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Kvartalets profil
Hans Nibe Hansen

på 3.000 kr. Desuden har vi med stor
tak modtaget knap 2.300 kr. fra 6 af
vores læsere. Heraf er der 320 kr. fra
den sponsoraftale, vi har med Tylstrup
Autohandel, hvor de giver 5% af regningens beløb til Indblik, hvis man
husker at sige det, når man betaler
sin regning.
Vi er meget taknemmelige for de
penge, vi får ind fra alle frivillige,
sponsorer og annoncører. De 1.500
kr. vi har i overskud hjælper også lidt
på vores egenkapital, men vi er stadigvæk meget sårbare over for prisstigninger på trykning og omdeling.
Så det vil være dejligt om vi kan få
den egenkapital længere op.
Vi har fundet flere annoncører, men
vi har også mistet nogle, så vi vil være
meget taknemmelige for Jeres støtte.
I bestemmer selv beløbets størrelse.
De beløb vi fik ind i 2015 lå mellem
150 kr. og 1.000 kr.
Husk også at nævne det hos Tylstrup Autohandel, hvis I får jeres bil
repareret der, at de skal støtte INDBLIK.
Pengene kan sendes via direkte til
vores bank konto på konto nr. 74481202245.
Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget
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Tak for hjælpen?
Regnskab for Indblik 2015

Som det kan ses i regnskabet herunder, så har vi fået vendt underskuddet til en lille overskud. Et flot resultat taget i betragtning af det store
underskud sidste år. Indtægterne
er kommet ind ved, at vi har fundet
flere annoncører, og en forhøjelse af
tilskuddet fra Tylstrup Borgerforening

2014 var et meget dårligt år for Indblik. Ikke så meget på selve indholdet, men mere på den økonomiske
del. Som I kære læsere sikkert husker, så kom vi ud med et underskud
på over ni tusinde kroner. Derfor bad
vi om frivilligt indbetalinger fra Jer. Og
hvordan gik det så??

Nr. 1 – Februar 2015

4

3
4
8
10
12
14
16
17
18
18
20
21
22
25
26
27
29
32

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 Jens Thomsen Nygaard.
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nelsen i 1980. Den blev desværre lagt
stille i 2 år, da jeg midtvejs i forløbet
blev ramt af lymfekræft som 25-årig.
Det tog 5 år af mit liv at komme
over det igen. Jeg blev godt nok ved
med at studere, fordi jeg havde fantastisk gode forhold ude på sygehuset.
Jeg lå på enestue, så jeg kunne læse
til eksamen, mens jeg lå der. Alligevel
var jeg nødt til at holde en pause på
2 år midt i det hele. Men det lykkede
at komme over det hele, både uddannelsen og sygdommen. Jeg mærker
overhovedet ikke noget til sygdommen nu, og det jo 40 år siden. Så det
er dejligt.

Du blev uddannet,
hvad skete der så?

Kvartalets profil:

Hans Nibe Hansen
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Så er det igen blevet tiden, hvor jeg
skal ud med blokken for at finde en
person, som kunne have lyst til at fortælle lidt om sig selv og sit liv. Personen, jeg har fundet denne gang, har
jeg ikke selv brugt så meget tid på at
finde. Jeg har fået utallige opfordringer til at få en snak med ham, og da
han opfylder alle de krav, som jeg har
for at komme med i min betragtning,
så gik jeg med til det. Kravene kunne
være som følger: ”Tilflytter, Ildsjæl,
ikke helt ung, berejst” osv.
Nej det er noget værre sludder, for
der er ikke nogle krav. Jeg prøver at
sprede mig over så stort et spekter
som muligt, da alle mennesker har
en historie. Det er det, der gør det til
så spændende en lille hobby, jeg har
fået ved at lave disse indslag i Indblik.
At Hans Nibe Hansen så lige har de
ting, som jeg før nævnte, med i sin
”rygsæk” er et tilfælde, men det er
rigtigt, at jeg har fået mange opfordringer på at snakke med ham, og da
jeg selv kun kendte ham af navn, var
det oplagt, at spørge ham, om han
ville være med, og det gav heldigvis
et positivt svar.

Det er nemlig som sagt Hans Nibe
Hansen, alias ”Mr. TUI” (Tylstrup Ungdoms & Idrætsforening) jeg har sat
stævne denne gang, og vi sidder nu
en torsdag formiddag i november og
får en sludder.
Fulde navn: Hans Nibe Hansen.
Stilling: Pensioneret El-ingeniør
Alder: 67 år.
Civil stand: Single.

Hvor er du født og opvokset og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født og opvokset i Skagen i en
stor familie. Min far var gift to gange,
så vi var i alt 9 børn. 5 i første ægteskab, og så var vi 4 i det sidste. Min
far stammede fra Møn og min mor fra
Fyn, så det var to øboere, der fandt
sammen.
Min far var fiskeeksportør på Møn
og senere i Nibe. Deraf navnet ”Nibe”.
For da han flyttede til Skagen og købte et af de røde fiskepakhuse på havnen, fik han en nabo, der også hed
Hansen. Så for at postbuddet kunne
finde rundt i dem begge to, blev min
far altid kaldt ”ham fra Nibe”. Det

navn kom også til at står over fiskehuset, og derfor tog han det også ind
som mellemnavn.
Min far døde, da jeg bare var 6 år
gammel, så det var knap nok, at jeg
lærte ham at kende. Min meget ældre halv-storebror overtog forretningen. Han blev også senere borgmester i Skagen, og var det i 13 år. Han
hed Hemming Nibe Hansen.
Jeg kom efter skolen i lære som
elektriker ved et firma, som hed Skovgård i Skagen. Der var jeg indtil jeg
kom ind som soldat ved Flyvevåbnet
i København.
Da jeg var færdig med at være soldat, tænkte jeg, at jeg godt kunne
tænke mig at lære lidt mere. For jeg
var gået ud af 9 kl. i folkeskolen. Så
jeg kom ind på Teknisk Skole i Frederikshavn for at tage realeksamen.
Derefter startede jeg på et forberedelseskursus for at komme ind på Aalborg Teknika, men det år, jeg gik på
det kursus, blev Akademi- og Teknikum ingeniør uddannelsen slået sammen til Aalborg Universitets center, og
min uddannelse blev kaldet Akademi
ingeniør. Jeg blev færdig med uddan-

Hvad bestod dit arbejde i?
Det var hovedsagelig cementfabrikker, der blev bygget og mine opgaver
var, når bygningerne var bygget og
maskinerne var monteret, at teste
maskinerne og kontrolsystemerne
for at få det komplet produktionsanlæg til at fungerer. Ligeledes var jeg
også, her hjemme fra Danmark, med
i opstarten af projekterne. Projekterede dele af de elektriske systemer,
kontrolsystemerne og el forsyningen
til fabrikken. Det var bl.a. planlæg-

ning, indkøb, tegninger, diagrammer
og programmer til kontrolsystemer.
Det er et stort arbejde, at overskue
et helt produktionsanlæg på en cementfabrik, men det er sjovt, også
når man kommer ud og ser, at det
man har lavet på papiret, også fungerer i praksis.

Hvornår stoppede du
med at arbejde?
Jeg gik officielt på pension i 2013.
Her startede jeg et selvstændigt
konsulentfirma, hvor jeg sad og arbejdede her hjemme fra med nogle
projekter og rådgivning, stadigvæk for
FLSmidth. Det gjorde jeg så til jeg helt
stoppede med at arbejde den 1. april
i år 2015, og lukkede firmaet ned
igen. Da havde jeg ikke lysten til at
arbejde med cementfabrikker mere.
Jeg syntes, at opgaverne begyndte at
ligne hinanden, og det blev lidt kedeligt. Nu vil jeg så til at bruge mere tid
på mig selv og på lidt rejsen rundt i
verden.

Hvorfor endte det med, at
du slog dig ned i Tylstrup?
Skal jeg være helt ærligt, så anede
jeg ikke, at der var noget som hed
Tylstrup, og hvor det lå henne. Jeg
boede i Holbergsgade inde midt i Aalborg. Det var sjovt nok, da man var
ung, men som tiden gik, blev jeg træt
af kun at se huse, når jeg kikkede ud
af vinduet. Jeg ville gerne ud, hvor der
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Ja, jeg havde arbejde 14 dage efter
at jeg var færdig. Det var ved Vinther
Buus i Aalborg, som var et rådgivende
Ingeniørfirma. Der var jeg i næsten 20
år. Dvs. jeg var udlånt til andre firmaer, og i første omgang var jeg udlånt til
Aalborg Portland. Da jeg havde været
der i et års tid, blev jeg sendt ned til
Cairo i Ægypten, hvor de byggede en
cementfabrik. Det blev til 2 år dernede, nemlig i 1981 og 82. Efter et
års tid dernede tog jeg hjem en tur
og købte en bil, for så at køre derned igen. Ned igennem Europa og jeg
sejlede over fra Piræus i Grækenland
til Alexandria og kørte videre derfra til
Cairo. Et år senere kørte jeg så hjem
til Danmark igen. Jeg arbejdede for
Aalborg Portland i ca. 13 år.
Derefter kom jeg over til FLSmidth,
hvor jeg pendlede til København
hver uge, hvis ikke jeg var sendt ud
i verden for dem. Jeg tog flyveren til
hovedstaden, hver mandag og hjem
igen torsdag aften, og boede så på et
værelse derovre midt i ugen. Det stod
på i 5 - 6 år. Så lykkedes det mig, at
få overtalt FLSmidth til at oprette et
kontor i Nørresundby. Her var vi 6 - 7
ansatte som tog os af projektering af
power- og kontrolsystemer til cement
fabrikker verden over. De store møder
med de andre afdelinger af FLSmidth
kunne man jo bare holde via video
konference. Det gjaldt også møder
med det kæmpe store center, som
koncernen har ude i Indien.
Rigtig mange gange var jeg også
sendt ud i verden på opgaver. Af

lande, jeg har været udsendt til, kan
nævnes Vietnam, Saudi Arabien, Kuwait, Spanien, Schweiz, Tunis, Rusland m.fl.. I Rusland var det i forbindelse med, at der skulle være Vinter
OL i Sotji i 2014, så der skulle bygges
en masse faciliteter til afholdelse af
det. Derfor skulle de også have bygget cementfabrikker til at producerer
byggematerialerne til foretagenet.
De fleste opgaver i udlandet var
tidsmæssigt ikke så lange som det i
Ægypten, men for det meste en varighed på 3 - 6 måneder.
Meget af hverdagene gik med at
arbejde, men i weekenderne var der
muligheder for at komme ud og se
landet. Ved at arbejde med lokalbefolkningen, lærer man deres livsstil at
kende, så det har været spændende
hele tiden. Det har alle steder været
ualmindeligt flinke mennesker, jeg har
arbejdet sammen med.
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De kommende badmintonstjerner instrueres. (Privat foto)

