og 
det gør vi fra kl. 13.30 - 21.00.

 KATTE VANDRING
Besøg os ved ”Open by Night”

fredag den 16. august !
50% rabat

– på alt i butikken
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D u tænker nok, kan det passe 
– for isbjørne bor jo bl.a. på 
Grønland og ikke i Hammer 

Bakker, men den er god nok. 
Der er set isbjørnespor, set drivis, 

hørt grønlandsk sang, der er bygget 
igloer, der er skudt med bue og pil, 
deltaget i isbjørneløb og lavet fl ot per-
learbejde samt lavet dejlig mad bl.a. 
på bål. 

Al denne aktivitet skyldtes Bethania-
kirkens spejderarbejde afholdte spej-
der weekend i Hammer Bakker, og ikke 
at Grønland havde fl yttet sig. 

Børn og ledere hyggede sig om de 
fælles aktiviteter, og blev måske lidt 
klogere på fakta omkring Grønland.

Temaet for weekenden var: Grøn-
land, fordi Missionsforbundets børne-
arbejde på landsplan i år har sat fokus 
på det sociale-/evangeliske arbejdet vi 
har i Ilulissat (Jakobshavn), hvor der i 
mange år er drevet et klubarbejde for 
børn og unge. 

Weekenden blev afsluttet med 
spej der gudstjeneste og fællesspis-
ning, hvortil forældre og menigheden 
fra Bethaniakirken, var inviteret til at 
deltage. 

Børnene havde til gudstjenesten 
lavet et rigtigt fl ot billede med et grøn-
landsk motiv. 

Slut på en dejlig weekend… Og is-
bjørnesporene var ikke fra en isbjørn 
med aftryk lavet med kartoffelmel.

Vi kunne nu sige god sommer til 
alle… Nu er der sommerferie i spej-
derarbejdet, og skulle du eller dit 
barn ha’ fået lyst til at gå til spejder, 
så begynder vi igen i Bethaniakirken 
tirsdag, den 20. august kl. 17.00.

Det er bare cool at være spejder
– og vi glæder os til at se dig. 

God sommer!

 DER ER SET ISBJØRNESPOR DER ER SET ISBJØRNESPOR
  I HAMMER BAKKER!I HAMMER BAKKER! AF ELLINOR PEDERSEN 

(SPEJDERLEDER)

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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I denne artikel skal du møde en 
pige, som ved hvordan en god kop 
kaffe skal brygges. Og, siger du – er 

kaffe ikke bare kaffe, jeg blev klogere, 
og det bliver du helt sikkert også.

Pigen vi taler om er 21 år. Hun hed-
der Hannah Tinggaard Nielsen – født 
i Brønderslev, men fl yttede 4 år gam-
mel til Bosted Høje tæt ved Tolstrup 
NV for Brønderslev. Her har hun så 
boet de sidste mange år sammen 
med 3 mindre søskende – Rebecca, 
Philip og Benjamin samt mor Birgitte 
og far Carsten.

Teenageårene
Hannah gik hele sin skoletid på Tol-
strup-Stenum friskole, og blev student 
i 2011 fra Brønderslev Gymnasium og 
HF-kursus. Tiden var nu kommet til at 
fl ytte hjemmefra, og turen gik i første 
omgang til Sjælland, til Osted i Lejre 
kommune, nogle kilometer vest for 
Roskilde. Her blev hun volontør (kir-
kemedarbejder) i en frikirke. At arbej-
de i en frikirke var ikke fremmed for 
Hannah, for hun har gennem mange 
år været en del af Bethaniakirken i 
Tylstrup, hvor hun har været aktiv i 
både børnekirken, lovsangsbandet og 
Tylstrup Gospelkor. I Osted blev en af 
opgaverne, at dele fællesskab med 
en fl ok piger i gymnasiealderen, være 
juniorleder, samt medvirke ved søn-
dagens gudstjeneste på forskellig vis, 
og som en bonus kom hun dejlig tæt 
på sin farmor.

Australien
Efter et halvt år i Osted, var der atter 
tid til forandring – og denne gang blev 
det til et stort spring, nemlig til den 
anden side af jorden til Melbourne i 
Australien. Her skulle Hannah være 
Au pair hos en dansk/australsk fami-
lie, og det gav både udfordringer og 
glæder. Udfordringerne var, at fami-
lien fl yttede, fi k et barn mere (end 
de 2 de havde i forvejen), samt de 
startede et nyt fi rma. Hannah blev 
vist stor tillid og følte, at hun voksede 
både mentalt og personligt. Hannahs 
tro på Gud og at han altid er med 

hende, medvirkede til at hun i løbet 
året i Australien, blev modnet til at 
klare den fremtid og de udfordringer, 
hun ville møde senere i livet. 