Du nøjedes ikke bare
med at sidde i badminton
afdelingen vel?
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var lidt grønt og natur. Så læste jeg
en dag i avisen om et projekt, hvor
der skulle bygges nogle andelsboliger
i Tylstrup. Jeg tænkte, at det ville jeg
da op og kigge på, og kørte så op omkring Vodskov og fandt ud af, da jeg
tog kortet frem, at jeg skulle køre lidt
længere for at finde Tylstrup. Jeg kom
så op og fandt den her bare mark bag
ved Bilgård, hvor der skulle bygges
nogle andelsboliger. Det syntes jeg så
meget spændende ud, så jeg besluttede, at det var her jeg ville bo. Jeg
gik med i projektet og var med til et
møde på Tylstrup Kro, for at stifte andelsforeningen og så flyttede jeg ind i
min bolig i maj 1989.

Hvad var dit første
indtryk at byen, da du
endelig fandt den på kortet?
Ja jeg syntes da godt nok, at det var
en lille ”flække”, men jeg flyttede hertil med et åbent sind og blev hurtigt
formand for andelsboligforeningen,
hvilket jeg har været lige siden.

Det var ikke bare
boligforeningen du blev
rodet ind i, vel?
Nej, det var jo alle sammen relativt
unge mennesker, som flyttede ind
hernede, og vi var hurtigt nogle stykker, som bestemte, at vi ville hen og
spille badminton i Tylstrup Hallen. Vi

fik så en tid, og startede med at spille
en gang om ugen. Jeg har altid spillet
badminton fra jeg var dreng i Skagen.
På et tidspunkt blev der nogle problemer i bestyrelsen, og de trådte
alle sammen tilbage. Derfor blev der
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Så tænkte jeg, at jeg da godt
ville vide, hvad der skete, så jeg tog til
mødet. Det skulle jeg aldrig have gjort
(grinede han) for der blev valgt en helt
ny bestyrelse, og jeg kom med i den,
som næstformand. Dvs., det varede
kun et par timer, for så meddelte den
valgte formand, at hun ikke ønskede
at være formand alligevel, og så stod
jeg med posten. Den havde jeg så i
10 år. Jeg blev så også samtidigt træner for spillerne, og det har jeg været
i 20 år. Der var ikke ret mange børn,
der spillede badminton, da jeg startede, og der var slet ingen træner. Det
var kun på motionsniveau, der blev
spillet badminton.
Men vi fik ansat en træner, og jeg
begyndte at hjælpe ham. Lidt efter
lidt var vi så oppe på over 50 børn
og unge som trænede badminton og
så kørte det bare derud ad, hvilket
det har det gjort lige siden. Der har
da været opgangs- og nedgangstider,
men det afhænger jo af børnefødslerne i byen. Efter 10 år trådte jeg
ud af bestyrelsen og var derefter kun
træner.

Jeg spiller da stadigvæk badminton,
men kun på motionsplan. Vi er 4 som
mødes hver tirsdag og får rørt os.
Her i sommers bestemte jeg mig
for, at nu ville jeg prøve at cykle til
Skagen. Jeg købte en ny cykel, og
så startede jeg en torsdag morgen i
august måned, og cyklede så til Skagen. Det tog 4,5 time at køre de ca.
80 km. Jeg kørte sådan mere eller
mindre tværs over, op igennem Vendsyssel, og kom ud oppe ved Jerup.
Jeg tog lige en dags pause i Skagen
og boede hos min familie, for så at
cykle hjem igen. Det var en noget
mere træls tur. For det første, så var
der modvind, så fik jeg en flue i øjet,
og for at det ikke skulle være løgn, så
punkterede jeg ved Øster Vrå. Der var
heldigvis en cykelhandler, som havde
åbent, så jeg kunne få dækket lappet igen. Jeg havde selvfølgelig ikke
taget lappegrej med, ”for sådan en ny
cykel skulle jo ikke kunne punktere”,
(sagde han med et skævt smil.) Ellers
gik turen godt. Jeg havde øvet mig, og
trænet med nogle ”små” ture på 25 30 km først, for lige at komme i form
til turen, men det var sjovt, så det tør
jeg godt gøre om igen.
Ellers, så er det planen at jeg skal
ud og rejse en del. Jeg har allerede

Man kan vist godt kalde dig
en ildsjæl, eller hvad?
Det ved jeg ikke om jeg er, men jeg
har aldrig helt kunnet lade være med
at blande mig i de ting, jeg har med
at gøre. Jeg vil gerne have lov til at
stå ved mine meninger, og når man
har med noget at gøre, så vil jeg også
gerne være med til at bestemme,
hvordan det skal gøres og hvad pengene bliver brugt til.
Som formand for idrætsforeningen
sidder jeg også automatisk i Tylstrup
Hallens bestyrelse og her har jeg også
være med til at bestemme nogle tiltag. F. eks var der et halgulv, som
trængte til at blive lakeret. Så var det
jo med at presse på til det bliver gjort.
Det var godt nok knap nok, at vi havde pengene, men det var nødvendigt
at få det gjort og så måtte vi skaffe
pengene bagefter.

været af sted nogle gange i år. Jeg har
nogle nære venner fra Skagen som
jeg rejser med hvert år. Vi har holdt
sammen helt tilbage fra skolens tid.
Vi mødes 4 - 5 gange om året og kender hinanden rigtig godt.
Jeg har en stor drøm om at komme
en tur til USA. Vi har genfundet en
gren af familien som emigrerede til
USA, og i dag bor i Phoenix i Arizona.
Dem kunne jeg godt tænke mig, at
komme over og besøge. De er blevet
fundet via Facebook. Det er et sjovt
medie. Godt nok er der meget skidt
derpå, men det er også fantastisk,
hvis man skal følge nogle mennesker,
eller også lede efter personer, osv. Vi
har lavet en gruppe for den familie på
Facebook, hvor vi skriver og udveksler
billeder osv. Det er meget hyggeligt.

Bliver du så boende i
Tylstrup, nu du stopper i TUI?
Ja det gør jeg. Jeg har godt nok i mange år haft tanken om at flytte tilbage
til Skagen, hvor jeg har min familie,
og hvor jeg er vokset op. Jeg elsker
Skagen og naturen deroppe, livet på
havnen hvor jeg opholdt mig meget
dengang osv., men det vil blive dyrt
at flytte tilbage og nu har jeg jo også
et godt netværk her i Tylstrup. Så jeg
bliver her i Tylstrup og Skagen ligger jo
kun en times kørsel i bil herfra.

Vi kunne
godt bruge
din historie!
I Redaktionsudvalget kunne
vi godt tænke os lidt fornyelse ved nogle flere skribenter, som har lyst til at komme
med små eller store tekster,
små anekdoter osv.
Så derfor: Går du rundt med
nogle idéer og har lyst til at
skrive lidt til bladet, kontakt
en af os i udvalget. Det behøver ikke være hver gang, og
heller ikke at være store tekster. Vi søger faktisk lidt kortere og sjove ting, som kan gøre
bladet endnu mere levende
Så hold dig ikke tilbage. Vi er
åbne for lidt af hvert. Det gælder også Jer i Ajstrup.
Redaktionsudvalget
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Der uddeles medaljer til de unge talenter. (Privat foto)

Nej, for jeg kom hurtigt til også at
sidde i hovedbestyrelsen og for fire
år siden blev jeg spurgt, om jeg ikke
kunne tænke mig at bliver hovedformand for TUI. Den siddende formand
havde ikke tid, mere, da han af arbejdsmæssige grunde tit var væk fra
byen i flere uger. Jeg skulle bare side
i et par år, som en overgangs periode.
Det gik jeg med til, da de lovede, at
det kun blev i 2 år. Da de 2 år så var
gået, spurgte de igen, om jeg ikke ville
tage 2 år mere. Det sagde jeg så også
ok til, men nu er det slut, og det står
jeg fast på. Så til marts 2016 stopper
jeg. Nu skal der nye kræfter til.
Når jeg ser tilbage på de 4 år, jeg
har siddet som formand, så kan jeg
da sige, at der er sket mange ting.
Måske ikke på det idrætsmæssige,
men mere på at få rettet op på nogle
ting og fået bragt tingene i orden.
Vi har fået lavet et betalingssystem,
som nu kører over internettet, så vi
nu slipper for at skulle sende girokort
ud og for alt det administration, der
følger med det. Vi lever i det 21. århundrede, så der skal andre takter til.
Vi fik også bygget en multibane.
Klubhuset har fået skiftet taget og er
blevet malet. Alt skal holdes ved lige,
ellers står det jo og forfalder.

Hvad skal du så nu få tiden
til at gå med fremover?
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Formanden på Tylstrup Stadion.

Jul

A f Dagplejer L ene M anstrup

i den kommunale
dagpleje i Tylstrup
en sildemad – selv dem på 1 år. Så
skønt. Og lige som den lækre mad er
en vigtig bestanddel af en julehyggedag, ja så er en lille lur over middag
altså påkrævet. Man skal jo være klar
til julehygge, når mor og far kommer
til æbleskiver. Dagplejejobbet bliver
ofte nævnt som et ”ensomt job” – ok,
vi arbejder hver især i vore hjem, men
vi er jo sammen til mange forskellige
arrangementer og aktiviteter, og vi er
rigtig gode til at bruge hinanden og

om det gjorde ondt i julemandsnumsen? Og - mon han kom direkte fra
Grønland? Måske havde han været
et smut omkring Rumænien, for der
kom altså et par rumænske gloser.
Men ok, julemanden ER jo en international figur. Børnene fik til stor glæde
deres gaver, man fik ønsket hinanden
god jul, og kl. ca. 16 var der bare oprydning tilbage. En dejlig dag var til
ende – mange holdt juleferie fra den
dag, og andre – både voksne og børn

selskab. Vi mødes i Tylstrup Frikirke
kl. 06.30 og modtager børnene der.
Først morgennusses der om de børn,
som virkelig har været ude i vinterkulden tidligt. Vi leger og hygger og spiser lækker formiddagsmad sammen.
Derefter er der igen leg og masser af
sang. Vi synger de par julesange og
julesalmer, som vi allerede har øvet
hele december – bl.a. var vi jo også
på Solgården, hvor vi sang julesange.
Så de største børn har altså helt styr
på ”Et barn er født i Bethlehem”s sidste linie – Halleluja – halleluja. Måske
bliver det engang imellem HalLULEja
– men hvad gør det? Og ”På loftet sidder nissen” er jo selvskreven.
Kl. ca. 11 var der julefrokost – lun
leverpostej, frikadeller sild osv. Og
ja, de allerfleste af vore børn elsker

give gode ideer. På sådan en dag tager vi jo så revanche – vi hygger og
spiser i middagsstunden og får gjort
klar til, at forældrene kommer kl. 14.
Her er der dækket festligt op, og
der serveres æbleskiver og the/kaffe.
Det er dejligt, at forældrene møder
talstærkt op. Tror faktisk også, at de
nyder at mødes og tale og være sammen på denne måde. De fleste kender
jo hinanden. Og så er vi så heldige, at
julemanden altid er klar over, at der
i Tylstrup kun findes søde og artige
børn. Han (måske hun) kommer altid i
hu-hej-godt humør og spreder glæde.
Først er han med omkring juletræet,
og i år var julemanden i ekstra god
form. Da han ville sætte sig ved træet
for at dele gaver ud, talte han til 3
og landede så på numsen. Gad vide

– havde endnu nogle ”arbejdsdage”
tilbage, inden juleferien meldte sig.
Tak til alle jer, der gjorde dagen mulig for os. Tak til Tylstrup Frikirke, fordi
de villigt stiller lyse, rummelige og
hyggelige lokaler til disposition hvert
år, tak til to friske eks-dagplejere, som
kommer og hjælper med køkkentjansen, tak til Dagli’ Brugsen og Tylstrup
Borgerforening for støtte. Det betyder
virkelig meget for os med jeres hjælp,
hvilket gør, at vi kan lave en virkelig
festlig dag. Tusind tak.
Efter oprydning og rengøring gik vi
dagplejere trætte hjem - dagen havde
været lang, men pyt, i ”rygsækken”
havde vi mindet om en fantastisk dag
med glade julespændte børn. Nu glæder vi os til et nyt og spændende år i
dagplejen.
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Fredag den 18. december blev der
holdt juleafslutning i den kommunale dagpleje i Tylstrup. Det er altid
en festlig og fornøjelig dag, hvor julehumør og en glad stemning præger
såvel dagplejere som børn. Og på
det tidspunkt har der jo allerede været fejret ”en del jul” rundt omkring i
både dagplejehjem og børnenes egne
hjem. Det er en dag, hvor vi er sammen fra tidlig morgen til sen eftermiddag – men vi er jo altså alle i godt
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Barndommens Gade del 9

Fredens Stemme!

Arbejde blandt flygtninge

A f E rik M ortensen

Med forbindelse til Tylstrup Nørrehede
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For få år siden var Thailand et eksotisk, fjernt land, som man kun hørte
om. Sådan er det ikke længere. Hvis
man ikke selv har været der, kender
man folk, som har besøgt landet, og
vi er fortrolige med thaiernes smil og
venlighed, og vi har set billeder af de
smukke strande og hørt om de billige
kopivarer.
Jeg hørte første gang om Thailand
for over 60 år siden. Det var i Bethania (Tylstrup Frikirke), fordi menigheden støttede og med jævne mellemrum havde besøg af missionærer, der
var udsendt fra Danmark til Thailand.
Det var både spændende og uvant at
se lysbilleder fra et fjernt fremmedar-

Tylstrup Nørrehede.

tet land, hvor elefanter blev brugt som
arbejdsdyr, og hvor mennesker kunne
blive smittet af den frygtelige sygdom,
spedalskhed, som vi ellers kun kendte fra Ny Testamentes beretninger, og
hvor børn blev efterladt forældreløse
på gaderne. Vi gyste, når vi så billeder
fra storbyernes slum og undrede os,
når vi hørte om buddhisme, der var
en religiøs tro meget forskellig fra det
meste af det, vi ellers kendte til.

Hvordan et eventyr begynder!
Det er interessant, at Tylstrup Frikirke
indirekte kom til at spille en vis rolle
i et ”missionseventyr”, der har fundet
sted de sidste 50 år med centrum i

Ketty sammen med familien ved Fredens Stemmes jubilæum.

Det begyndte i et
folkevognsrugbrød
Thailand er som sagt et buddhistisk
land. Det unge missionærpar slog sig
ned i Chiang Mai i Nordthailand, hvor
de stod over for en næsten umulig
opgave. Hvordan skulle de kunne forkynde det kristne evangelium, så det
fik en vis gennemslagskraft i dette
hedenske land. De besluttede sig for
at gå i gang med at producere kristne
radioprogrammer, som det lykkedes
dem at få sendt på forskellige thailandske radiostationer. Det første studie blev lavet i et folkevognsrugbrød,
som de kaldte ”Fredens Stemme”.
Denne radiostation havde 50 års
jubilæum i 2015.
Det er umuligt at remse alle de resultater op, som siden er fulgt i kølvandet på dette arbejde, men listen
er imponerende.
I dag produceres der radioudsendelser og tv-programmer fra ”Fredens
Stemme” som ingensinde før. Der er
en fast stab på omkring 15 heltidsmedarbejdere, der har til huse i store,
flotte og moderne bygninger. Før jul
blev der sendt programmer, der var
produceret på ”Fredens Stemme”, på
250 forskellige radiostationer i 65 af
Thailands provinser.

som yderligere fortalte om evangeliet. Fangen, som hed Somwang,
blev en kristen. Han fortalte evangeliet til sine medfanger. Pludselig kom
den ene rapport efter den anden om
mennesker, som var blevet kristne i
fængslet. Hundredvis blev døbt ad
gangen. Da Somwang havde udstået
sin straf, anmodede fængselsledelsen ham om at blive i fængslet, fordi
hans indflydelse var så gunstig, at
hele atmosfæren i fængslet var ændret. I dag er der bygget en kristen
kirke i fængslet, som hedder ”Fredens Stemme”, og Somwang gør et
fantastisk stykke arbejde med undervisning og forkyndelse af evangeliet,
og han er en stor hjælp, når fangerne
har udstået deres straf og skal udsluses af fængslerne og integreres i
samfundet.

Fangen Somwang
For nogle år siden sad en fange i et af
Thailands berygtede fængsler og lyttede til en af disse radioudsendelser.
Han skrev til radiostationen og bad
om at få skriftligt materiale tilsendt,

Der produceres programmer.

Cyklonen ”Nargis”
For få år siden hærgede cyklonen Nargis i Burma i samme region. Omkring
136.000 mennesker døde. ”Fredens
Stemme” fik tildelt 250.000 kr., som
blev uddelt som nødhjælp i området.
Senere er der ydet mange mikrolån
som led i et større projekt, hvor man
forsøger at hjælpe initiativrige mennesker med at komme i gang med at
etablere mindre virksomheder.