Et af goderne var, at hun altid havde 
fri i weekenden. Det gjorde, at hun fi k 
muligheder for at besøge forskellige 
kirker, og specielt følte hun sig vel-
kommen i en indonesisk kirke i Mel-
bourne. Her oplevede hun et godt og 
kærligt fællesskab, og følte sig virkelig 
hjemme. Opholdet har også gjort, at 
hun har fået sig en del nye venner, og 
Facebook og andre moderne medier 
gør, at afstanden føles kort. For øvrigt 
var Hannah jævnligt i kontakt med sin 
egen familie via Skype (via pc). Un-
der tiden i Australien fi k Hannah også 
muligheder for at rejse lidt rundt, bl.a. 
fejrede hun nytår i Sydney samt til-
bragte 16 dage på Tasmanien (hvor 
kronprinsesse Mary voksede op). I 
februar 2013 returnerede Hannah 
til Danmark via et 10 dages ophold 
i Indonesien. I Australien fi k Hannah 
smag på cafélivet og den gode kop 
kaffe, og allerede her begyndte Han-
nahs videre liv med kaffen at tage 
form.

Baresso – den gode kaffe
Godt et år varede opholdet i Austra-
lien, og efter nogle uger med akkli-
matisering begyndte hun at se sig om 
efter et job. Det så ikke så let ud, som 
hun havde håbet, men som svar på 
bøn, blev hun tilbudt et job hos Bares-
so på Nytorv i Aalborg. Baresso er en 
danskejet kaffebarkæde. I Melbourne 
havde en del genkendt hende, som 
pigen der gik på gaden og drak kaffe, 
for under opholdet i Australien, havde 
hun fået glæden af at nyde en god 
kop kaffe, ved at besøge kaffebarer. 
Så det virkede helt naturligt, at hun 
nu skulle arbejde i en kaffebar i Dan-
mark. Men først skulle hun på et 4 
ugers kursus i at lave en god kaffe, 
før hun kunne kalde sig barista (bar-
tender i kaffe). Kort efter uddannede 
hun sig videre til chefbarista – hvilket 
betyder, at Hannah nu kunne være 
leder af baristaerne, samt stå for en 
del administrativt arbejde som indkøb 
m.m.

På min forespørgsel begynder Han-
nah nu at forklare alt det om kaffe, 
som jeg ikke ved, og det er rigtig me-
get, viser det sig.

 GLÆDEN VED GOD KAFFE 
AF SØREN MORTENSEN
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Kaffen kom til Danmark første gang 
i 1665, og i Danmark var vi indtil 2. 
verdenskrig den mest kaffedrikkende 
nation i verden. Det har ikke forandret 
sig meget, for Hannah siger, at vi i dag 
er den 3. mest kaffedrikkende nation. 
Og så får jeg et længere foredrag om 
de forskellige måder at lave kaffe på. 
Vi har stempel-kaffe, som også kal-
des French Press. Så har vi espresso, 
som er den italienske og fi lterkaffen, 
som er den, vi i Danmark bruger mest. 
Hos Baresso bruger man for øvrigt 
kun Arabica-bønnen, som oprindelig 
stammer fra Etiopien, som derfor kan 
betragtes som kaffens hjemland. Så 
følger historien om alle de forskellige 
måder at komme mælk i kaffen på, 
noget skal luftes, andet skal piskes 
osv. , at der fi ndes 9 kendte typer af 
kaffebønner. Hannah beretter også, 
at når vi i dag elsker mange forskel-
lige måder at drikke kaffe på, ja så 
skyldes det, at vi er blevet en del af 
en global verden, at vi rejser rundt og 
oplever, at der fi ndes andre måder at 
drikke kaffe på end den danske.

Fremtiden
Hannah tænker på at læse videre, og 
ønsker at påbegynde en uddannelse 
som ingeniør i fødevarevidenskab, 
men så må hun videre til DTU (Dan-
marks Tekniske Universitet) i Køben-
havn. Så måske ender det med, at 
hun får yderligere uddybet sin viden 
om kaffebønner, men givet også sen-
der bønner opad, for at fi nde vejen 
videre frem!

Sloganet for Baresso lyder: Glæden 
ved god kaffe, og Hannah står i aller-
højeste grad for glæde og begejstring 
– og så skal kaffen nok blive derefter!
– og hun sagde høfl igt, at min Blå fi l-
ter Cirkelkaffe smagte dejligt, og det 
må jeg jo så vælge at tro på.

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

Tilmelding på tlf. 23 90 74 37 i centerets åbningstider 

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

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

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

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

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

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

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden
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B adminton sæsonen starter op 
igen tirsdag, den 13. august 
2013 og vi glæder os til, at se 

nye såvel som gensyn med ”gamle” 
spillere. Trænere i den nye sæson 
er Rasmus Thingholm, Anders Balle-
Petersen, Nicolai Berendt, Anders Pil-
gaard, Tobias Lund, Maiken Thomsen 
og Camilla Balle-Petersen. 

Tilmelding til sæsonen foregår via 
hjemmesiden www.tuif.dk – hvor 
betaling også sker. Kig ind på siden 
– klik på badminton og læs mere om, 
hvordan du bliver tilmeldt / reservere 
badmintonbane – det gælder ung-
domsspillere, seniorspillere og mo ti-
 onister. En særlig opfordring til jer 
motionister om tirsdagen – sørg for,
at tilmelde jer via hjemmesiden – ellers
kan I ikke være sikrer på, at I har en 
bane.