Tylstrup Genbrug støtter
Genbrugsbutikken og Frikirken i Tylstrup har gennem alle årene ydet
større eller mindre beløb til ”Fredens
Stemmes” vidtforgrenede arbejde.
Det er en overvældende tanke, at
det bl.a. begyndte med, at to piger
kom i søndagsskole i Tylstrup Frikirke!
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Fredens Stemme, Thailand.

den Nordthailandske by Chiang Mai.
Men det hele begyndte på Nørre Hede nord for Tylstrup, hvor min
bedstefar var landspost. På ruten
kom han til et lille husmandssted,
hvor der boede en familie med to piger. Bedstefar stod på god fod med
denne familie, og de satte pris på
”deres post”. Bedstefar satte aldrig
sit lys under en skæppe, så en dag
gav han dem en lille tryksag, der fortalte om Tylstrup Frikirke og de forskellige aktiviteter, som udgik fra kirken. Hans foretagsomhed var sikkert
ikke efter postvæsenets reglementer,
men faktum er, at manden på husmandsstedet læste den lille tryksag
og blev grebet af det, han læste. Så
da bedstefar næste dag dukkede op,
stod han parat med pungen i hånden.
Han fortalte, at han havde læst bladet
og var blevet grebet af det arbejde,
som et missionærpar øvede i Kina,
og som Tylstrup Frikirke støttede. Han
og konen havde talt om, at de gerne
ville støtte arbejdet med en lille skilling. Bedstefar tog med taknemlighed
imod pengene, som han lovede at videreformidle. Men samtidig blev han
varm om hjertet og sagde: ”I har to
dejlige piger. Jeg synes, I skulle sende
dem i søndagsskole i Tylstrup Frikirke.
Det er mig, der er leder.”
Og sådan blev det. Pigerne kom i
søndagsskole og var trofaste søndag
efter søndag i flere år. Senere blev de
knyttet til ungdomsflokken i kirken, og
det fik afgørende betydning for deres
liv.
Den ene blev gift med en mand
fra Løkken. De flyttede til Grindsted
i Midtjylland, hvor de blev aktive i en
søsterkirke til Tylstrup Frikirke. De fik
5 børn. Den ældste var en pige, som
hed Ketty. Hun blev gift med Viggo,
der kom fra et lille husmandssted
imellem Brovst og Fjerritslev. Dette
unge par følte et kald til at blive missionærer i Thailand. Dermed startede
et usædvanligt eventyr.

”Fredens Stemme” er også involveret
i arbejdet, som foregår i de store flygtningelejre på grænsen mellem Burma
og Thailand. Nogle af disse flygtningelejre rummer 60 – 70.000 flygtninge.
Fredens Stemme er behjælpelige
med undervisningen og uddannelsen
af kristne præster. I en af lejrene har
man en Bibelskole, hvor der går mere
end 500 elever. For nogle år siden
havde vi et vennepar, som besøgte
denne flygtningelejr. De deltog bl.a. i
en gudstjeneste, hvor en gruppe invalider, der var ofre for borgerkrigens
gru, sang. De beskrev det som deres
livs største oplevelse og sagde, at
de ikke kunne forestille sig, at engle
kunne have sunget smukkere.
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✁ARRANGEMENTER 2016
April Marts Feb.
Maj
Juni
Aug.

Fredag d. 12. : Fiske- & Skaldyrsbuffet
Fredag d. 19. : Fiske- & Skaldyrsbuffet
Fredag d. 26. : Fiske- & Skaldyrsbuffet

Sept.

Dan Jensen A/S

Søndag
Fredag
Fredag
Fredag

Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag

d.
d.
d.
d.

Oktober

Tømrerfirmaet

Søndag
Fredag
Fredag
Fredag

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

d. 7. : Vildtbuffet
d. 14. : Vildtbuffet
d. 21. : Vildtbuffet
d. 28. : Vildtbuffet

November

Kvartalets virksomhedsprofil:

Fredag d. 12. : Ambassadøraften
Lørdag d. 13. : Ambassadøraften

Fredag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Søndag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

4.
10.
11.
18.
25.
27.

:
:
:
:
:
:

Andebuffet
Mortens aften (andebuffet)
Andebuffet
Andebuffet
Andebuffet
Adventsfrokost - buffet, kl. 12-15

December

Klip ud og gem!

Fredag
Søndag
Fredag
Søndag
Fredag
Søndag
Lørdag

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

2.
4.
9.
11.
16.
18.
31.

:
:
:
:
:
:
:

Julebuffet
Adventsfrokost - buffet, kl. 12-15
Julebuffet
Adventsfrokost - buffet, kl. 12-15
Julebuffet
Adventsfrokost - buffet, kl. 12-15
Nytårsmenu (ud af huset)
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Indblik ønsker at præsentere byens
og egnens mange spændende virksomheder. Hvert kvartal vil der være
et virksomhedsportræt.
Premierepræsentationen
sætter
fokus på Tømrerfirmaet Dan Jensen
A/S, som er ejet af Dan Jensen.
Indblik mødtes med Dan en ret kold
tirsdag eftermiddag i begyndelsen af
året.

Hvad beskæftiger
firmaet sig med?
Dan: ”Det er jo et tømrerfirma, som
laver al slags tømrerarbejde. Vi kan
påtage os alle opgaver inden for fagområdet.”

Hvornår blev firmaet etableret?
Dan: ”Jeg etablerede mig som selvstændig den 1. december 1996. Jeg
har altid gerne villet være selvstændig. Lige siden jeg kom i lære, havde
jeg tænkt på, hvornår tiden var. Så
for knap 20 år siden var det blevet
det rette tidspunkt. I 2006 blev det
personlig ejede firmaet lavet til et aktieselskab.”

Hvem stiftede firmaet?
Dan: ”Jeg stiftede selv virksomheden.”

Nuværende beliggenhed?
Dan: ”I 2005 byggede vi vores nuværende bygning samtidig med at vi som
familie flyttede ind i privaten, som
ligger i umiddelbar forbindelse med
firmaets bygning. Vi har været rigtig
glad for at have privatbolig og firma
så tæt sammen.”

Antal medarbejdere?
Dan: ”Jeg har seks dygtige medarbejdere, fire svende og to lærlinge.”

Hvad er mon Jeres speciale?
Dan: ”Vinduer og døre gør vi meget i,
vi har handlet med Outrup Vinduer og
Døre siden 1998. Vi er meget glade
for samarbejdet, og vi kan leverer
gode, skræddersyede løsningen gennem dette samarbejde.
Firmaet har netop indkøbt en isoleringsmaskine, så man hurtigere kan
lægge den nødvendige, lovbefalede
isolering, ligesom vi naturligvis også
kan efterisolere eksisterende huse.”

Hvorfor er virksomheden
placeret i Tylstrup?
Dan: ”Jeg er født her i Tylstrup, så jeg
kan ikke forestille mig at drive virksomhed noget andet sted.”

Hvordan med fremtiden,
hvad byder den på?
Dan: ”Det er svært at sige. Jeg forestiller mig ikke de store ændringer, jeg
har som sådan ikke ambitioner om at
blive større. Jeg er meget godt tilfreds
med mit firma, som det er nu.
Indblik siger tak til Dan Jensen for beredvilligt at stille op til interview.
Kontakt:
Tømrerfirmaet
Dan Jensen A/S
Luneborgvej 105 C
9382 Tylstrup
CVR: 27 52 86 78
Telefon 98 26 08 08
Mobil 40 34 78 08
Fax
98 26 08 98
E-mail dan.jensen@mail.dk

Fredag d. 1. : Bisonbuffet
Fredag d. 8. : Bisonbuffet
Fredag d. 15. : Bisonbuffet
d.
d.
d.
d.

8.
13.
20.
27.

:
:
:
:

Mors dag, frokoståben
Babettes Gæstebud - buffet
Babettes Gæstebud - buffet
Babettes Gæstebud - buffet

d.
d.
d.
d.

5.
10.
17.
24.

:
:
:
:

Fars dag, frokoståben
Fiske- & Skaldyrsbuffet
Fiske- & Skaldyrsbuffet
Fiske- & Skaldyrsbuffet

16.
17.
25.
30.

:
:
:
:

Ambassadøraften
Ambassadøraften
Åbent Hus
Vildtbuffet

Se menu
for alle
buffeter på
luneborg.dk

Bestil
direkte på
webshop

Luneborg Kro
Luneborgvej 310
9382 Tylstrup

brug linket på
www.luneborg.dk

Bliv

ambassadør

for Luneborg Kro,
g
få større tilknytnin
til kroen, og opnå
på
fordele - læs mere
luneborg.dk
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A f F inn Kier-H ansen

Søndag d. 6. : Åbent Hus
Fredag d. 11. : Irsk aften
Påsken, 24.-28. : Påskefrokost, kl. 12-15

Vi giver

20% RABAT
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på overnatninger
i forbindelse
med buffet.

Alle vore buffeter starter kl. 18.30 - 19.30
OBS! Vi tilbyder også mad ud af huset mellem jul og nytår.

Der tages forbehold for ændringer - følg med på www.luneborg.dk
her kan du også læse mere om de enkelte arrangementer.

HUSK!

Vi leverer mad ud af huset, også til DIN næste fest..!
f.eks. fødselsdage, jubilæer, konfirmationer osv.

BOOK DIT BORD ALLEREDE I DAG

Tlf. 98 26 51 00 · www.luneborg.dk

facebook.dk/luneborgkro

Tylstrup Genbrug 25 år

Tylstrup på verdenskortet og langt over 1 million kr. sendt til velgørende formål
A f Søren Mortensen

at det er mere aktuelt end nogensinde
at arbejde med genbrug. Så efter 11
år på Luneborgvej 74 skiftede butikken atter adresse. Man fik nemlig mulighed for at leje sig ind i bygningen,
som havde huset Nørresundby Bank.
Her var der bl.a. mulighed for at få
plads til flere møbler, som mange er
interesserede i. Butikken skiftede nu
også navnet ”Træfferen” ud med det
mere sigende Tylstrup Genbrug, men
der stadig kaffe på kanden!
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I 25 år har der været genbrugsforretning i Tylstrup. For fredag d. 6. nov.
2015, var det præcis 25 år siden, at
den første genbrugsbutik i Tylstrup blev
åbnet i 1990. En gruppe af initiativrige
kvinder med tilknytning til Tylstrup Frikirke så muligheden i, at genbruge ting,
som ellers ville havne i skraldespanden eller på affaldspladsen. At man
samtidig kunne tjene penge til sociale
formål, var dog den største drivkraft.
Genbrugsforretningen blev etableret i
det tidligere vaskeri – og hvor Tylstrup
småkagefabrik tog sin begyndelse – på
Luneborgvej nr. 76. Butikken kom i før-

2 af ekspedienterne.

ste omgang til at hedde ”Træfferen”,
for formålet var ikke bare at genbruge
ting og tjene penge, men også at mødes, få en snak og drikke en kop kaffe
– altså være en slags socialt værested.
I begyndelsen var der ansat 15 frivillige arbejdere. Fra første dag var det en
succes, og overskuddet fra salget blev
et godt løft til projekter rundt omkring i
den store verden.

90’erne blev omgivelserne i de daværende lokaler for trange. Der blev mulighed for at få nye lokaler i 1999, men
det blev ingen lang flyttetur. For det blev
lige på den anden side af vejen, nemlig
på hjørnet af Luneborgvej og Ultvedvej,
at ”Træfferen” fik nye og større lokaler.
Det viste sig at være en god idé, for
både omsætningen og medarbejderstaben steg, den kom nu over 20.

Genbrug er in – og nye tider

Atter ny butik og nyt navn

Genbrugsbutikken blev født en i en tid,
hvor det at genbruge var blevet moderne – altså mere og mere in, og sidst i

Genbrugstanken er fortsat stigende,
og den globale opvarmning kombineret med ønsket om bæredygtighed gør,

Open By Night – modeopvisning i Træfferen.

Ind imellem får man gode og sjove
oplevelser, når man arbejder med genbrug. I begyndelsen af 2015 havde
man en sådan. Man havde netop talt
om, at man måske kunne bruge lidt
flere nipsting. Kort tid efter fik man så
et tilbud om at tømme en stor lejlighed
i Aalborg, en lejlighed viste det sig, som
var fyldt med ene gode sager fra top til
tå, så at sige hver tomme var udnyttet.
I 2 dage i træk var der over 20 mennesker i sving, så ekstra mandskab blev
kaldt ind. Der blev knoklet og pakket
– og indimellem mange gode grin. Så
bønnen om mere nips blev hørt. Da var
man glade for, at der netop var bygget et ekstra rum til genbrugsbutikken,
hvor man kunne have møbler. Flere
rum og garager i Tylstrup og omegn
blev fyldt, og man pakker stadig ud!
Joh – det var en sjov oplevelse.

Hvad går pengene til?
Siden man i 2010 flyttede til de nuværende lokaler, er salget yderligere
steget, og man får ting, sager, tøj og
møbler som aldrig før. Mange mennesker vil gerne donere deres brugte ting

25 års jubilæumsfejring.

De frivillige
Uden de frivillige gik det ikke. Det kan
nævnes, at flere af de som begyndte i
”Træfferen”, stadig er aktive som frivillige her 25 år efter. For øjeblikket er
der omkring 20 frivillige medhjælpere.
Alle der har lyst, kan være med. Så
sidder du og læser denne artikel og
tænker, at det kunne jeg godt have lyst

25 års jubilæumsfejring.

til, ja så skal du være velkommen til
at komme ind når butikken har åben,
og det gælder både mænd og kvinder.
Den har åben fra mandag til fredag fra
kl. 13.30 til kl. 17.30, samt lørdag fra
kl. 9.30 til kl.12.30. Desuden er der
åben hele dagen den første fredag i
måneden.
Der er nok at lave, når man er frivillig. Ting skal på plads, der skal prissættes, kunder skal vejledes, der skal sorteres, stryges, vaskes, ryddes op – og
tid til en kop kaffe og socialt samvær.
I 2015 blev der desuden pakket
mere end 300 sække godt tøj, som
blev sendt til fattige familier i Rumænien via andre hjælpeorganisationer.

Tylstrup på verdenskortet
– glæden ved genbrug
og fremtiden
Man er i Tylstrup Genbrug stolte og glade for det store arbejde, og de mange
penge der gennem årene er formidlet
videre. Det har været til glæde, hjælp
og opmuntring for mange, og det har
sat Tylstrup på verdenskortet, og det
på steder, hvor man end ikke aner,
hvor Danmark er.
Man glæder sig til mange gode år
i fremtiden. Genbrugstanken er stadig
stigende og mere aktuelt end nogensinde. Desværre ser det ud til, at der
også i fremtiden bliver brug for hjælp
til fattige mennesker, der lever under
håbløse og umenneskelige vilkår.
Indblik vil i årets løb sætte fokus på de
forskellige projekter, som Tylstrup Genbrug støtter. Vi begynder i dette nummer med Thailand.
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Sjove oplevelser

til noget, der går til et godt formål, og
hvor hjælpen kommer derhen, hvor der
er brug for den, uden nogen form for
bureaukrati. De eneste udgifter man
har, er til huslejen, resten går ubeskåret til mange former for ulandshjælp.
Igennem de 25 år er der sendt penge
ud til mange gode projekter. Der støttes et børnehjem i Ghana, hvor man
hjælper hjemløse og forældreløse børn
til et godt liv og en god uddannelse.
Man hjælper flere steder i Thailand, bl.a. i flygtningelejren Ma Lae på
grænsen mellem Thailand og Burma,
der ydes støtte til børn i slumkvarterer i Bangkok, til mediacentret ”Voice
of Peace” (Fredens Stemme – se anden artikel) i Chiang Mai, som bl.a.
producerer udsendelser der bruges til
at fortælle om bedre sundhed blandt
thaierne.
Der er sendt mange midler til Tylstrup frikirkes projekter i Rumænien,
hvor mange fattige mennesker har
fået nyt håb, og mange børn fået glade
smil.
Desuden støttes et evangelisk – socialt arbejde i Ilulissat (Jakobshavn) på
Grønland.
Hjælpen til alle disse projekter er
i højeste grad en hjælp til nærområderne.
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Goddag og farvel i Dagli’Brugsen
A f E rhvervsforeningen

Det kan stadig nås

… Men hvad fylder fasten egentlig hos dig?
A f Finn Kier- H ansen , præ st Tylstrup Frikirke

deles udbytterigt at bruge en periode
hvert år på lidt ekstra refleksion over
livet, fremtiden, fortiden, familien og
måske et og andet ellers.
I den kirkelige tradition har fastetiden også været en bods- og bedetid.
Altså en tid, hvor man gjorde op med
sine fejltagelser og forkerte handlinger, for så sammen med Gud i bøn at
se fremad mod et liv med lidt færre
dumheder!

Bare tag fat …

Vores allesammens Brugsuddeler, Jonas Bertelsen, har efter mere end 28
års tro tjeneste valgt at give nøglerne
videre til souschefen Jette Hassing.
Jonas er et kendt og meget vellidt
ansigt i byen, altid bliver man modtaget med et smil og en frisk bemærk-

ning. Tidligt oppe og sent i seng, en
mand med mange gøremål.
Onsdag den 30. december 2015,
blev der holdt goddag og farvel reception. Rigtig mange kunder valgte
at kigge forbi til en dejlig forfriskning.
Jette er knap så kendt endnu, men

med højt humør og kæmpe gåpåmod
er hun klar til udfordringen. Vi glæder
os til at arbejde sammen med Jette
i byen.
Så et stort farvel til Jonas og varmt
velkommen til Jette skal der lyde fra
Erhversforeningen.

Først i februar slog vi katten af tønden
og spiste fastelavnsboller, til vi segnede. Dagen efter var den weekend forbi og hverdagens rutiner og gøremål
fyldte kalenderen i de fleste hjem.
Men hov, fastelavn markerer da et
eller andet? Jeps, fastelavn er begyndelsen på en periode på 40 dage
frem mod påske.

40 dage uden mad?
Hvorfor lige 40 dage? En af årsagerne
er, at Jesus faktisk selv fastede i 40
dage, da han som voksen tog fat på
sin tjeneste med at forkynde om Guds
rige.
Jesus fastede ifølge Bibelen fuldstændigt fra at spise. Og han opholdt
sig endda i ørkenen, altså tilbagetruk-
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ket fra mennesker. Det har givetvis
givet ham rigtig god tid til refleksion.
Nu behøver faste ikke være såkaldt
fuldfaste, hvor al mad forsages. I dele
af den kirkelige verden har fasten
været fra fx kød, og for nogle har det
være begrænset til nogle af dagene.
Faste kan også være fravalg af aktiviteter, som i hverdagen optager meget tid. Det kunne være de hyppige,
daglige tjek af Facebook. Eller måske
helt eller delvist fravalg af tv-kikkeri.

Hvad er fasten beregnet til?
Det med refleksion, sådan som Jesus
sikkert fordrev tiden, er fortsat en del
af fastetidens muligheder for dig. For
uanset hvad og om påsken betyder
noget for dig, så kan det blive sær-

Påske som fasteforbifejring
Påske slutter fasten, påske markerer,
at Jesus Kristus døde for vore overtrædelser, men han overvandt døden,
besejrede den, så du har mulighed for
evigt liv fra nu og i al – ja, evighed!
Hvis dette års fastetid har rummet
fravalg, så bliver dette års påske så
meget mere fornøjeligt, når du igen
kan spise løs eller tjekke Facebook –
i bevidstheden om, at der var tid til
eftertanke, og det blev påske igen i
2016.

Fakta om faste – sakset fra ”Den store danske”
tale for Jonas.
Formanden holdt

e gratulanter.
Nogle af de mang
Så holdt Jonas tal
e for Jette.

www.tylstrup-by.dk

faste, form for askese; religiøst begrundet periodisk afholdenhed fra føde og evt. fra drikke. Faste er almindeligvis
en forberedelse til indvielse og deltagelse i hellige handlinger, men tillige led i religiøs disciplinering som i yoga
og i ekstrem form som middel til egentlig verdensfornægtelse som i jainismen. I jødedommen indleder fasten det
jødiske år ved yomkippur med syndsbekendelse og bøn om tilgivelse.
I den katolske kirke kan bodsdage omfatte abstinens (afkald på kødspiser) og faste (hvor man nøjes med ét egentligt måltid om dagen). Af fastetiden, de 40 dage før påske, er nu kun askeonsdag og langfredag pligtige faste- og
abstinensdage. På fastetidens øvrige dage opfordres man til at give afkald på nogle af livets goder efter eget valg.
Islams fjerde søjle, sawm, påbyder en måneds faste (se ramadan), som dagligt brydes efter solnedgang. Undtaget
fra faste er normalt syge, børn, gamle og gravide.
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Jonas og Jette.

Så selv om en del af fasten er gået,
så er festen ikke forbi, du kan nå det
endnu. Når artiklen er læst, så brug et
lille øjeblik på at overveje, om du kunne have fornøjelse af, i år, at tænke
over tilværelsen og knytte denne eftertanke sammen med nogle bevidste
fravalg, som minder dig om de gode
hensigter.
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Kunne DU have lyst til at være
med i Tylstrup Borgerforening?

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen
For alle som vil have et bedre velvære

18

Så nærmer sig tiden for årets generalforsamling i Borgerforeningen. I år
er Theresa Vede og Lisbeth Pilgaard
på valg. Efter en aktiv og god indsats
gennem mange år ønsker Theresa
Vede ikke genvalg, og vi skal derfor
have fundet et nyt medlem til bestyrelsen.
Vi vil gerne opfordre dig til at tænke
over, om du ikke er vores næste nye
bestyrelsesmedlem. For dig der er ny
i byen, er det et godt sted at komme
til at lære de lokale at kende og sætte
nye tiltag i gang.
Borgerforeningen står for mange
aktiviteter i Tylstrup, såsom fastelavn
i hallen, Skt. Hans og juletræstænding. Vi har også en finger med i spillet i mange forskellige projekter fx
legepladsen i anlægget, multibanen
og søprojektet. Desuden er vi tæt
forbundet med Tylstrup marked og
revyen, som har deres egne udvalg.
Tylstrup Borgerforening har de sidste år også ydet økonomisk støtte til
rigtig mange tiltag i byen. Det er sket
via et ansøgningsskema, som byens

borgere har kunnet finde på vores
hjemmeside. Det er rigtig dejligt at
være med til, at støtte små og store
aktiviteter i byen. Måske er det vores
lille donation der gør, at et projekt
kan fuldføres. Det skal siges, at med
til donationerne, hører også gerne
en større eller mindre opgave. Vi er
begyndt at gå efter ”noget for noget
principperne”, og da vi har mange
arbejdsopgaver i byen, er der nok at
dele ud af. Ligeledes er det også nødvendigt at være medlem af Borgerforeningen for at blive tilgodeset.
Det er meget vigtigt, at pointerer
at Borgerforeningen er 100 procent
afhængig af Tylstrup marked og revyens overskud, for at kunne lave alle
de aktiviteter vi gør. Vores medlemstal kunne være meget højere, hvilket
betyder at indtægterne herfra ikke er
store. (Hermed en opfordring til at
blive medlem. Det koster kun 150 kr.
om året. Se hjemmeside)
I 2014 og 2015 har markedet desværre ikke givet overskud af mange
forskellige grunde. Det betyder at

Borgerforeningen fremadrettet, ikke i
samme grad som tidligere, kan imødekomme alle ansøgninger pga. af
manglende indtægter. Vi ved, at markedsudvalget arbejder på højtryk med
at nedjustere og fintænke nye planer,
som gør at markedet kommer ud med
overskud i 2016. Der bliver igennem
hele året, brugt utrolig mange frivillige timer og kræfter på at forberede
Tylstrup marked. Derfor er det meget
fortjent, at der kommer positive tal ud
på den anden side.
Tylstrup Borgerforenings bestyrelse
mødes ca. hver anden måned, hvor
vi planlægger kommende arrangementer og får en masse gode ideer.
Vi er en blandet flok af tilflyttere og
lokalfødte, der ønsker at holde byen
i gang og søsætte projekter for børn,
unge og ældre.
Hold øje med den eksakte dato for
generalforsamlingen på Facebook,
Tylstrup-bys hjemmeside og opslag i
byens butikker.
Har du spørgsmål kontakt da Lisbeth Pilgaard på tlf.: 29 72 36 84

Så blev Juletræet
atter tændt i Tylstrup
Borgerforeningen stod for varm Gløgg
og småkager til de voksne.
Julemanden tryllede også de elektriske juletræslys i gang, og bagefter
gik turen rundt om træet. Der blev
sunget gode gamle julesange, godt
hjulpet af Barbara, som sang for med
sin smukke stemme. Til sidst fik julemanden travlt med at finde rensdyrene og komme videre til en masse
andre børn.

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:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort
1 mdr. kort

250,00 kr.
400,00 kr.
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

TYLSTRUP

BORGERFORENING
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.
Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:
Pris pr. weekend

A f Tylstrup Borgerforening

Selvom det er en lidt gammel begivenhed skal der lige et par ord med
fra Borgerforeningens juletræstænding første søndag i advent.
Traditionen tro er det Tylstrup Borgerforening, der står for at opstille byens juletræ og få lys på. Det kan vi jo
ligeså godt lave lidt festivitas ud af, og
det gjorde vi igen i samarbejde med
julemanden. Han kom forbi med slikkepinde og mandariner til de små og

Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen

Måske var det ikke den helt rigtige
trylleformular der blev brugt, i hvert
fald forsvandt lyset senere på aftenen. Heldigvis fik julemandens assistent hurtigt bragt tingene i orden, så
der igen kom lys på Trekanten resten
af december.
Tak til de fremmødte børn og voksne, der trodsede det noget ustadige
vejr og skabte en hyggestund midt i
den mørke tid.

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

For leje kontaktes Pia Østergaard, tlf. 22342085 / mail: pia.hoegh@gmail.com eller Lars Høgh
tlf. 24409971.
*lyskæderne er 1 stk. ca. 24 m. og 40 pærer, og 1 stk. ca. 20 m. og 30 pærer (kulørte pærer).
Ødelagte pærer der ikke skyldes alm. brug eller slitage skal erstattes med 25 kr. pr. stk.
Bestyrelsen
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A f Lisbeth Pilgaard, På bestyrelsens vegne
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Juleafslutning i
TUI Badminton
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Team Rensdyr & Co og Team Grantræ
med i alt 19 ungdomsspillere dystede
til årets juleafslutning med opbakning af forældre og søskende. Der var
GOD julestemning, højt humør og alle
kæmpede bravt med kampråb, som
vi desværre ikke kan sætte lyd på her.
Det skal opleves.
Det var en god afslutning her halvvejs i sæsonen og dejligt, at forældre
møder op i hallen til kaffe og kage til
hyggesnak og ikke mindst se og opleve det gode sammenhold, der er
spillerne imellem.
Der findes ikke mange idrætsgrene, hvor ungdomsspillere på tværs af
alder og køn træner sammen og får
gode venskaber bygget op.
Stafetløbet til slut inden vi skulle
spise i hallens cafeteria, hvor Maria
Nielsen, Halinspektøren havde dæk-

Årsmødet
Af Jonna Balle-Petersen

En ganske særlig hilsen her, hvor årsmødet er vel overstået og med 2 nye
til udvalget.

Det er virkelig dejligt, når nye kræfter
er klar til at tage over – når det er tid
for os til, at holde en pause.
Marianne og jeg har været meget
glade for de mange års tillid, I har
givet os og store opbakning til – ja,
stort set alt vi har bedt om hjælp til.
TUSIND TAK til Jer alle igennem de
mange år. Ingen navne nævnt – ingen
navne glemt – som man siger.
Vi bliver her lidt endnu – slutter
først vores opgaver ved sæsonslut
fredag, den 15. april 2016. Her afholder vi traditionen tro Tylstrup Mester
skaberne, hvor Årets Spiller skal kåres
og det er en godt bevaret hemmelighed hvert år med, Hvem bliver det i
2016? – Det afgør trænerne…
Tag godt i mod de to nye i udvalget: Hanne Nielsen og Henning Simonsen. Udvalget består derudover
af: Dorthe Blok, Tina Leegaard og Per
Holmgaard.

Nytårshilsen fra

TUI’s formanden
A f Formand for TUI , H ans Nibe Hansen

Så gik der endnu et år 2015 og med
et tilbageblik på året, kan vi godt give
os selv et klap på skulderen, hvis der
ikke er andre der vil.
TUI er en idrætsforening med mange positive aktiviteter og et nogenlunde stabilt medlemstal. Det kan godt
svinge lidt op og ned i medlemstallet
for de enkelte idrætsgrene, men det
har jo noget at gøre med den trend,
der er i tiden og antal af børn i Tylstrup. I dag vælger mange også det
sociale hold samvær fra, for i stedet
at dyrke en individuel sport såsom
løb, cykling og fitness.
Idrætsforeningen opfordrer til at
Tylstrups borgere bakker op om foreningen og benytter sig af de mange
tilbud foreningen har. Ideer til nye aktiviteter er også velkomne. Er der noget vi kan gøre bedre i foreningen, så
vil vi meget gerne høre om det. Besøg
vores hjemmeside www.tuif.dk.
Idrætsforeningens økonomi ser po-

sitiv ud, takket være et godt og velkørende banko hver mandag. Havde vi
ikke banko, der med et hold af frivillig, gør et stort arbejde for at tjene
penge til idrætsforeningen, så var vores økonomi en hel anden. Stor tak til
alle bankohjælperne. Vær med til at
støtte TUI ved at møde op til banko.
Idrætsforeningen kunne heller ikke
fungere uden de mange frivillige der
bruger deres fritid på at holde gang
i aktiviteterne. En stor tak til alle for
deres frivillige indsats for TUI. Skal TUI
fortsat være et godt aktiv for Tylstrup,
så er det vigtigt at der fortsat kommer
frivillige til.
I 2015 blev byens multibane på
stadion indviet, klubhuset fik nyt tag
og isolering (200.000 kr.) og mange
små projekter på stadion og i klubhuset blev løst. Der er indkøbt nye borde
til hallen (70.000 kr.) som forventes
taget i brug i januar 2016. TUI’s bidrag til lakering af hal gulv 10.000 kr.

Lad os ønske og håbe at 2016 bliver et godt år for idrætsforeningen.
Der er jo også opgaver som skal løses
i 2016 og her kan nævnes nogle af
dem, der skal findes en ny formand,
diverse opgaver med vedligehold på
stadion og der skal findes penge til en
ny legeplads.
Idrætsforeningen har et motionscenter i hallen, som vi har planer om
at udvide, men det er et projekt der
kræver en ekstraordinær indsats økonomisk og en frivillig indsats af de lidt
større. Er der i Tylstrup en eller flere
der er interesseret i den opgave, så
høre vil gerne fra jer.
Idrætsforeningen afholder generalforsamling onsdag den 30.
marts 2016, kl. 19:00 i Tylstrup
hallens cafeteria. Mød op og være
med til støtte din og byens idrætsforening.
Idrætsforeningen ønsker et godt og
lykkelig nytår til jer alle.
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Af Dorthe Blok, formand for TUI Badminton

ket fint op til os, var imponerende at
se. Høj musik og så blev der ellers
bare løbet igennem. TAK for Jeres engagement og iver til træning og når
der er plads til mere sjov leg.
Også en stor tak til Jer trænere og
frivillige, der hjælper med til at gøre
badminton til den sjove og gode klub
vi gerne vil have i Tylstrup Idrætsforening.
Der er stadig plads til mange flere
i klubben – om du er ungdomsspiller
(børn 4-), Seniorspiller eller Motionist
– det betyder ikke noget om du har en
makker – alle er velkomne.
Ses vi? Træningstider m.v. finder
du på: www.tuif.dk
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Tylstrup Genbrugs støtteprojekter 1

Thailand

A f S øren M ortensen
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Igennem årets 4 numre af Indblik vil
vi lave en artikelserie, som fortæller
om, hvad Tylstrup Genbrugs overskud
går til. Der er igennem de sidste 25 år
blevet realiseret langt over en million,
ja måske nærmere to, som er gået til
mange forskellige projekter i verden.
Tylstrup Frikirke, som står bag Tylstrup
Genbrug, er med i en landsorganisation af kirker, som driver et evangelisk- og socialt arbejde rundt omkring i
verden. Kirkesammenslutningen hedder Det danske Missionsforbund, og
har haft et socialt-evangelisk arbejde
i Thailand siden først i 50’erne. Derfor
begynder vi her.
Hjælpen i Thailand er gennem
årene spredt på mange forskellige
projekter. Nogle er afsluttet, nogle
har været der gennem de fleste af
årene, og andre er opstået, når der
har været brug for det. En del af nedenstående projekter er også omtalt i
artiklen Barndommens Gade 9.
1. Fredens Stemme er et kommunikationscenter liggende i Nordthailand
i byen Chiang Mai, som er Thailands
næststørste by. Her laves der TV- og

Fredens Stemme – der redigeres.

Mae La – flygtningelejren.

ud osv. Tylstrup Genbrug har gennem
nogle år, været en del af støtteapparatet.

Udon Thani – Somwang og Viggo foran kirken i fængslet.

radioudsendelser, som sendes over
store dele af landet. Man har flere
gange vundet priser for de bedste
udsendelser, som bl.a. omhandler
sanitære forhold, landbrugsprogrammer, vold mod kvinder, trafficking
(organiseret ulovlig menneskehandel
på tværs af landegrænser, især med
kvinder til prostitution) – desuden
laves der evangeliske udsendelser.
Tylstrup Genbrug har gennem årene
støttet mange forskellige projekter.

2. Udon Thani ligger tæt ved grænsen til Laos. Her ligger der et stort
fængsel. En tidligere fange Somwang,
blev en kristen i fængslet, og han begyndte at hjælpe fangerne, efter han
selv havde udstået sin straf. Bl.a. får
fangerne muligheder for at få et ekstra måltid mad, hjælp når de kommer

3. Myanmar (Burma) her har militæret i en lang periode siddet tungt
på magten, hvilket medførte at store
etniske grupper blev forfulgt, internt
fordrevne folk, som det hedder. Karén
folket var en af disse grupper, der tæller mellem 6-7 millioner. Mange blev
i Myanmar og andre flygtede. Her har

Mae La – de handicappede synger.

vi gennem Missionsforbundet samarbejdet med Danida om humanitær
hjælp. Tylstrup Genbrug har også her
støttet nogle af de projekter.
4. Mae La er en stor flygtningelejr i
Thailand, som ligger på grænsen mellem Burma og Thailand. Der findes en
række flygtningelejre i området, men
den største ligger i Mae La, og har
over 60.000 flygtninge. I en afdeling
af lejren drives der børnehjem, grund-

skole, ungdomskollegier, bibelskole
med over 500 elever samt en afdeling
for dem der har mistet syn og lemmer pga. af landminer. Tylstrup Genbrug har gennem de senere år støttet
mange projekter i Mae La.
5. Burma Free Rangers er en organisation startet af en tidligere jægersoldat fra US-army Dave Eubank.
Han er den dynamiske leder i organisationen. Han har stået i spidsen for,
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– fra nødhjælp til information
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Somwang.

Flygtningelejren Mae La – bibelskole.

Gammel kending
til cheftrænerposten
Free Burma Rangers – behandling af barn.

at utallige teams bestående af læger,
sygeplejersker, lærere mm, illegalt tog
ind i Burma for at hjælpe de mange
mennesker, der var udsat for systematisk udrensning. Midler fra bl.a.
Tylstrup Genbrug har gjort arbejdet
muligt.

til, at række projekter blev støttet og
sat i værk, bl.a. genopbygningen af
landsbyer.
7. Bangkoks slum – her har Missionsforbundet gennem en årrække
støttet unge i Bangkoks slumområder, og hjælper dem til at få en uddannelse. Tylstrup Genbrug var en
del af støttespillerne gennem flere år,
men projektet er nu afsluttet.

ved selvsyn set, at det nytter. Bl.a. ved
et besøg i Thailand i efteråret 2015,
hvor en del af projekterne blev set og
fulgt. Hjælpen når frem og det nytter.
Man kan leve længe på et smil fra et
barn i en flygtningelejr. Men samtidig
kunne vi også konstatere, at der er
brug for yderligere midler. Så vi håber
og tror, at mange fremover ønsker at
støtte ved at handle i Tylstrup Genbrug, eller måske blive en del af den
frivillige stab. Velkommen!!

Mange af projekterne er til hjælp i
nærområderne, og undertegnede har

24

René Olsen.

René Olsen vender tilbage til Tylstrup
IF og ”Hulen” som han i som tid døbte
stadion.
Sidst han styrede tropperne vandt
de det Jyske Mesterskab i serie 5,
hvorefter holdet fortsatte den flotte
opstigning i rækkerne. Endte i serie
3, hvor holdet bl.a. i pokalturneringen slog Nibes serie 1 ud. Desværre
blev Danmarksserieholdet fra Aalborg
KFUM endestation / tabte 1-4.
Efter knap 3 1/2 år i Tylstrup skiltes vejene og René Olsen tog et smut

til Jerslev, hvor han overtog et meget
ungt og talentfuld serie 4-hold. Her
blev det til endnu en oprykning, serie
3.
Efter 1 1/2 år i Jerslev, blev han tilbudt stillingen som cheftalenttræner i
Frederikshavn, hvor han fik det overordnede ansvar for U-17/19-afdelingen med tæt samarbejde med seniorafdelingen. Her påbegyndte han også
A-licensen, som er den næsthøjeste
træneruddannelse i Danmark. Her
blev han sat sammen med interes-

sante navne, som Ebbe Sand og Thomas Helvleg, så helt sikkert en meget
lærerig proces. Desværre måtte han
stoppe på uddannelsen efter 6. mdr.
da der skete et dødsfald i nærmeste
familie.
Efter 2 år i Frederikshavn tog René
til Blokhus FC, hvor han fik det overordnede ansvar for U-17-holdet, her
var han træner i knap 1 1/2 år inden
de gik hver til sit.
Så blev trænertalentet prøvet af
ude i Gistrup, hvor ansvaret var et
meget talentfuldt U-15 hold, som han
fik spillet i Mesterække-1 inden han
fik tilbuddet om at komme tilbage til
Jerslev IF. Her var holdet fortsat placeret i serie 3, men efter kun 6. mdr.
endte det med oprykning til serie 2,
hvilket var over 15 år siden klubben
sidst havde været repræsenteret her.
Efter 1 år i Jerslev vendte René
Olsen tilbage til ”Hulen” som spiller
og det fik Ole ”Abramovich” Sørensen
til at finde kuglepennen frem og i efteråret lykkes det med at få lavet en
aftale på 2 år, indtil december 2017!
Begge parter ser frem til et spændende samarbejde med en spændende trup, som er fordelt med en
del unge talentfulde spillere samt lidt
mere rutinerede samt erfarne spillere.

Arkivets dag
Fredag og lørdag d. 25 og 26 marts har Egnsmindesamlingen
for Sulsted/Ajstrup sogn i Sulsted åbent hus.
Her har en masse billeder, skrivelser og andre lokale effekter til huse. Så vil du gerne vide
lidt om din bys historie, så er du velkommen til at kigge ind mellem 10:00 og 16:00 begge dage,
og få en snak med bestyrelsens medlemmer. Der er altid frisk kaffe på kanden.
Arkivet har til huse i Østfløjen på Sulsted Skole.
Hilsen bestyrelsen!

Bangkok – undervisning i slummen.
Bolig i Bangkoks slum.

Februar 2016

Februar 2016

6. Nargis – den tropiske cyklon, som
d. 2. maj 2008 ramte Myanmars
kystlinje med 215 km/timen. Skaderne var katastrofale. Det officielle
dødstal var 138.000. Via Missionsforbundet var Tylstrup Genbrug med

Free Burma Rangers – lægeteam behandler et Karen brandoffer.

A f TUI / Abramo
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17.
kl. 13.30
		
17.
kl. 19.00-22.00
18.
kl. 9.00
18.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Aalborg harmonikaorkester underholder, der serveres
kaffe og brød. Pris kr. 15,-.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Generalforsamling, derfor ingen skydning i aften.

23.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
		
Sognepræst Kirstine Rafn, Vrejlev: Fra forstadstøs til
		sognepræst. Gratis kaffebord.
24.
kl. 13.30
		
25.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Tøjfremvisning fra Vodskov Genbrug. Der serveres
kaffe og brød. Pris kr. 15,-.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

Marts 2016

Dus bussen
26

igen, og alle både store og små nyder vores muligheder for ture til skov,

1.
kl. 14.30
		
1.
kl. 19.00-22.00

stand, svømmehal, skøjtehal o.l.

www.tylstrup-by.dk
SØG STØTTE!

FLAGREGULATIV

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

Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flagstænger og flag til at danne flagallé gennem byen. Der er nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne for
opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

• Tylstrup Marked

Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig for lørdag, Bethania er ansvarlig
for søndag

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

2.
kl. 13.30
		
		
3.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Eftermiddagskaffe, og derefter (kl. 15.00)
Gudstjneste ved Ajstrup Sogn.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Centerrådets generalforsamling. Der serveres kaffe
og brød. Efter generalforsamlingen spilles der banko.
3 gratis plader.
Tylstrup Frikirke:
Aktuel aften i Hammelhuset.

3.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

4.-5.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

16.
kl. 17.00
16.
kl. 19.00-22.00
17.
kl. 9.00
17.
kl. 19.00-21.00
20.
kl. 17.00
		
24.
kl. 19.00
24.
kl. 19.30
		
25.
kl. 10.30
25.-26.
kl. 10.00-13.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spagetti i Ajstrup Kirke.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjenese i Ajstrup Kirke.
Afslutning for juniorkonfirmanderne.
Tylstrup Frikirke:
Skærtorsdagshudstjeneste med nadver.
Ajstrup Sogn:
Aftensgudstjeneste i Ajstrup Kirke - med musikalske
indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus.
Tylstrup Frikirke:
Stillegudstjeneste.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
i forbindelse med Arkivets Dag.

27.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Påskeguestjeneste i Ajstrup Kirke.

27.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Påskegudstjeneste. Spejderne medvirker.

28.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

29.
kl. 14.00
		
		
30.
kl. 12.30
31.
kl. 19.00-21.00

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidl. Museumsleder
Ketty Johansson, Nørresundby: Min egen historie.
Gratis kaffebord.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Påskefrokost. Menu og pris, se opslag.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

april 2016

4.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

1.-2.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

8.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

3.
kl. 11.00-14.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Mandehørm.

9.
kl. 19.30
		
		
10.
kl. 19.00-21.00
11.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Birgitte Viftrup Mortensen:
Hvordan kan kirken række hånden ud?
Et oplæg til debat om diakoni i sognet.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Tylstrup Frikirke:
Fresh Café i Hammelhuset. For teenagere.

13.
		

Ajstrup Sogn:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

13.
kl. 10.30
		

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste og menighedsmøde. Kl 12.00 spisning
og kl 13.00 menighedsmøde.

13.
kl. 11.00-14.00
15.
kl. 19.30
		
16.
kl. 13.30

5.
kl. 14.00
5.
kl. 14.30
		
5.
kl. 19.00-22.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Eftermiddagskaffe, og derefter (kl. 15:00)
Gudstjneste ved Ajstrup Sogn.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

6.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

7.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Aktuel aften i Hammelhuset.

7.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Mandehørm.

8.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Fresh Café i Hammelhuset. For teenagere.

Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus.
Flemming Både: Bent Fabricius Bjerre.

10.
kl. 09.45

Tylstrup Frikirke:
Morgenmad og gudstjeneste.

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Centerrådet.

10.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendigt.

Februar 2016

Februar 2016

1000 TAK for den stor opbakning til
bussens bevarelse, vi er nu på vejen

1.
kl. 14.00

Marts 2016
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14.
kl. 9.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

14.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

20.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

21.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

28.
kl. 19.00-21.00
		

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
SIDSTE SKYDNING INDEN SOMMEREN.

1.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

3.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Cafe i Hammelhuset.

3.
kl. 19.00-22.00
5.
kl. 19.00

28

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Frikirke:
Aktuel aften i Hammelhuset.
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

11.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

13.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Fresh Café i Hammelhuset. For teenagere.

15.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

15.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Pinsegudstjeneste Finn Kier-Hansen.

16.
kl. 11.00

Ajstrup Sogn:
Friluftsgudstjenste i Hammer Bakker.

19.-20.
		
19.
kl. 09.00
20.
kl. 19.00-22.00

Børnehaven Duslingen:
Er på koloni.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i maj 2016 i løbet af uge 20.
Kontakt derfor Jens senest:

Tlf. 61 18 21 62
jensthn@nordfiber.dk
Priser

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

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS
Ajstrup
Vognmandsforretning

den 14. april 2016
... hvis du har oplysninger om arrangementer
som foregår i perioden fra ca. medio maj
2016 til ultimo august 2016.

- lav en indbetaling på vores konto:

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,-

Lastvogn · Gummiged · Rendegraver
Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ
www.tylstrup-by.dk

Giv os et TIP...

møbelbotikken.dk

ajstrupvognmand@gmail.com
11/02/08

14:45

Side 1

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

Aut. el-installatør

Sørens Mortensen
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

20 96 66 18

Tlf. 30980975 / 40360969
Projekt6:Layout 1

Kontakt derfor:

Brønderslev

Levering af sand, grus
og diverse granitskærver

Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

EstateEstate
John Andersen
John Andersen

Tlf. 98 81 12 12

www.broenderslevelteknik.dk

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

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

Tylstrup 4, 9382 Tylstrup
Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

• Hul i vejen

Tryksager, reklameartikler,
skilte, web og print ...

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

• Stoppet rendestensbrønd

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

• Blinkende gadelygte

ABBE PIERRES
KLUNSERE

• Hærværk i park
• Bøjet vejskilt

www.aalborgkommune.dk/tip

29
v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17

Kærvang Materialer

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

• Skæv fortovsflise

3011 4166
3011 4166

Bredgade 3, Bredgade
9700 Brønderslev
3, 9700 Brønderslev
www.estate.dk
www.estate.dk

Februar 2016

Februar 2016

6.-7.
kl. 10.00-16.00

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

maj 2016

Støt
INDBLIK

KONTAKT Jens Thomsen Nygaard

April 2016

Åben følgende fredage: 12. februar,
11. marts, 8. april, 13. maj, 10. juni

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Alt i gulve

v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

UP
TYLSTRU
S
H
V
L
U
G
www.s-lange.dk

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Slotsgade 31 – 9000 Aalborg

Biltlf. 30 96 04 82

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

ANNONCE
I INDBLIK
KONTAKT Jens Thomsen Nygaard

Tlf. 61 18 21 62
jensthn@nordfiber.dk

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901
Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

ANNONCE
I INDBLIK
KONTAKT Jens Thomsen Nygaard

... mød os på
Skovmarken

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

Tlf. 61 18 21 62
jensthn@nordfiber.dk

Orangeriet’s
gårdbutik

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

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

30

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

Murermester

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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

Februar 2016

Februar 2016

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

”Stedet hvor det sker”

Kvisthuset

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup
v/ Claus Muhlig - Tlf. 20 28 21 16
Mail: c.muhlig@mail.dk

31

Ajstruphus
Udlejning til fest og mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

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

Ring og bestil så er maden klar når de kommer!
www.byenspizza9382.dk
find os også på facebook!

Mail: sverpe@gmail.com

BilgArden Hostrup
www.bilgaarden-hostrup.dk

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
Kvalitet og service… hver gang!

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

Jeanette Bækgaard
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 08
mail 0760082@minkobmand.dk
Gratis varetur hver tirsdag

Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøl
20 12 92 33
mr@agro2business.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
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81
(Træffes ikke mandag)
kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

TUI Håndbold
Lise Larsen
61 75 39 03
Ajstruphus
Udlejning
v/ Marianne Pedersen
98 26 01 98
22 78 05 83
sverpe@gmail.com
Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 10 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

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

KFUM-Spejderne
Sulsted/Tylstrup
Gruppen
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Leo Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
efterløns- og
PENSIONISTFORENING
Formand:
Hanne Kringel
98 26 19 78
kirstine.elisabeth@live.com
TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Halinspektør:
Maria Nielsen
29 73 03 35

Foreninger og medlemmer af disse opfordres til at give besked til
Jens (jensthn@nordfiber.dk) ved ændringer på formandsposten

tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfiber.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@mail.dk
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

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
Bo Christensen
29 73 66 65
botylstrup@gmail.com

AN-TV/Stofa
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
29 72 36 84
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk
TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
96 52 05 10
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Bjarne Thomsen
20 42 96 73
formand@tylstrupvand.dk
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

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