Aalborg Kommune deltager i Ung-
domslegene 2013 i venskabsbyen 
Lancaster, England. Tylstrup Badmin-
ton har 2 ungdomsspillere med: Mai-

ken Thomsen og Tobias Lund. TUI har 
støttet økonomisk med deltager-ge-
byret – TAK til TUI’s Hovedbestyrelse. 
Der deltager også andre idrætsgrene 
end badminton – vi er ca. 100 spillere 
og ledere af sted i uge 30. Vi ønsker 
Maiken og Tobias held og lykke med 
turen, som giver sportslig såvel som 
gode venskaber på tværs af lande-
grænserne. Læs mere om UL2013 på 
siden: http://www.lancaster.gov.uk/
sports-and-leisure/leisure-develop-
ment/international-youth-games/ 

Tylstrup Marked – kig forbi standen, 
hvor badminton har mange fl otte ting 
du ikke kan undvære… Og støt en 
god idrætsgren. Vi vil gerne bibeholde 
det sociale samvær og det er bl.a. det 
vi ønsker at bruge indtægten på.

Som fast tradition og i år er ingen 
undtagelse starter Ungdomsafdelin-
gen sæsonen med, at tage på fæl-
lestur til Rønbjerg Feriecenter.

I weekenden 14. – 15. septem-
ber 2013 afholdes U15 – U17ABCD 

stævne i Tylstrup Hallen. Indbydelse 
og tilmelding sker via www.badmin-
tonpeople.dk, når sæsonen er i gang.
Kig gerne ind i hallen og se godt bad-
mintonspil.

Badminton udvalget består af:
Bjørn Balle-Petersen, formand

Marianne Thomsen, næstformand

Per Holmgaard, IT-chef mv.

Torben Sørensen, sponsorchef

Jonna Balle-Petersen, udvalgsmedlem

Velkommen til TUI’s Badminton Klub 
– se annonce med opstartsdato i Vod-

skov Avis.

Maiken Thomsen og Tobias Lund fra stævne i Almere,

Holland 2013. De to ungdomsspillere deltager i UL2013

i Lancaster, England – Aalborg Kommunes venskabsby.

 FORMANDENS SERV 
AF BJØRN BALLE-PETERSEN

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

Derudover har vi udlejning af fl ag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

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

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

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
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D en 25. maj cyklede Tylstrups 
5. klasse Cykelsponsorløb, de 
indtjente penge går til klassens 

tur til Bornholm til september.
Start og mål var placeret ved græs-

plænen overfor Brugsen, her var der 
også sat telt og borde op, hvor der 
blev solgt kager, boller, gulerødder, 
bananer og diverse drikkevarer. Ud 
over underholdningen med cykelløbet 
var der også Flødebolle kast og Lyk-
kehjul.

Der var et fl ot fremmøde, så det 
blev til en hyggelig formiddag med høj 
solskin, og børn der sled i det for at 
tjene penge ind til deres fælles lejrtur.

Klassens lærere Patrick og Vibeke 
var løbskommentatorer og sørgede 
for, at der blev heppet og klappet af 
løbsdeltagerne. 

Anonyme kilder fortæller at bør-
nene i de sidste måneder har trænet 
til dagen, fl ere af deltagerne er blevet 
set cykle rundt i og uden for byen. 
Børnene er blevet set opbygge for-
men ved forskellige boldspil og andre 
idrætsaktiviteter, senest ved idræts-
dag i hallen torsdagen inden løbet.

Af erfaring ved vi jo, at det er nød-
vendigt med dopingtests i alle cykel-
løb. For at kunne være sikre på at re-
sultaterne var i orden blev alle testet 
ved hjælp af balloner inden løbsstart. 
Alle fi k lov til at stille op til start, da 
ingen blev testet positive for nogen 
former for doping.

Inden løbet var cyklisterne tyde-
ligvis dybt koncentrerede om den 
forestående udfordring, og det var da 
også en fl yvende start løbet fi k, da det 
blev sat i gang. Børnene kæmpede 
det bedste de havde lært. De havde 
en time at cykle i, ruten var 1 km og 
det blev til mange runder for alle.

Efter løbet havde børnene følgende 
kommentarer:
Jeppe (cyklede 22 km):
”Fin tur, men de sidste 4 runder de 

var hårde”.

Morten (cyklede 23 km): 
”Det var fi nt men det var også hårdt”, 
var kommentaren fra den forbavsen-
de lidt forpustede Morten, taget de 
23 km i betragtning.
Kathrine (cyklede virkelig mange 
rundere):
”Det var lidt hårdt for ryggen, men el-

lers var det en fi n tur”.

Line (cyklede 17 km):
”Det var en fi n runde, men der var 

godt nok mange huller i vejen”.

Thea og Mathilde (cyklede begge 
17 km): ”God tur men der var mange 

skarpe sving, hvor farten skulle sæt-

tes ned”. Thea og Matilde mener at 
de er tæt på at ramme deres topform, 
men de forventer dog først for alvor at 
toppe formen i morgen (hvor der er 
fodboldkamp for pigerne).

Klassen glæder sig rigtig meget 
til deres lejrtur og vil hermed rigtig 
gerne takke alle sponsorer. En særlig 
tak skal lyde til de erhvervsdrivende i 
byen der har sponsoreret et eller fl ere 
af børnene. 

Tak til: ”Byens Pizza”, ”Tylstrup 
Auto”, ”Dagli’ Brugsen”, ”Spar”, 
”Tylstrup Bolighus”, ”Tylstrup Gulv-
hus”, ”Ely og Arne”, ”C.T handel og 
service”, ”Søren Lange” og ”Luxus 
sandwich”. 

Det er fantastisk at bo i en by, hvor 
erhvervslivet virkelig bakker op om 
forskellige initiativer. En tak skal selv-
følgelig også lyde til venner og familie, 
der også ydede et fl ot sponsorbidrag.

Tylstrups 5. klasse
 GAV TOUR DE FRANCE BAGHJUL
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 ”TEX” BLEV 75 ÅR! 
AF JENS THOMSEN NYGAARD

D et er tirsdag formiddag den 2. 
juli, og jeg har sat Tex stævne 
på ”Borgerstuen” i Tylstrup til 

en lille snak i anledningen af hans 
75 års fødselsdag. Mens vi sidder og 
snakker, er der travl aktivitet omkring 
os, da man har travlt med at stille 
borde og stole op og dække bordene 
til eftermiddagens åbent hus arran-
gement i dagens anledning. Man for-
venter over hundrede gratulanter, så 
der er travlt. 

Imens sidder Tex på en kontorstol 
og betragter travlheden. Han er lidt 
svag efter en blodprop, men humøret 
fejler ingenting, og han glæder sig til 
eftermiddagens rykind. Han har der-
for også god tid til at sludre med mig 
om sine 75 år her på kloden. 

Hvem er så ”Tex”? 
Jo, jeg hedder Kjeld Kristensen, men 
fi k for mange år siden tilnavnet ”Tex”, 

fordi jeg arbejdede for mekaniker Poul 
Lentz på Bilgårdsvej, som dengang 
forhandlede Texaco benzin. Senere fi k 
jeg arbejde på en Texaco tank i Nør-
resundby. Så kom tilnavnet bare stille 
og roligt, og nu bliver jeg aldrig kaldt 
andet.   

Jeg har 5 børn. De ligger i alderen 
fra 50 til 27 år. Tre med min tidligere 
kone, og så er der kommet to mere 
til senere. Der bor en i København, 
en i Overlade og en i Skovsgård. Det 
er dem, jeg har med min kone. De 
to andre bor i Bjergby. Dvs. den yng-
ste bor hos mig nu, men har lige fået 
en lejlighed her i byen. Jeg blev gift i 
Ajstrup Kirke. Vi blev skilt igen efter 
17 års ægteskab, og jeg fi k forældre-
retten over børnene, hvad der var lidt 
usædvanligt dengang. Der er siden-
hen komme 17 børnebørn til, og 2 
oldebørn. 

Hvor kommer du fra?
Jeg er født i Mygdal nord for Hjørring, 
som nummer 4 i en søskendefl ok 
på 11. Der var et vældigt leben i mit 
barndoms hjem. For ikke nok med at 
vi var mange børn, men der var også 
mange venner og kammerater på be-
søg hele tiden, så vores mor havde 
nok at se til med mad og rengøring. 
Vi boede på et lille landbrug på ca. 
20 tdl., samtidig med at far arbejdede 
ved siden af, både på nabogården og 
med at køre lastbil. Så vi klarede os 
fi nt. 

Grunden til at jeg havnede i Tylstrup 
var, at jeg fi k arbejde hos Købmand 
Clemmensen (der hvor Spar er nu. 
red.) 

Jeg arbejdede faktisk hos en vogn-
mand på Dronninglundkanten. Jeg 
havde da mødt min kone, og da vi 
så fi k vores første datter, stoppede 
jeg med at arbejde der. Vi boede hos 
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hendes forældre på Hedensvej, men 
vi skulle jo giftes. Problemet var bare 
at præsten i Tylstrup dengang, ikke 
ville gifte os, fordi jeg var arbejdsløs. 
Det havde vi en værre masse bøvl 
med, men da så vi sagde, at så tager 
vi da bare op til sognerådsformanden 
og bliver gift, så indvilligede han da i 
at gifte os, men bruden måtte ikke 
komme i hvid kjole. Det var vi ligegla-
de med, så hun kom i en brun kjole, 
og vi blev gift den 29/12 1962. Vi fi k 
også vores datter døbt samme dag. 
Det var heller ikke efter præstens ho-
ved, men sådan blev det.

Men det var ikke bare præsten vi 
havde bøvl med. Også jordmoderen 
brokkede sig. Vores datter blev jo født 
hjemme, men jordmoderen kunne 
ikke forstå, at vi ikke kom til undersø-
gelse hos hende under graviditeten. 
Det bebrejdede hun os en dag hun 
kom. Vi havde nogle mærker, som 
hun skulle have, når hun havde været 
på besøg, for at hun kunne bevise, at 
hun havde været der. Så spurgte jeg 
hende om det mere, var de mærker 
hun var ude efter, for at hun kunne få 
sine penge. Med det resultat at hun 
svingede mig en lussing. Da hun var 
en stor dame, var der kræfter bag 
svinget, ”så det gjorde sgu da ondt”, 
grinede han. Men vi ville ikke have 
mere med hende at gøre, så vi aftalte 
med læge Dall, at han skulle tage 
imod den lille, når fødslen gik i gang. 

Hvad lavede du?
Jeg kom i bagerlærer da jeg var blevet 
konfi rmeret, men det var ikke lige sa-
gen. Det var lidt træls, at jeg skulle på 
arbejde, når vennerne skulle til bal, 
Det var nogle dårlige arbejdstider, og 
så fi k jeg kun 10 kr. om ugen + kost og 
logi, så da jeg blev indkaldt til militæ-
ret, sprang jeg fra uddannelsen. Jeg 
ville hellere være soldat. Der var jeg 
i 3 år, fordi jeg blev det, der dengang 
blev kaldt ”Mat”. Det kan vel sam-
menlignes med det, der i dag hedder 
konstabel. Det var en fantas tisk tid 
derinde. Den tænker jeg tilbage på

med glæde. Bagefter meldte jeg mig 
også ind i hjemmeværnet, og der har 
jeg være medlem lige siden dvs., i 45 
år. Det har da også givet lidt fortjene-
stes medaljer med tiden. 

Jeg arbejdede på den føromtalte 
Texaco tank i Nørresundby i ca. 10 år, 
til den blev nedlagt, og jeg skulle fi nde 
på noget andet at lave. 

Så var jeg med til at starte Aalborg 
Friskole op. Det startede op på Thi-
stedvej i Nørresundby. Men vi byg-
gede så en ny skole på Sohngårds-
holmsvej i Aalborg. Jeg blev også 
ansat på skolen, som altmuligmand. 
Det var et fantas tisk job. Bygninger-
ne skulle jo vedligeholdes, ligesom 
det var mig, der kørte skolebussen. 
Børnene skulle ikke have madpakker 
med i skole. De spiste på skolen, og 
de var selv med til at lave maden, li-
gesom de selv var med ude at handle 
ind til det. Den afdeling var det også 
mig der stod for. De var med til at be-
stemme, hvad vi skulle have at spise 
og regne ud, hvad det kostede osv. 
Det var meget lærerigt for børnene. 
Vi kørte også ud til gårdene i omeg-
nen, så børnene kunne se, hvor ma-
den kom fra. Jeg havde et rigtig godt 
forhold til børnene, og der var aldrig 
problemer med dem. 

Jeg sad også i forældrenævnet. 
Skolen eksisterer i bedste velgående 
den dag i dag. Jeg mener, at vi star-
tede skolen op i 1981. Det tog me-
get af ens tid dengang, men det var 
spændende at være med til. 

Her fandt Tex en mappe frem med 
en masse avisudklip fra bl.a. sko-
lesopstarten. Der var også en hånd-
bog, som han var med til at lave, 
om retningslinjerne for skolens drift. 
Nogle avisudklip, som han dvælede 
meget ved, var billeder af en smadret 
skolebus. Der var en bil som kørte ind 
i bussen, der havde 14 elever og 3 
voksne med. Bussen væltede rundt 
og blev smadret til ukendelighed. 
Heldigvis var der ingen, som kom al-
vorligt til skade, selv om fl ere at bør-
nene blev slynget ud af bussen og 2 

af de voksne blev klemt fast og måtte 
skæres fri. ”Det var en grim oplevel-

se”, sagde Tex, ”jeg kommer altid til 

at tænke på det, når jeg kører ude 

ved lufthavnen, hvor ulykken skete 

dengang. Det var et mirakel at ingen 

blev slået ihjel. Det var i alle landets 

aviser”. 

Hvad får du pensionist-
tiden til at gå med?
Nu har jeg jo været noget syg efter 
den blodprop, og det kniber noget 
med at få det ene ben til at makke 
ret endnu, men det skulle blive bedre, 
så det glæder jeg mig til. Ellers går 
jeg og hjælper lidt til hist og her, hvor 
jeg kan være til lidt nytte. Jeg har jo 
gennem mange år boet ude i lejlighe-
den på Brændskov Skole, men den 
lejlighed blev mere og mere utæt, så 
nu har jeg lejet er hus på Grundtvig 
Sørensens Vej, og det er jeg glad for. 
Det er et dejligt hus, og så er det også 
noget billigere at varme op med den 
billige varme vi har i byen. 

P.S. Jeg har siden fødselsdagen snak-
ket med Tex, der kunne fortælle, at 
der om eftermiddagen kom 110 men-
nesker for at fejre ham på den store 
dag, og han havde en fantastisk dag. 

HURRA!
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S øndag den 7. juli afholdt TUI’s 
Forældreforening, i samarbej de
med Borgerforeningen, Stor Fi-

ske konkurrence ved Ultvedsøerne.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, 

temperaturen nåede godt de 25 gra-
der, og glade børn og voksne strøm-
mede til. Forældreforeningen hav de 
ugerne inden skaffet en masse fl otte 
sponsorpræmier, og sat ca. 150 kg 
regnbueørreder ud, så der var virkelig 
noget at komme efter i år. Dette til-
bud benyttede 74 fi skende deltagere 
sig af (ligeligt fordelt mellem børn og 
voksne). 

Desværre var der ingen, der var hel-
dig at fange en af de mange ørreder, 
så 1. præmien gik på en skalle på 73 
gram. 

Det var en rigtig hyggelig dag, hvor 
alle var glade og nød det gode vejr. Der 
blev snakket på kryds og tværs over 
fi skestængerne, og uddelt gode råd og 
erfaringer. 

Vi i Forældreforeningen håber på li-
geså stor succes næste år.

 FISKEKONKURRENCE FISKEKONKURRENCE  
v/ Ultvedsøerne! AF MARIA NIELSEN

Kæmpe stor tak
TUI’s Forældreforening vil gerne sige 
TAK til alle vores sponsorer til 
fi skekonkurrencen den 7. juli 
v/ Ultved søerne.

Tak til:

Jægeren & Lystfi skeren Aalborg

Brønderslev Rørteknik

Tømrermester Dan Jensen

Tylstrup VVS

Byens Pizza

Grindsted Flytteforretning

SOB Dørautomatik

Dagli´Brugsen Tylstrup

Spar Tylstrup

Eriksens Gulvservice

Brønderslev lystfi skeri forening

Serritslev Fiskepark

Tylstrup Hallens Cafeteria

Tak for 
en dejlig tilslutning
til arrangementet!
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I vestenden af Tylstrup Hallen har en 
forening i Tylstrup til huse. Det er 
Tylstrup Skytteforening som holder 

til der. Forening, som startede op i 
Brønderslev Skytteforenings lokaler i 
1988, har i år 25 års jubilæum.

Efter 3 år i Brønderslev, var interes-
sen blevet så stor, at man byggede 
til Hallen her i Tylstrup. Det blev til 8 
stk. 15 meters baner i nye og topmo-
derne omgivelser. Det var så fl ot, at 
mere end tyve personer fra Brønder-
slev meldte sig ind i foreningen her i 
Tylstrup, da faciliteterne stod færdig i 
1991. Det er dog ikke bare Skyttefor-
eningen som har 25 års jubilæum, for 
foreningens kasserer Birgit Borup har 
også jubilæum. Hun har nemlig sid-
det i bestyrelsen lige siden opstarten. 

I mange år tjente foreningen gode 
penge ved at stå for parkeringen til 
Tylstrup Marked. De penge er brugt 
til at gøre foreningens lokaler endnu 

hyggeligere og indbydende for med-
lemmerne. Vi har nogle af de bedste 
skydebaner i hele Nordjylland, og for-
holdene med opholdsrum med for-
skellige spil og tv er rigtig fl otte. 

Der skydes hver torsdag aften i vin-
terperioden mellem 19.00 og 21.00. 

Her trænes der også fodbold og an-
dre sportsgrene i byen. Det trækker 
meget i de unge mennesker i byen, 
men det er jo ikke alle unge som dyr-
ker de traditionelle sportsgrene, og 
derfor kunne skydning jo være et godt 
alternativ til de mere fysiske sports-
grene. Desuden er det en billig hobby 
at have. Det koster kun 175 kr. årligt 
i kontingent, og så koster det 20 kr. 
for 25 skud. 

Vi fi k lige før jul besøg at tre friske 
drenge som gerne ville prøve at skyde, 
og det faldt lige i deres smag, og de 
er nu faste gæster hver torsdag. Jeg 
tog lige en lille sludder med 13 årige 

Jonas for at høre, hvad han synes der 
er så sjovt ved at komme og skyde, og 
her er hvad han sagde:
”Jeg ville gerne gå til noget sport, og 

fodbold siger mig ikke rigtig noget. Jeg 

kan godt lide at spille ishockey, men 

det er meget dyrt, og så ligger det jo 

helt ude i Aalborg, og de træner på 

nogle tidspunkter, hvor jeg ikke kan 

nå at kommet derud. Så begyndte jeg 

at komme herop og skyde. Jeg kom 

nok mest på tanken om at skyde, for-

di min bror har gået heroppe. Jeg sy-

nes, at det er rigtig sjovt, især så giver 

det lige som et kick, når man trækker 

på aftrækkeren, og man kan mærke 

rekylen, det kan jeg godt lide”.

Skytteforeningen vil gerne have 
mange fl ere medlemmer, derfor 
inviteres der til en gratis prøveaf-
ten ved sæsonstarten. Se annon-
cen her i bladet.

 TYLSTRUP SKYTTEFORENING 
FYLDER 25 ÅR! AF JENS THOMSEN NYGAARD
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De fl este af os har prøvet at miste no-
get, eller at få noget væk. 

En dag fortalte Jesus en historie 
om det at miste. 

Historien handlende en hyrde, der 
havde 100 får. Hyrden var god og 
kærlig. Han beskyttede fårene fra 
vilde dyr. Han vågede over dem om 
natten.

En dag fór et af fårene vild. Hyrden 
efterlod sine 99 får et sikkert sted, og 
tog ud for at lede efter det mistede 

får. Han ledte højt oppe i bjergene og 
langt inde i ødemarken.

Da han endelig fandt sit får, frydede 
hyrden sig. Han lagde fåret på skuld-
rene og bar det hjem til stor glæde.

Vi mennesker kan være ligesom få-
ret, vi kan blive væk og have brug for 
at blive fundet. 

I vores liv kan vi opleve at tingene, 
omstændighederne og relationerne, 
kan være så vanskelige, at vi er ved at 
miste os selv, og livet kramper sam-

men om os. Men midt i udfordringer-
ne og kampene, er der et løfte, som vi 
kan holde fast i og trøstes ved, at der 
er en som leder efter dig…

Der fi ndes en Gud, som leder ef-
ter os, som leder efter dem som er 
gået væk, efter dem som har brug for 
hjælp, en Gud som leder efter alle 
mennesker for, at vi aldrig skal møde 
livet alene, men kan møde livet sam-
men med Gud.

 DER ER EN SOM LEDER EFTER DIG 
AF PHILIP FODGAARD

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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Tylstrup

 DEN 22.-23.-24.-25. AUGUST 2013 DEN 22.-23.-24.-2
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 PROGRAM:
TORSDAG 22. AUGUST
Kl. 18.00 Pølsevogn og baren åbner 

Kl. 18.30 Markedsbanko i markedsteltet

Kl. 24.00 Baren lukker

 FREDAG 23. AUGUST
Kl. 14.00 Tylstrup heste- og kræmmermarked åbner

Kl. 14.00 - 19.00 Happy Hours i markedsteltet
 Fadøl 25,- 
 Markedssæt: 1 stk. fadøl + 1 stk. shot 35,-

Kl. 17.00 - 19.00 Fredagsmenu i markedsteltet
 Biksemad pris 48,-

Kl. 19.00 - 02.00 DJ Richard Evaristo

Kl. 21.00 - 02.00 Markedsbal med Ole Gasband

Kl. 22.00 Strip med den veltrimmede mand Donny

Kl. 23.00 Strip med den lækre kvinde Sandie

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker

MARKED

 DEN 22.-23.-24.-25. AUGUST 201325. AUGUST 2013
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Tylstrup
LØRDAG 24. AUGUST
Kl. 09.00 Hestemarked åbner

Kl. 09.00 Gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet
 Sponseret af: Spar købmanden i Tylstrup

Kl. 10.00 - 12.00 Børnekræmmermarked foran markedsteltet 
 Alle børn er velkommen til at lave en stand

Kl. 11.30 - 13.30 Lørdagsmenu i markedsteltet
 Bøf m. løg pris 58,-

Kl. 11.30 Sponsorcykelløb
 Arrangør: Tylstrup Rideklub

Kl. 13.00 Havetraktortræk
 Der køres i 3 klasser:
 Standardklasse, Lille klasse (Max 300 kg.) og Stor klasse (300 - 500 kg.) 
 Tilmelding og regler henvendelse til Morten Piil, tlf. 29 26 19 85

Kl. 14.30 Bugislaw 
 Stort børneshow efterfulgt af ballondyr

Kl. 19.00 Fællesspisning og dans i markedsteltet
 Menu: Krydderskinke, fl ødekartofl er, krydderkartofl er, salat og fl ûtes
 Maden leveres af Slagtermester Bo Frederiksen, Tylstrup
 Pris pr. kuvert 125,-
 Billetter sælges i forsalg hos Dagli´Brugsen og Spar i Tylstrup
 Bordbestilling hos Jeanette, tlf. 26 81 14 80

Kl. 19.00 Markedsbal med Klaus & Servants samt Hitkanonen

Kl. 02.00 Markedsteltet lukker
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MARKED
SØNDAG 25. AUGUST
Kl. 09.00 Gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet
 Sponseret af: Bethania kirken

Kl. 10.00 Markedsgudtjenste
 Bethaniakirken v/ præst Philip Fodgaard

Kl. 11.00 - 13.00 Børnekræmmer marked foran markedsteltet 
 Alle børn er velkommen til at lave en stand

Kl. 11.30 - 13.30 Søndagsmenu i markedsteltet 
 Flæskesteg pris 58,-

13.00 - 15.00 Udstilling af Harley motorcykler

Kl. 13.00 - 18.00 Kandis 
 Spiller op med populær dansemusik i markedsteltet

Kl. 18.00 Udtrækning af hovedgevinster fra Tylstrup borgerforenings tombola
 Herefter er markedet slut for 2013

HOVEDSPONSORER TOMBOLA, TYLSTRUP MARKED 2013
Tylstrup Bolighus: Sofagruppe, værdi: 5000,- 

Nr. Sundby Bank: 2 x bankaktier, værdi: 2000,- i alt: 4000,-

Landinspektørfi rmaet Søren Lange Aps: Gavecheck, værdi: 2500,-

Mesterslagter Bo Frederikssen: Gavekort til butik, værdi: 2500,-

Ny Vraa Bioenergy: 1 stk. Netpellets, værdi: 2150,- 

Tylstrup Autohandel v/ Michael Sudergård: Gavekort til indkøb eller reparation, værdi: 5000,-

Tømrerfi rmaet Dan Jensen A/S: Gavekort til køb af håndværker, værdi: 4000,-

Spar Tylstrup Lavpris: 2 stk. gavekort til indkøb i butik, á værdi: 1500,-

Dagli´Brugsen, Tylstrup: Gavekort til indkøb i butik, værdi: 2500,-
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TYLSTRUP
SKYTTEFORENINGEN

Inviterer til en GRATIS skydeaften i 
Skytteforeningens lokaler i 

vestenden af Tylstrup Hallen.
Det sker dagen før normal klubaften.

Kom og se vores fl otte faciliteter,
og prøv at skyde en runde på 25 skud.

Så sæt kryds i kalenderen ved: 

ONSDAG DEN 4. SEPTEMBER
KL. 19.00

Der vil være kaffe på kanden,
og der kan købes øl og vand. 

Foreningen er ejere af rifl er, som man kan låne,

så det ikke en betingelse, at kan har et våben for

 at komme til at skyde. 

Alle aldre er velkomne!

Med venlig hilsen 
Tylstrup Skytteforening

AUGUST 2013
 13.  Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Sognekoret starter i Sognets Hus.

 14. Gavlen: 
 kl. 13.30 Havefest Tylstrup/Vadum Seniordansere kommer og
  underholder.

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

 16.  OPEN BY NIGHT I TYLSTRUP

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

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

 22.  Markedsbanko i markedsteltet
 kl. 18.30 

 22.-23.-24.-25. TYLSTRUP MARKED

 23.-24.-25. Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
   Vaffelbagning.

Kalender
SEPTEMBER 2013
 1.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Velkomstgudstjeneste for årets konfi rmander.

 3. Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

 6.  Gavlen: 
 kl. 18.00 Høstfest v. Centerrådet.
  Underholdning og lystige viser. Se menu i folder.

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

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

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

 14.-15. Badminton: 
   U15 og U17 ABCD stævne.

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

 18.  Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Viseaften med Dorthe Honoré Johansen.

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

 20. Gavlen:
 kl. 13.30 Skosalg v. Jan Guldbæk Sørensen.

 24.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00  Sogneeftermiddag.
  Bustur til Aalborg Kloster og Klosterkirken.
  Gratis adgang – tilmelding nødvendig. Kom PRÆCIS.

 29. Ajstrup Kirke:
 kl. 10.00 ”Fyld Danmarks Kirker”.
  Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.  
  Tilmelding nødvendig.

 29.  Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
 kl. 13.30  Banko på Gavlen.

 DIN ANNONCE
 PÅ SIDE 22-23?
 KONTAKT
ANJA BO JUSTESEN
TLF. 60 69 26 73
 BOJUSTESEN@STOFANET.DK

 PRISER
Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . . . kr. 750,-

2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . kr. 1400,-

1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 600,- 

1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 1000,- 
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ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentliggjort
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!
Oplysningerne indsamles og redigeres af:

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

ANJA BO JUSTESEN
Klitgårdsvej 6, 9382 Tylstrup
bojustesen@stofanet.dk
Tlf. 60 69 26 73

Næste udgave af INDBLIK omdeles i 
november 2013 i løbet af uge 46. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 10. oktober 2013

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

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

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

 1.  Gavlen: 
 kl. 14.30 Gudstjeneste v. Folkekirken.
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

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

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

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

 7.  Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
   Åletur (se Vodskov avis).

 11.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.30  Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

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

 16.  Ajstrup Kirke:
 kl. 19.30 Kirkekoncert i Ajstrup Kirke.
  Christian Alvad og Rod Sinclair.

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

 21.-25. Gavlen:
 kl. 13.30 Højskoleuge.
  Tag et program på Gavlens aktivitetscenter.

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

 27.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste.
  KFUM-spejderne medvirker. Kirkefrokost.

 29.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Musikeftermiddag med Aalborg Pensionistorkester. 
  Gratis kaffebord.

OKTOBER 2013 NOVEMBER 2013
 2.-3.   Abbé Pierres Klunsere:  
 kl. 10.00 - 16.00 Loppemarked. 

 2.  Badminton: 
 kl. 10.00 - 14.00 Nybegynderstævne.

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

 3.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 14.00 Mindegudstjeneste for årets døde.

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

 5. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.
  Forfatter Hans Gregersen: 
  Krigens By – Aalborg 1940 – 1945.

 8.  Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
 kl. 13.30 Andespil på Toftegårdscentret, Sulsted.

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

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

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

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

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

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfi rmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

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

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

August 2013
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DIN ANNONCE HER?
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,-

DIN ANNONCE HER?
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,-

DIN ANNONCE HER?
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

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!

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

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

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

BRØNDERSLEV AFDELING

Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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

www.bilgaarden-hostrup.dk

BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

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

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Au
gu

st
 2

01
3
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

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

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

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og 

mindre arrangementer. 
Godkendt til 50 personer.

Leo Navntoft: 3028 9826

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

Luneborgvej 57-59-60

9382 Tylstrup

98 26 14 18

Dan Kristiansen

August 2013
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre

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

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

AJSTRUP 
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31

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

ASTA/TUI Håndbold
v/ Myrna Olesen 
25 20 41 55

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

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

BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

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

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

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
98 26 21 73

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

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

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

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

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

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

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Helle Jørgensen 
61 18 38 60
Halinspektøren:
Maria Nielsen
29 73 03 35

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

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

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

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

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

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
Formand:
Bettina Mørk
25 54 31 12
frk.moerk@hotmail.com
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94

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

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

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

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

Skolebestyrelsen
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
9382lykke@gmail.com

VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

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 
ANJA (BOJUSTESEN@STOFANET.DK) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN


