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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrupområdet.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.

I N D H O L D

HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65

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

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

redaktører

kalender + tlf. tavle

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

JENS THOMSEN NYGAARD
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Tlf. 61 18 21 62

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
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De første 30 år af mit liv var TYLSTRUP 
bare en by jeg passerede igennem. 
Og dog. Da jeg var barn gik søndags-
turen med min mormor og morfar ret 
ofte til den fine rasteplads lige syd for 
byen (den er så ikke så fin mere). 

Da jeg blev ældre havde min bror et 
hus ude på Milbakken, men igen var 
TYLSTRUP bare en lille by jeg kørte 
igennem.

Det var først da jeg mødte Michal 
at jeg fandt TYLSTRUP særlig interes-
sant. 

Nu har jeg haft min daglig gang i 
Tylstrup i 14 år. Bor her sammen med 
Michal og vores tilsammen 4 skønne 
unger. 

De første par år var jeg nok mest 
“mekanikeres nye kone”. Jeg kendte 
ikke lige så mange, men de fleste 
borgere i byen virkede flinke og rare.

Kathrine begyndte i Duslingen, og 
jeg begyndte at hilse på flere og flere 
gennem skolegården. Det blev end-
nu bedre, da Nikolaj ankom, og jeg 
kom med i en mødregruppe. Det var 
faktisk ene tilflyttere, og vi fandt stor 
glæde i at lære hinanden at kende. 
Netværket blev større og større.

Efter at have boet i Tylstrup i ca. 10 
år blev jeg spurgt om jeg ville have en 
vagt i info teltet til Marked. Sådan, så 
er man vist godkendt til at bo i byen. 

Har også været med i forskellige 
forældreråd. PT er jeg aktiv i Erhvers-
foreningen og i Tylstrup Samråd. Jeg 
vil rigtig gerne være med til at byen 
udvikler sig positivt. Vil gerne, at vi 
bliver endnu flere medborgere i vores 
skønne by.

Jeg har igennem årene lært rigtigt 
mange skønne mennesker at kende. 
Har dog også lært at hvis man stikker 
næsten frem, så skal man være klar 
til de slag, det kan give. Den chance 
tager jeg gerne.

Jeg er meget glad for at være endt 
i TYLSTRUP. Det er en dejlig tryg by, 
hvor børnene vokser op i gode trygge 
omgivelser, inden de skal ud i den 
store verden.

Jeg tror at Fremtiden også bliver 
i TYLSTRUP. Satser på at bo her så 
længe, at jeg får lov at få en plads på 
Solgaarden.

AF LONE SUDERGAARD

INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

3/2017 13/7 – 17 uge 33

4/2017 12/10 – 17 uge 46

Hvorfor Tylstrup?

PS: 
Dette er et indlæg som 
Indblik gerne vil have flere af. 
Har du lyst til at skrive om 
hvorfor du er endt i Tylstrup. 
Så send en mail til:
ultvedparken34@gmail.com

Tylstrup Borgerforening inviterer til 

Generalforsamling
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 i skolens fællessal

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der er ledige pladser i bestyrelsen. Så mød op, og stil op til 
bestyrelsen, så vi kan få et dramatisk kampvalg.

Skulle udsigten til et kampvalg ikke være nok til at lokke dig op 
af sofaen, så vil vi også forsøge at lokke dig af sted til general-
forsamlingen med et løfte om øl og vand samt lidt til den søde 
tand. Vi håber således på stort fremmøde af byens medborgere.

Vel mødt!     

Venlig hilsen bestyrelsen
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Nogle mennesker uddanner sig til et 
job i deres ungdom, og bliver så ved 
det job hele deres liv, og andre væl-
ger at bruge livet som en slags rejse 
igennem flere jobfunktioner. Man må 
sige, at Arne Thomsen, som er Kvar-
talets profil denne gang, til fulde har 
valgt den sidste mulighed. Han har 
haft mange ”kasketter” på gennem 
livet, nogle gange flere på en gang 
og så har han endda også været på 
besøg hos Dronningen. Vi kommer 
langt omkring denne gang. Dog ikke 
så meget geografisk, for han har fak-
tisk, bortset fra tiden som soldat og 
ferieture i udlandet, altid boet her i 
Tylstrup eller nærmeste omegn. 

Jeg har længe tænkt på ham som 
et muligt emne til Kvartalet Profil, og 
heldigvis ville han gerne fortælle om 
sit liv til mig. Mødet er så her, midt 
i november, på en meget regnfuld 
mandag formiddag. Absolut en dag 
der opfordrer til at være indendørs. 

Nu er diktafonen tændt og snakken 
kommer i gang. 

Fulde navn: Arne Nyborg Thomsen
Stilling: Pensionist
Alder: 73 år
Civil stand: Gift med Britta, som 
kommer fra Hjørring. Det er andet 
ægteskab, da min første kone Inge, 
som jeg blev gift med i 1965, des-
værre døde i 2004
Børn: 4 stk. 2 piger og 2 drenge. 
Anette og hendes mand bor i Hjalle-
rup og har 2 børn. Flemming og hans 
kone bor i Vodskov, de har 2 børn. Be-
tina og hendes samlever bor i Thisted 
og har 4 børn. Så er der Torben, han 
bor i Aalborg og har en dreng 
Børnebørn: Ja. der er i alt 9 stk. 
Britta havde 2 døtre med ind i fami-
lien. Her er der også tre ”børnebørn”.

Hvor er du født og opvokset, og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født i 1943 på en gård på Taf-
felgårdsvej ude i mosen, som mine 
forældre var bestyrer på. Ejeren af 
gården var indkaldt til militæret un-
der krigen, så min far stod for driften 

af gården i den tid, han var der. Da 
jeg var to år døde min bedstefar, og 
så overtog mine forældre hans lille 
gård på Nørrehede, her nord for Tyl-
strup, og det er der, jeg har haft min 
opvækst. Jeg gik i Tylstrup skole og 
gik ud af skolen efter 7. klasse. Jeg 
havde en ældre søster, som desværre 
døde for 3 år siden.

Gården, vi havde, var kun på 9 tøn-
derland. Det kunne vi ikke leve af, så 
min far gik en del ud på arbejde. Han 
arbejdede bl.a. med at grave tørv ude 
i Vildmosen. Min mor gik ind i mel-
lem på arbejde på nabogården ”Ny 
Bilgård” 

Efter skolen fik jeg plads som karl 
hos Magnus Rix som havde ”Dyrelæ-
gegården” på Ultvedvej (der hvor der 
har været ungdomsklub).

Fik du nogen uddannelse?
Ja, jeg var kun landmand et år fra 1. 
april 1958 til 31. marts 1959, da fik 
jeg en læreplads hos købmand Leo 
Hansen, som havde Brændskov Køb-

mandsforretning. Da var jeg blevet 15 
år. Sammen med købmandsuddan-
nelsen fik jeg også den toårige han-
delsskoleuddannelse. Selve uddan-
nelsen tog 4 år. Derefter kom jeg ind 
som soldat, og var der i 14 måneder. 
Jeg var ved flyvevåbnet, både i Karup, 
Vedbæk og til sidst i Aalborg. Den sid-
ste tid i Aalborg havde vi meget fri, så 
der cyklede jeg tit hjem og hjalp Leo i 
butikken i Brændskov. Det var faktisk 
blevet lidt mit andet hjem dengang, og 
da der blev skåret 2 måneder af vores 
tjenestetid i flyvevåbnet, hvilket skete 
pludseligt (vi skulle have været inde i 
16 måneder), fik jeg så arbejde i bu-
tikken, til jeg et par måneder senere, 
kom ud på vores engroslager, der hed 
”Hans Jensen, Spar Engros” i Aalborg. 
Det var et lidt tungt arbejde at være 
der, da mange ting kom hjem i sække 
á 50 kg, så da jeg efter et halvt år fik 
tilbudt at få et kommis job ved en af 
købmændene i Vestbjerg, slog jeg til. 
Det var til april 1965. Efter et år der 
havde købmanden så en søn, som var 
færdig med sin uddannelse, og han 
kom så hjem og overtog mit job. 

Så blev du selvstændig  
købmand?
Ja, jeg stod jo uden job, og det var jeg 
lidt ked af, så jeg beklagede min nød 
ude hos Leo Hansen i Brændskov. 
Det var fint nok, fordi han havde en 
lærling, som var ved at være færdig 
uddannet, og så jeg fik arbejde der 
igen. Efter et par måneder kom Leo 
og sagde, at hans helbred ikke var så 
godt længere, og han spurgte, om jeg 
og Inge kunne tænke os at overtage 
forretningen. Inge og jeg var blevet 
gift et år tidligere. Det tyggede vi lidt 
på, fordi det indebar, at Inge skulle 
opsige sit job i banken hvor hun ar-
bejdede. Det ville nemlig, skulle være 
en mand/kone forretning. Men sådan 
blev det, og til januar 1967 overtog 
vi Brændskov Købmandshandel. Vi 
havde købt hus i Sulsted, lige ved si-
den af lægehuset. Det fik Leo med i 
handlen. 

Vi drev købmandsforretningen i 13 
år, og det var mens at vi boede der, 
at alle 4 børn kom til verden. De blev 
født i 1967, 1969, 1971 og 1973. 

Beboelsen bestod af et lille værelse 
og et køkken, da vi overtog stedet. 

Leo var jo alene og havde ikke brug 
for mere. Den stue som engang var 
der, havde han lagt til butikken, så 
der var ikke meget plads. Det indebar 
også, at vi var nødt til at bygge til for 
at kunne være der.  

Vi drev butikken frem til januar 
1980. Vi havde tidligere stoppet med 
salg af foderstoffer. Det gjorde vi i 
1975 da jeg blev tilbudt jobbet som 
kirkesanger, for det var for hårdt for 
Inge med de sække, hvis jeg var væk i 
kirkelig ærinde. Foderstoflageret blev 
så lagt til butikken. 

Vi fik en stor konkurrent i, at kvin-
derne begyndte at få kørekort og 
arbejde uden for hjemme. De hand-
lede derfor i de større byer i de su-
permarkeder, der var der. Så de små 
købmænd begyndte at lukke rundt 
omkring os. Vi lukkede i 1980, og da 
var vi heldigvis så godt stillede, at vi 
kunne blive boende i huset. 

Vi solgte så huset i foråret 1997, 
og flyttede ind i lejligheden oven på 
Tæppehuset, hvor vi boede i et halv 
år, indtil vi fandt det hus, vi gerne ville 
bo i. Det blev så det her i Ultvedpar-
ken. Det købte vi i efteråret 1997.

Hvad kom du så til at lave, 
efter I havde lukket butikken?
Jeg fik arbejde nede hos Q8 tanken 
her i Tylstrup ved Poul Nielsen. Der 
startede jeg i februar 1980. Det var i 
en 25 timers stilling. Jeg skulle pas-
se kontoret og butikken og dermed 

også tanken om formiddagene, og 
så havde jeg jo stadigvæk jobbet ved 
kirken ved siden af. Det var samtidig 
med, at Poul begyndte at sælge David 
Brown traktorer, så der fik jeg også en 
tjans med at køre lidt rundt til land-
mænd i området og prøve at finde nye 
kunder. Det gik faktisk rigtig godt, og 
vi fik solgt en hel del nye traktorer, 
men allerede sidst på året begyndte 
det at stagnere, og landmændene 
kunne ikke finde pengene til at købe 
nye traktorer. Så vi blev enige om at 
stoppe i løbet af de næste måneder, i 
starten af 1981. Jeg stoppede så hos 
Q8 fredag den 27/2-1981. 

Så skulle du have nyt job igen?
Ja, jeg havde fået job som graver-
medhjælper ved Ajstrup Kirke fra 1. 
april, men da jeg fredag kom hjem fra 
sidste arbejdsdag hos Q8, havde de 
haft ringet fra postvæsnet, hvor jeg 
havde lagt en ansøgning tidligere, om 
jeg kunne starte med en rute lørdag 
morgen, da de havde fået en langtids-
sygemelding. Det kunne jeg selvfølge-
lig godt, og fik så en rute i Vestbjerg 
på cykel. Det var hårdt med alle de 
bakker derovre, og den anden dag jeg 
var der, var der rigtig mange reklamer 
som skulle uddeles, så jeg var hjem-
me og fylde på 7 gange, inden jeg var 
færdig. Det var godt nok hårdt. Jeg 
kan ikke huske hvor meget jeg tabte 
mig den måned, jeg havde ruten der-
ovre, og børnene drillede mig med, at 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
ARNE THOMSEN
Kvartalets profil:

Brændskov købmandshandel (privatfoto).
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bilerne næsten ikke kunne komme op 
af Vestbjerg bakke med alt det fedt, 
jeg havde tabt på vejen der. 

Efter en måned hos postvæsnet, 
kom jeg så over på kirkegården frem 
til, vi var færdige med at lægge gran 
på gravene om efteråret. Så kaldte 
postvæsnet igen. Det var lidt on/off i 
starten hvor jeg også havde timer på 
kirkegården, i sommeren 1982, men 
lidt efter lidt blev jeg fast hos post-
væsnet, med den aftale, at jeg sta-
digvæk kunne passe min tjans som 
kirkesanger i Ajstrup Kirke. Jeg fik 
næsten 25 år som post. 

Så stoppede du med 
at arbejde?
Ja jeg stoppede hos postvæsnet som 
62årig. Jeg gik på efterløn, men jeg 
kunne hurtigt føle, at jeg da slet ikke 
var færdig med at arbejde. Heldigvis 
havde jeg jo alle mine aktiviteter in-
den for kirken, så det gik endda og 
der arbejder jeg stadigvæk på halvtid. 
Jeg deler kirkesangerjobbet med Lone 
Mandrup.

Hvornår mødte du din kone 
Inge og senere Britta?
Inge havde jeg stort set altid kendt, 
for vi gik i søndagsskole sammen, og 
jeg var god kammerat med hendes 
bror Henning. Vi blev kærester i for-
året 1964 og gift i november 1965, 

hvor vi købte huset i Sulsted. Det hus 
som Leo Hansen flyttede ind i, da 
vi købte købmandsbutikken af ham. 
Inge døde jo så desværre i april 2004 
af kræft. Vi havde, inden hun blev syg, 
meldt os til en tur til Skt. Petersborg. 
En tur som var arrangeret af Hammer 
Y’s Men’s Club, men da hun så blev 
syg, blev vi enige om at melde fra til 
turen. Inge døde så inden den skulle 
foregå, og som tiden nærmede sig til, 
de skulle af sted, kom der flere af del-
tagerne, og prøvede at overtale mig 
til at tage med, nu hvor jeg var blevet 
alene. Det havde jeg godt nok ikke lyst 
til. Jeg var slet ikke klar til at rejse på 
det tidspunkt, men det lykkedes dem 
alligevel at overtale mig, og det er jeg 
da glad for i dag, for Britta var også 
med på den tur. Hun havde mistet sin 
mand på næsten samme tid, som jeg 
blev alene. Hun var blevet overtalt af 
en svigerinde til at tage med. Så ville 
skæbnen, at vi fandt sammen der. 
Det gik måske nok lidt hurtigt, men 
vi er begge to blevet modtaget med 
åbne arme i hinandens familier og 
også i de gamle svigerfamilier. 

Britta ville gerne bo her i Tylstrup, 
så hun fik solgt sit hus i Hjørring og 
flyttede til Tylstrup, da vi blev gift. Fa-
milien blev jo lidt større, så derfor har 
vi bygget lidt til huset her, så vi kunne 
være her alle sammen, når vi er sam-
let. Det gjorde vi i 2006.

Hvornår kom du egentlig 
til at arbejde for kirken?
Jeg blev jo kirkesanger i 1975, og de 
første 12 år var det sammen med 
Sulsted Kirke, så der sang jeg begge 
steder. Det var samme pastorat den 
gang, men det blev for meget med 
begge steder, så jeg stoppede i Sul-
sted. Men jeg havde jo 40 års jubi-
læum sidste år som kirkesanger. 

Jeg blev valgt ind i menighedsrådet 
i 1969, og blev kasserer i 1973, og 
den post besad jeg frem til 2003. Ved 
menighedsrådsvalget i 2004, syntes 
jeg, at nu var det ved at være på tide 
at træde tilbage. Jeg havde ikke rigtig 
lyst mere, så jeg stoppede og var ude 
i 4 år, men så var lysten tilbage, og jeg 
sagde ja til at stille op igen, og vidste 
at det var som formand, da der ikke 
rigtig lige var nogle, der havde lyst til 
den post. Man kan ikke være ansat i 
kirken, og så være med i menigheds-
rådet, hvis beskæftigelsen er over 8 
timer om ugen, men da jeg jo deler 
jobbet, som kirkesanger med Lone 
Mandrup, så havde hverken hun eller 
jeg for mange timer og så var det i or-
den for os begge to. For Lone er også 
i menighedsrådet. Jeg har lige nu her 
ved valget, der lige har været, sagt ja 
til at tage et år mere som formand.  

Du har jo også  
været spejder ikk?
Jo det har altid være min helt store 
interesse. Jeg blev spejder i 1952, 
dagen før jeg blev 9 år. Den dag blev 
der startet en ny flok for ”ulveunger” 
op. Man skulle være fyldt 9 år for at 
komme med. Jeg ville dog rigtig gerne 
med, så jeg fik dispensation for den 
ene dag. Det var den daværende 
præst Pastor Sørensen der sammen 
med 3 - 4 andre startede flokken op. 
I 1955 blev jeg rigtig spejder, og var 
med på korpslejr på Bornholm sam-
men år. En fantastisk tur husker jeg. 
Derefter gik det så slag i slag, med 
forskellige ledelsesfunktioner som 
spejder. Var så lidt ude af det, mens vi 
havde forretningen, men alligevel lidt 
indenfor. Jeg var f. eks med til at byg-
ge spejderhytten i Hammer Bakker og 
også med til at udbygge den, da vi i 
1975 fik pigerne med i korpset. Så 
skulle der være to sovesale, og derfor 
var vi nødt til at bygge en fløj mere til. 

Vi fik pigerne med, bl.a. fordi korp-
set næsten var ved at uddø. Der var 
kun 15 - 16 stykker tilbage. Så blev 
jeg spurgt, om jeg ikke ville være med 
til at sparke liv i det igen. Det syntes 
jeg lød som en spændende udfor-
dring, så jeg takkede ja, og gik så i 
gang med i at samle det hele op igen. 
Vi havde også Grindsted og Sulsted 
med, og man må sige, at missionen 
lykkedes, for inden længe havde vi 
125 børn og unge med. Vi havde fået 
fat i en del forældre, som gik med på 
idéen og de gjorde et stort arbejde. 

Jeg var gruppeleder frem til 1988, 
hvor min ældste datter Anette tog 
over og blev leder. 

Jeg vil gerne fremhæve en person 
som jeg lærte at kende via spejder-
arbejdet. Det er den daværende sko-
leinspektør på Sulsted skole, nemlig 
J.A.K. Jensen. Han var en fantastisk 
personlighed, der havde en masse 
respekt omkring sin person. Når han 
talte, så lyttede alle efter. Jeg tror 
også, det var ham som inspirerede 
mig til at blive kirkesanger. Han havde 
jobbet i Sulsted kirke, da Inge og jeg 
blev gift. Han var virkelig en person 
jeg så op til.

Er du så slet ikke med i  
andet frivilligt arbejde nu?
Jo da. For allerede i 1988 blev vi 
spurgt, om vi ikke kunne tænke os 
at komme med i Hammer Y’s Mens 
Club, som var under opstart og der 
har jeg så været med lige siden. Lige 
p.t. er jeg præsident for klubben her. 
Jeg har også været i regionsledelsen i 
er par år, og det var spændende, men 
det gav mange lange køreture om af-
tenen, når vi havde møder.  

Jeg har også siddet i skolebestyrel-
sen i en periode, ligesom jeg også var 
med KFUM og K i mange år. 

Og så er jeg jo ”Skubber” hver tirs-
dag på Solgaarden. Det er jeg rigtig 
glad for. Vi har et fantastisk fælles-
skab, os ”Skubbere” i mellem, men 
har det også sjovt med de gamle, 
som vi kører rundt med. Jeg har kørt 
rundt med mange forskellige i den tid 
jeg har været ”Skubber”. Lige nu kø-
rer jeg med Ingeborg Kaalund, som er 
96 år gammel. Hun er meget skarp 
og vi har mange hyggeligt samtaler, 
når vi kører rundt i byen og snakker 

om alle dem som har boet i de for-
skellige huse, vi kommer forbi.

Holder i ferie på nogen måder. 
Ja, vi ynder meget at rejse ud i ver-
den. Britta arbejder jo stadigvæk. Hun 
er ved Skott i Brønderslev, og det vil 
hun gerne blive ved med et stykke tid 
endnu. Hun er også 10 år yngre end 
mig. 

Vi har været mange steder i verden. 
Her kan jeg nævne Australien, USA, 
Thailand, Syd Afrika, Indien, Kina og 
mange andre steder her i Europa. Vi 
skal til Vietnam og Cambodja næste 
år. Det glæder i os til. Vi har aldrig 
være i Syd Amerika endnu.   

Til sidst kan du så ikke  
fortælle lidt om dit møde 
med Dronning Margrethe?
Menighedsrådet indstillede mig, i for-
bindelse med mit 40 års jubilæum, 
til en fortjenestes medalje for lang og 
tro tjeneste, som jeg fik. Det indebar 
så også et besøg hos Dronningen. 
Medaljen blev tilsendt, og det er fri-
villigt, om man har lyst til at komme 
til audiens hos Dronningen, for at få 
en lykønskning fra hende. Invitationen 
var underskrevet af Prins Joachim. 
Der er audiens hver anden mandag, 
og jeg tilmeldte mig til den 2. novem-
ber 2015. Det foregik på Christians-
borg Slot, i en af sidebygningerne til 
slottet. Det forgår på den måde, at 

man går ind og melder sin ankomst til 
nogle ”skriverkarle,” som står og ta-
ger imod én. Vi var 49 personer den 
dag, som skulle ind og hilse på Ma-
jestæten. Vi sad og hyggesnakkede, 
og blev så kaldt ind, når det blev éns 
tur. Vi var selvfølgelig blevet instrueret 
grundig i, hvad man gjorde når man 
kom ind. Først skal man have hvide 
handsker på. Har man ingen, låner 
man et par. Så blive man lukket ind, 
og lige inden for døren stopper man 
op og bukker. Så går man de der 3 - 4 
skridt frem i den store sal, hvor hun 
sidder på en stol helt alene. Så giver 
man hende hånden og præsenterer 
sig. Vi var blevet informeret om, at 
hun nok skulle holde snakken i gang, 
men havde vi noget, som vi gerne ville 
sige, så var vi velkommen til det. Og 
hun skulle nok gøre tegn til, at nu var 
samtalen slut. Hun spurgte om nogle 
få ting bl.a., hvad det var, som havde 
fået mig til at være i arbejdet som kir-
kesanger i så mange år, og fandt det 
spænende, at jeg havde være KFUM 
spejder. Til sidst sagde hun ”Så vil jeg 
gerne sige Dem tak for i dag og øn-
sker Dem en god tur hjem”. Så var 
samtalen slut og man giver hånd og 
siger farvel, og går hen til døren igen, 
vender sig om, bukker og går ud. Det 
tog ikke ret mange minutter, men det 
var da meget spændende, at prøve at 
møde vores regent.  

Dronningens fortjenestesmedalje.

Efter et lille visit hos Dronningen (privatfoto).
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 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

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

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

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

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Vi lader den nye medarbejder  
berette om jobbet

Mit navn er Mathine 
Ammitzbøll. Jeg er 22 
år gammel og er pr. 
1/1-2017 ansat som 
Tylstrup Frikirkes nye 

børnemedarbejder – et arbejde som 
jeg allerede oplever enormt spæn-
dende og glædeligt. Der har i nogle 
år ikke været et tilbud til børnene i 
frikirken, når søndagens gudstjeneste 
fandt sted, hvilket vi har været rigtigt 
kede af. Så i løbet af 2016 tog me-
nighedsrådet beslutningen om, at der 
skulle findes en medarbejder til dette. 

Mit job indebærer mange forskel-
lige ting, men overordnet har jeg til at 
begynde med to primær-opgaver: At 
få begyndt på børnekirke-konceptet 
under hver gudstjeneste og få samlet 
et team af mennesker, som kan være 
med og hjælpe til, når børnekirke sker. 

Jobbet er helt optimalt for mig og 
min hverdag: Jeg læser Dansk på Aal-
borg Universitet (2. semester) og det 
trives jeg enormt godt i. Mit studie be-
tyder bl.a. at jeg her i januar måned 
”kun” har et par eksaminer at tage 
mig af, og dermed haft en del dage 
derimellem til at kunne forberede op-
starten af børnekirke. 

Søndag d. 15/1 blev jeg officielt 
fremhævet som nye medarbejder i 
frikirken og fik efterfølgende den for-
nøjelse at kunne byde hele 16 børn 
med ovenpå: Sikke en begyndelse! 

Det er mit håb for børnekirken, at 
jeg formår at opbygge et stærkt og 
godt koncept og at møde en masse 
af både kirkens og byens børn. Det 
er min opgave nu at skabe et rum for 
dem, så også de føler, at kirken er et 
sted for dem, og hvor der faktisk er 
nogen, som er vildt glade for, at de er 
kommet derhen. 

Jeg er utroligt spændt på, hvad 
2017 vil bringe os her i frikirken og er 
i forventning til, hvad børnekirken kan 
gøre for kirken og først og fremmest: 
børnene! 

Børnekirken foregår på den måde, 
at børnene er med i den første del af 
gudstjenesten – for så at have børne-
kirke i egne lokaler under den sidste 
del. 

Desuden findes der i kirken et lege-
rum, adskilt fra kirkelokalet med glas, 
men med højtalere, så forældre med 
småbørn fortsat kan ”deltage” i guds-
tjenesten.

Børnekirke i Tylstrup 
Frikirke hver søndag

Tylstrup frikirke har ansat børnemedarbejder
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 BARNDOMMENS GADE 
 Sommerferierne

Københavnerfætrene
I en årrække kom mine 2 fætre fra 
København på ferie hos os i flere uger. 
Disse to drenge var på alder med min 
bror og mig. Det gjorde på en eller 
anden måde feriedagene endnu mere 
spændende. Vi spillede utroligt meget 
fodbold hjemme i haven, hvor vi satte 
et net op og spillede fodtennis. Men vi 
var også tit på Tylstrup Stadion, hvor 
vi lavede små hold og brugte hånd-
boldmålene.

Vore fætre var med i sommerhus 
og på sommerlejrene. De var bl.a. 
med på Øland, hvor de gjorde sig be-
mærket på to områder. 

Da vi skulle sove, så vi disse to 
drenge rykke sammen på deres sove-
poser, og vi hørte dem bede aftenbøn 
sammen. Der blev helt stille i hele 
rummet, og ingen sagde noget, inden 
de havde sagt ”amen”. Drengene var 
uden tvivl blevet instrueret i, at de 
skulle huske at bede aftenbøn, og de 
gjorde samvittighedsfuldt, som deres 
forældre havde sagt. Vi andre nøjedes 
med at bede stille, uden at andre op-
dagede det.

Og så brugte vore fætre blå mor-
genkåber om morgenen og om afte-
nen, når der skulle børstes tænder og 
tisses af. Den slags brugte vi ikke i 
Tylstrup. Vi klarede vore forehavender 
i stiv arm og i undertøj. Vi havde lidt 
svært ved at forholde os til disse fine 
manerer, og vi mente, at det var no-
get københavneri. Og mere kom der 
ikke ud af det. 

En barsk badeoplevelse
Et år var de to Københavnerfætre som 
sagt med os i sommerhus i Blokhus. 
Mor og far havde lejet et fint sommer-
hus af bedemand Søren Svendsen, 
som boede i Hostrup. Den sommer 
kom vi til Blokhus med Vildmosebilen.  

Jeg glemmer aldrig en dag, vi skul-
le ud at bade. Stemningen var som 
sædvanlig høj. Vi løb tværs over stran-
den for at se, hvem der kom først ud 
og under vandet. Straks vi kom ud, 
mærkede vi, at der var en ubehage-
lig understrøm. Men vi fortsatte ud. 
Heldigvis var far ved siden af os. Vi 
mærkede, hvordan benene blev revet 
væk under os, mens vi blev trukket 
ud. Far så det og greb os i hænderne. 
Han sagde sidenhen, at han havde alt 

det, han kunne gøre for at holde os, 
men strømmen tvang os længere og 
længere ud. Jeg kan stadig fornemme 
den forfærdelige oplevelse, men for-
stod først alvoren, da faren var drevet 
over. Lidt efter lidt mistede under-
strømmen sin voldsomme kraft, og 
far fik os trukket ind på land.

Der blev ikke badet mere den dag. 
Til gengæld gav mor os frie tøjler, da 
vi skulle have frokost. Vi anede ikke, 
hvad en ”burger” eller ”sandwich” var, 
men konstruerede ikke desto mindre 
nogle af slagsen ved at lægge pålæg 
på et stykke franskbrød, lægge en ski-
ve rugbrød ovenpå plus mere pålæg 
og mere brød, og mere pålæg osv. Vi 
morede os over, at vi ikke kunne gabe 
over de melmader, vi havde lavet, og 
mor og far fornøjede sig fulde af tak-
nemlighed over, at alt var gået godt. 
Frokosten fik formiddagens barske 
oplevelse til at fortone sig. 

Tryghed
Vi drenge blev opdraget til at være 
høflige og taknemlige. Det blev prak-
tiseret på flere måder i vores hjem, 
og når vi var sammen med andre. Og 
vi var opdraget til, at det var en del 
af kristentroen. Derfor var det også 
naturligt og vigtigt for mor og far, at 
vi sagde Gud tak, fordi alt var gået 
godt, da vi kastede os ud i bølgerne 
om formiddagen. Alternativet var na-
turligvis ikke til at tænke på. En af de 
gaver, jeg fik med hjemmefra, og som 
jeg sætter mest pris på, var forståel-
sen af, at vi altid kunne søge hjælp 
hos Gud ved at bede, men også, at vi 
skulle huske at sige tak for Guds god-
hed, som han konstant lod os blive 
til del. Derfor sagde vi også, som det 
mest naturlige, tak til Gud den pågæl-
dende dag, da far ledte os i en enkel, 
men velment takkebøn.  

 

DEL 13

Vi kom aldrig til Mallorca!
Min første ferie var ikke nogen suc-
ces, men jeg bed tænderne sammen 
og holdt tappert ud.

Ved en familiefest aftalte mor og 
far, at jeg skulle på ferie i Aalborg ved 
mors kusine, der havde et par børn 
omkring min alder. Jeg var nok om-
kring 10 år og gik i 2. eller 3. klasse. 
Jeg husker ikke, hvordan jeg kom ud 
til mors familie, som boede i en lej-
lighed tæt ved Karolinelund, men jeg 
husker, hvordan jeg havde det, da 
jeg var kommet i seng. Jeg var blevet 
henvist til underkøjen i et værelse, 
hvor jeg lå alene og kunne høre de 
voksne snakke i stuen ved siden af. 
Der var mange fremmede lyde og 
uvante lugte, der gjorde mig lidt utryg. 
Drengen, der var lidt ældre end mig, 
og som skulle ligge i overkøjen, havde 
fået lov at være oppe lidt længere. 

Jeg havde frygteligt ondt af mig selv 
og følte, jeg blev uretfærdigt behand-
let. Jeg længtes hjem, led i stilhed og 
endte med at græde mig selv i søvn. 
Næste dag vadede jeg rundt i Aalborg 
med den lidt ældre dreng og hans sø-

ster på min alder. Jeg gik og fornøjede 
mig over, at jeg boede med mine for-
ældre i Tylstrup og ikke i Aalborg. 

På sommerlejr
Far havde 14 dages sommerferie, da 
jeg var barn. Den ene uge var mor 
og far som regel med på en som-
merlejr for børn. Jeg husker flere af 
disse lejre. Engang blev lejren afholdt 
på Øland oppe ved Brovst. Drenge og 
piger sov i halmen i hver deres rum i 
en eller anden bygning, der var be-
regnet til formålet. Toiletforholdene 
var ikke noget at skrive hjem om, og 
vi blev vasket i koldt vand hver mor-
gen. Om formiddagen fortalte autodi-
dakte, dygtige kvinder bibelhistorier 
og gav os kristendomsundervisning. 
Jeg husker disse undervisere som 
formidable fortællere, der gjorde stof-
fet levende og spændende, præcis 
som far også selv var i stand til det. 
Man brugte flonellograf, som var en 
tavle, man satte figurer op på, som 
blev brugt som illustrationer til beret-
ningerne fra Bibelen. Figurerne kunne 
hænge fast på stoffet, fordi der var 

limet et særligt materiale på bagsi-
den. Konceptet kom fra Amerika. Om 
eftermiddagen var der mange forskel-
lige slags aktiviteter og lege inkl. en 
badeeftermiddag. Vi havde en herlig 
uge med vidunderlige oplevelser. I alle 
barndomsårene indebar sommerfe-
rien altid en uge på lejr, som alle så 
frem til.

I sommerhus 
Den anden uge af fars sommerferie 
blev flere gange brugt på helt andre 
ferieaktiviteter.

To gange i min barndom lejede 
vi sommerhus i Blokhus. Det var en 
ren bade- og ”slap af” ferie. Den ene 
gang cyklede vi til Blokhus og havde 
al bagagen med på cyklerne. Vi havde 
lejet huset af fars fætter, der boede i 
Vildmosen nær Centralgården, hvor vi 
også hentede nøglen. Vi nød hvert se-
kund af ugen med leg, spil, solbadning 
i klitterne og jævnlige dukkerter i det 
dejlige salte vand. Selv min mor blev 
grebet af stemningen og lod sig frivil-
ligt forfriske af Vesterhavets bølger. 
Det var ren afslapning og fornøjelse.

AF ERIK MORTENSEN

International aften i Tylstrup
Tylstrup Frikirke inviterer til international aften!

Vi vil gerne lære vores medborgere fra hele verden at kende.

Alle nationaliteter er velkommen til spisning og fællesskab.

Det er helt gratis

Fredag den 31/3 kl. 18.00

Mere information hos Britta Hansen, tlf. 51 22 24 09
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Det er med stor glæde og spænding, 
at vi går ind til den nye sæson, nu 
som serie 3 hold igen, sidste gang 
var for 10 år siden med selvsamme 
cheftræner.

Over de sidste par år er der kom-
met en hel del tilgang af nye spillere, 
samt yngre spillere fra lokalområdet, 
hvilket har styrket klubben og ikke 
mindst begge seniorhold i klubben, 
det er utrolig positivt. Det er mange 
år siden, at vi har haft mulighed for at 
stille 2 seniorhold, som spiller samti-
digt, med 14 spillere på hvert hold, og 
så har der endda været oversiddere. 

Det er klart en meget positiv udvik-
ling og til den kommende sæson er 
der allerede tikket forstærkninger ind, 
så det bliver dejligt at komme i gang 
igen. 

Der trænes hver tirsdag og tors-
dag kl. 19.00–20.30, og evt. kom-
mer der i løbet af februar også 
træningspas om lørdagen, indtil vi 
starter på træningskampe i marts. 

Derudover har vi en hel del sponso-
rer, som har været med til at give os 
det utrolige flotte spilletøj fra Puma, 
som vi har stor glæde af, og klubben 
havde faktisk til hjemmekampen mod 

Hals i næstsidste runde inviteret dem 
til spisning og lidt drikkeligt, og det 
vil der helt klart også komme mere 
af i den kommende sæson, ligesom 
der til hver hjemmekamp (serie 3) vil 
være mulighed for at købe noget fra 
grillen.

Vil i den ombæring gerne rette en 
stor tak til vores sponsorer, som har 
støttet klubben, der er tale om føl-
gende:

NATURTECH v/ René Wolder
Kvisthuset Bar
Tylstrup Kro
Tylstrup sokkel og belægning
Olsen’s Hjemmeservice

Ovennævnte sponsorer fortsætter 
samarbejdet for 2017, og det er vi 
utrolig glade og taknemmelige for!

I år er der skiftet på trænerposten 
til 2. holdet, hvor Michael P efter 
et kæmpe stykke arbejde har valgt 
”kun” at spille lidt kampe og give 
en hånd med ved cafeteriet. Vi har 
haft et utrolig godt samarbejde med 
Michael det sidste års tid og håber 
fortsat, at den ”rutinerede” vil trille 
med bolden lidt endnu. Til at tage 
over efter sådan en arbejdshest, har 
klubben fundet 2 fuldgode erstatnin-
ger, i form af Kristoffer Smedstrup og 
Zlatko Markovic, som begge har spil-
let mange kampe for klubben. Vi ser 
frem til et godt samarbejde, både på 
og udenfor banen. 

Så alt i alt er det en meget spæn-
dende sæson vi går i møde, hvor før-
steholdet bl.a. 2 gange skal et smut 
til Fjerritslev og naturligvis også har et 
dejligt lokalbrag mod Keeslers tropper 
fra Sulsted (der er aftalt vi spiser efter 
kampen).

Vel mødt på stadion (Hulen) – følg 
med på tylstrupfodbold.dk eller på 
facebook, hvor der vil komme kam-
popslag (Tylstrup Fodbold).

Spændende sæson 
i vente for Serie 3

For nylig så jeg en udsendelse om 
hundeadfærd. Udsendelsen viste 
blandt andet, hvordan hunde kan ef-
terligne mennesker. Hunde kan lære 
en kommando, fx ”Gør det”, hvoref-
ter de gentager den samme hand-
ling, som deres hundefører netop har 
udført, for eksempel at røre ved en 
bestemt ting. Hunde formår faktisk 
at huske handlinger og imiterer dem 
efter et stykke tid, når de så får kom-
mandoen.

Learning by doing …
Det at efterligne, imitere, er en fa-
belagtig måde at lære noget nyt – for 
hunde såvel som for mennesker. Det 
er vel en af grundpillerne i al læring. 
En lærling efterligner sin læremester. 
Et barn efterligner sine forældre. En 
nyansat efterligner de erfarne medar-
bejdere. Og ja, en hvalp efterligner de 
voksne hunde og altså også menne-
skene omkring den.

Og efterhånden mestrer man de 
evner, som man har brug for, hvad en-
ten det nu er at tale, at svejse rørene 
korrekt sammen, at finde de bedste 
godbidder eller at finde de mapper, 
hvor lagerlisterne befinder sig.

Men hvad nu hvis læremesteren er 
en skidt fyr eller en møgkøter? Som 

ikke kan sit fag. Som svejser det 
hele i stykker. Eller hvis læremeste-
ren overhovedet ikke kerer sig om sin 
lærling, men blot ser det som en vej 
til at fremhæve sine egne fortræffelig-
heder, som bliver ekstra tydeligt, når 
de sammenlignes med den uøvedes 
formåen. Eller som er bidsk og ag-
gressiv over for artsfæller, hvad enten 
de er to- eller firbenede.

Så er gode råd dyre … for så er de 
sikkert ikke særlig gode, og det kan 
blive rigtig dyrt at følge dem.

Det gælder – med andre ord – om 
at vælge sin læremester med omhu.

Fastetid 
Tiden mellem fastelavn og påske er 
en tid til eftertanke. En del af over-
vejelsen kunne jo være: Hvem er for-
billedet for min livsførelse, mine valg, 
min indstilling til mig selv og omverde-
nen? Hvem er det egentlig?

Giv det endnu en tanke. Hvem imi-
terer du, når du skal træffe afgørende 
valg? Dine forældre? Et idol? 

Der var en gang en, som sagde: 
Han skal blive større, jeg skal mindre. 
Det var en mand ved navn Johannes 
med tilnavnet Døberen. Det var Jesu 
fætter. Og Johannes havde opdaget 
noget særdeles betydningsfuldt: Han 

havde fået øje på, at fætter Jesus fak-
tisk var en fyr, der var værd at komme 
til at ligne.

Derfor var det Johannes indstilling, 
at han ville fremhæve Jesus. Han ville 
pege på Jesus og sige: Sådan, ven-
ner, sådan skal vi gøre. Der har I et 
eksempel til efterfølgelse.

En udrakt hånd
I Bibelen kan vi læse om Jesu liv. Vi 
kan i evangelierne få indblik i, hvordan 
Jesus agerede i forskellige situationer. 
Og vi er inviteret til at efterligne hans 
adfærd. Han rækker ud til os og ind-
byder os til at (efter)ligne ham mere 
og mere. At tage hans maske på. Han 
inviterer os til at gøre det, som han 
gjorde: ”Gør det” – siger han.

Prøv lige at forestille dig, hvordan 
verden ville se ud, når du vælger at 
handle, sådan som Jesus gjorde. Når 
du rækker en hånd ud. Når du siger 
som Johannes: Lad mig blive mindre, 
for at Han kan blive større.

Lad mig hjælpe din forestilling på 
vej: Det bliver bedre, end det er nu! 

Verden har brug for, at vi rækker 
hånden ud og lader vores medmen-
nesker bliver større! At vi ”gør det”.

God fastetid …

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Gør det …

AF CHEFTRÆNEREN
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Vi er nu kommet til den fjerde og sid-
ste artikel, som fortæller om, hvad 
Tylstrup Genbrugs overskud går til.  
Der er igennem de sidste 25 år ble-
vet realiseret langt over en million, ja 
måske nærmere 2, som er gået til 
mange forskellige projekter i verden. 
Tylstrup Frikirke, som står bag Tylstrup 
Genbrug, er med i en landsorganisa-
tion af kirker, som driver et evange-
lisk- og socialt arbejde rundt omkring 
i verden. Kirkesammenslutningen 
hedder Det danske Missionsforbund, 
og begyndte arbejdet i Rumænien i 
2006.

Rumænien
Da muren faldt i 1989, er der nok 
mange der sidder igen med stærke 
indtryk fra Østeuropa, specielt billeder 

fra børnehjem i Rumænien brændte 
sig ind i hukommelsen, og mange i 
Vesteuropa havde nok ikke forestil-
let sig, hvor slemt det i virkeligheden 
stod til. Siden er Rumænien kommet 
med ind i EU, men er stadig sammen 
med Bulgariens EU’s fattigste lande. 
Og i selve Rumænien er der store so-
ciale forskelle.

Onesti i det  
nordøstlige Rumænien
I 2006 påbegyndtes et socialt-evan-
gelisk arbejde i byen Onesti. Onesti 
ligger i den nordøstlige del af Ru-
mænien, og området regnes for at 
være den fattigste del i landet. Man 
havde haft kontakter i området sidst i 
90’erne, og et dansk-rumænsk ægte-
par bosatte sig i byen Onesti i 2006. 

Siden har de ledet et arbejde i vækst, 
og har været der hvor Tylstrup Gen-
brug har støtte med flest midler, både 
gennem masser af sække med godt 
brugt tøj, men ikke mindst med øko-
nomisk. Når arbejdet her har en sær-
lig plads, skyldes det bl.a. at Tylstrup 
Frikirke flere gange har haft hjælpe-
sendinger af sted, og mange har gen-
nem årene knyttet stærke kontakter 
til Onesti og ikke mindst i de omkring-
liggende landsbyer.

Fem sociale arbejdsgrene 
støttes samt et skoleprojekt:

1. Uddeling af tøj og mad m.m.
Mad og tøj er to af de ting, som er de 
mest basale ting i livet. I mange fa-
milier er det ikke normalt at spise sig 

Tylstrup Genbrugs støtteprojekter 4

 RUMÆNIEN  
– fremtid og håb til børn og voksne

AF SØREN 
MORTENSEN

mæt hver dag, og de har ofte mange 
børn. Der er flere landsbyer, hvor der 
ofte uddeles poser med mad og tøj, 
og hvor der ikke er sket den store 
forandring siden murens fald. Der er 
også et bespisningsprojekt for hjem-
løse og fattige i selve Onesti. 

2. Startpakke til unge mødre
Kultur – og familiemønsteret i Rumæ-
nien er årsag til, at mange piger bliver 
tidligt gift, og derfor også tidligt mød-
re. Disse piger står ofte helt alene, 
og deres børn får let en dårlig start 
på livet. Der uddeles derfor en start-
pakke bestående af bl.a. dyne og lin-
ned, toiletartikler, sutter, bleer, vitami-
ner m.v. Pakken indeholder også en 
personlig vejledning i brug af tingene, 
samt rådgivning og undervisning i det 
at være mor.

3. Hjælp til syge
Det er et stort problem for fattige, 
at de ikke har råd til medicin og læ-
gehjælp. Usunde boliger og dårlig 
opvarmning, fugt, utætte vinduer og 
tage gør at mange er plaget af syg-
dom som gigt, dårligt hjerte, lungebe-
tændelse m.v. Medicin er meget dyrt 
i Rumænien, så der ydes ofte hjælp 

med indkøb af medicin, besøg på sy-
gehuse, til at kontakte læger samt 
anden specialbehandling.

4. Opvarmning
Vinteren i Rumænien er ofte meget 
kold. Senest har der nu i januar været 
mange dage med hård kulde. Det er 
dyrt at opvarme huse, dels på grund 

af dårlige uisolerede huse, men også 
fordi prisen på træ og olie er steget 
meget de senere år. Der hjælpes med 
træ til opvarmning og madlavning, 
som foregår på primitive komfurer, til 
renovering af ovne og andre former 
for energihjælp.

fortsættes på næste side...

Primitiv komfur og køkken uden indlagt vand.

En madpose skaber glæde.

Bespisningsprojektet i Onesti for hjemløse og fattige.
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5. Akut nødhjælp
Der opstår ofte behov for hjælp her og 
nu. Fattige mennesker man møder på 
gaden, eller på sygehuset. Børn der 
er alene hjemme, fordi forældrene 
arbejder i udlandet, oversvømmelser, 
ødelagte huse. Så i det omfang det er 
muligt, hjælpes der økonomisk.

Skoleprojektet
Gennem en god uddannelse ønsker 
vi at give rumænske skolebørn en 

god begyndelse på livet. Vi ønsker 
at give børnene mulighed for at tage 
en videregående uddannelse, eller 
til at få et arbejde. Det er vigtigt, 
at det enkelte barn får værktøj, der 
giver dem mulighed for at bryde ud 
af familiens fattigdomsmønster. Når 
barnet støttes økonomisk og socialt, 
kommer hjælpen også hele familien 
til gode. Tylstrup Genbrug er bl.a. 
sponsorer for flere børn i skolepro-
jektet.

Støtte der hjælper
Så støtten fra Tylstrup Genbrug er gi-
vet godt ud, når man tænker på hvilke 
fremtidsmuligheder de børn og voksne 
vi hjælper ellers ville have haft. Nogle 
siger, at det at yde hjælp er som en 
dråbe i havet. Men mange dråber kan 
blive til et fyldt glas. Vi ser og ved, at 
det hjælper. Tænk på det hver gang 
du handler i Tylstrup Genbrug!

Hus i en af landsbyerne.

En familie med mange børn - nogle støttes i skoleprojektet.

Strikkedamernes indsats hjælper.

2016 har for Indblik bladet været 
et spændende år, hvor vi hele tiden 
prøver at forny og forbedre indlæg til 
bladet. Der er artikler og fortællinger 
fra nær og fjern.

Hanne kæmper kampen som re-
daktør, og der er mange bolde at hol-
de styr på. Skulle du sidde og have 
lyst til at skrive til bladet, så er du me-
get velkommen til at sende en mail. 
Har du en historie du gerne vil for-

tælle, hjælper vi gerne med at skrive 
den i samarbejde med dig.

Indblik bladet bliver finansieret af 
alle de erhvervsdrivende, der han an-
noncer i bladet, samt Borgerforenin-
gen, TUI og Tylstrup Frikirke. Det er 

vi meget taknemlige for. Har du som 
privat person lyst til at give et bidrag 
tager vi også meget gerne i mod det 
på konto 7448-1202245.Uden lokal 
støtte består bladet ikke :-) Herunder 
kan du se regnskabet for 2016.

STØT 
INDBLIK 

- lav en indbetaling på vores konto: 

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet. 

2016 - Året der er gået

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

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

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

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

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

Priser: 10 turs kort 250,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.
 1 mdr. kort 150,00 kr.

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

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

Kontonr. Kontonavn Indtægt Udgift.
1 Gebyr og renter 200,00kr             
2 Trykning og forsendelse 85.485,61kr        
3 Annoncører 38.650,00kr        750,00kr             
4 Foreninger 47.000,00kr        
5 Kontorartikler 72,00kr               
6 Porto 201,00kr             
7 Annoncer
8 Diverse
9 Frivillig indbetaling 2.374,09kr          

I alt 88.024,09kr        86.708,61kr        
Overskud i alt 1.315,48kr          

88.024,09kr        88.024,09kr        

Aktiver Passiver 
Primo Ultimo

Bankbeholdning 39.897,63kr        41.213,11kr        
Årets Overskud 1.315,48kr          
Kassebeh 31-12-2015 41.213,11kr        41.213,11kr        

Tylstrup den: 03/01/2017

Jens Thomsen Nygaard
(Kasserer for Indblik)

Opgørelse af regnskabet for 2016

Status pr. 31 december 2016

Kontonr. Kontonavn Indtægt Udgift.
1 Gebyr og renter 200,00kr             
2 Trykning og forsendelse 85.485,61kr        
3 Annoncører 38.650,00kr        750,00kr             
4 Foreninger 47.000,00kr        
5 Kontorartikler 72,00kr               
6 Porto 201,00kr             
7 Annoncer
8 Diverse
9 Frivillig indbetaling 2.374,09kr          

I alt 88.024,09kr        86.708,61kr        
Overskud i alt 1.315,48kr          

88.024,09kr        88.024,09kr        

Aktiver Passiver 
Primo Ultimo

Bankbeholdning 39.897,63kr        41.213,11kr        
Årets Overskud 1.315,48kr          
Kassebeh 31-12-2015 41.213,11kr        41.213,11kr        

Tylstrup den: 03/01/2017

Jens Thomsen Nygaard
(Kasserer for Indblik)

Opgørelse af regnskabet for 2016

Status pr. 31 december 2016

Indtægt Udgift.
210,00kr          

84.183,89kr     
36.975,00kr      
49.500,00kr      2.500,00kr       

64,90kr            
240,00kr          

2.269,69kr        

88.744,69kr      87.198,79kr     
1.545,90kr       

88.744,69kr      88.744,69kr     

2015

Tak for 
støtten!
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WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Julen nåede også Tylstrup Badmin-
tonklub denne sæson, hvilket tradi-
tionen tro betød at der skulle holdes 
juleafslutning for klubbens ungdoms-
spillere. Denne juleafslutning blev 
som noget nyt holdt med overnat-
ning i Tylstrup hallen for de i alt 26 
børn og unge der havde tilmeldt sig 
fredag d.16 december til lørdag d.17 
december. I alt var der 5 trænere, as-
sistenttrænere og forældre som hjalp 
med at arrangere dette arrangement, 
hvor også formanden og en af klub-
bens bestyrelsesmedlemmer kom 
ned og hilste på.  

Aftenen startede med at alle mød-
tes med hvid t-shirt og nissehue kl. 

17.30 til den traditionelle julemad, 
hvorefter de mange børn blev delt 
ud i forskellige hold. Den første (ud 
af mange) opgaver var at hvert hold 
skulle finde på et bedste holdnavn og 
dans, samt kampråb– med krav om 
at det hele selvfølgelig skulle være 
”julet”.

Derefter begyndte de 5 juleturne-
ringer, hvor alle hold mødte hinanden 
i udfordringer som ”spis juleslik med 
god samvittighed”-stafet og badmin-
ton rundbold.

Da uret nærmede sig kl. 22.00, var 
det tid til at slukke lyset i hele hallen. 
Højt musik blev sat på og nu var der 
tid til at prøve kræfter med Natmin-

ton. Hallen var nu forvandlet til ba-
ner med sjove farver i mørket og de 
mange badmintonspillere som lyste 
op i deres hvide t-shirts.

Dette var tydeligt en stor succes at 
prøve for klubbens badmintonspillere 
og også for os træner og assistent-
trænere.

Vi takker mange gange for den store 
opbakning til dette års juleafslutning i 
form af hjemmelavet kage, hjælp til 
oprydning dagen efter og selvfølgelig 
den store tilmelding af jeres skønne 
børn og Jer forældre til morgenmad 
dagen efter.

Juleafslutning 2016
PÅ KLUBBENS VEGNE, TRÆNER CAMILL A BALLE-PETERSEN

Tylstrup Borgerforening indbyder til den traditionsrige 

FASTELAVNS- OG 
BALLONFEST I TYLSTRUP
Lørdag den 4. marts kl. 14.00-16.30 i Tylstrup Hallen

Tag hele familien under armen og mød op i hallen til 
BALLONFEST OG TØNDESLAGNING med kåring at de 
flotteste konger, dronninger og forældre.

Vi hygger os sammen, slår katten af tønden 
og slipper til sidst ballonerne løs!

Du kan som sædvanlig købe kaffe og fastelavnsboller. 

Vi håber vi ses til en festlig eftermiddag!! 
Tylstrup Borgerforening

Det er altid en fornøjelse og ”stable” 
en begivenhed på ”benene” og det 
må man sige skete den 4. novem-
ber 2016 hvor ”Brændskov’ Venner” 
havde inviteret til vin- og vildtaften. Et 
begrænset antal billetter blev udbudt 
til salg den 16. september 2016, og 
blot 13 dage senere kunne der mel-
des ALT udsolgt. 

Arrangementet bestod af 9 forskel-
lige vine præsenteret af vin-specialist 
Claus Topp samt en lækker menu 
med hele 6 forskellige retter vildt ef-
terfulgt af dessert og kaffe. 

Via lokale folk i Brændskov områ-
det blev maden lavet, bordene dæk-
ket og alt gjort klar til de glade fest-
deltagere. Deltagere fra nær og fjern 
ankom og nød en hyggelig aften med 
lækkert mad og drikke,

Tusind tak for den store opbakning, 
mon ikke der kommer et nyt arrange-
ment i år 2017 – så hold endelig øje 

med ”Brændskov’ venner” på www.
facebook.dk

 

Vin- og vildtaften 
i Brændskov
AF METTE KROGSGAARD THOMSEN, PÅ VEGNE AF BRØNDSKOV FORSAMLINGSHUS
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Juletræs tænding
1. søndag i advent skulle vi traditio-
nen tro have tændt vores juletræ her 
i Tylstrup. En overvældende flok børn 
og voksne havde valgt at trodse vin-
terkulden for at hjælpe med at kalde 
på julemanden. Igen i år viste det sig 
at julemanden havde taget sig tid til 
at komme forbi vores lille by for at 
hjælpe med lyset på træet, da altså 
lige børnene fik råbt højt nok til at han 
kunne høre det. Julemanden blev budt 
velkommen af den store flok små og 
store juleglade Tylstrup-boere. Jule-
manden ledte an i et par sange rundt 
om juletræet inden der blev budt på 
gløgg og juleknas. Julemandens sæk 
gemte også på lidt godter til børnene. 
Enkelte børn bed mærke i at juleman-
den havde øvet sig på at tale dansk 
siden sidste år…… Tylstrup Borger-
forening siger tusind tak for det store 
fremmøde til juletræstændingen!

Generalforsamling i  
Tylstrup Borgerforening
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 af-
holder Tylstrup Borgerforening den 
årlige generalforsamling i skolens 
samlingssal. Tylstrup Borgerforening 
ser tilbage på et år med masser af 
gode begivenheder. Vores arrange-
menter til fastelavn, Skt. Hans og jul 

har været velbesøgte. Økonomisk har 
årets revy kunne løbe rundt og Tyl-
strup Marked har endda givet et pænt 
overskud. Det blev dog også året hvor 
vi måtte tage afsked med vores med-
lem af bestyrelsen, Lindy Sørensen, 
der desværre afgik ved døden efter 
kort tids sygdom. Vi husker Lindy for 
hans store indsats omkring etablering 
af byens multibane for et par år si-
den og hans store fokus på ikke at 
glemme den ældre generation i Bor-
gerforeningens arbejde. Æret være 
Lindys minde. 

Suppleant Hanne Hedegaard er 
indtrådt i bestyrelsen i Lindys sted. 
Året bliver også husket for det, at vo-
res mangeårige trofaste medlem af 
bestyrelsen, Preben Mattesen, har 
meddelt at han ikke ønsker at gen-
opstille ved årets generalforsamling. 
Preben er bestyrelsens leksikon, da 
han har været med i arbejdet i flere 
år end nogle af de nuværende besty-
relsesmedlemmer kan huske. Preben 
styrer uden slinger i valsen forenin-
gens økonomi som vores kasserer og 
ligger også altid en stor indsats ved 
forberedelsen af vores arrangemen-
ter. Det bliver et stort tab for forenin-
gen, men Preben skal kun have ros for 
hans lange og utrættelige tjeneste for 
Tylstrup Borgerforening. Vi vil prøve at 

lade være med at være sure over hans 
valg om at forlade os. Summa sum-
marum mangler Tylstrup Borgerfor-
ening altså nye kræfter i bestyrelsen 
ved årets generalforsamling. Vi mang-
ler mindst et medlem i bestyrelsen 
samt én suppleant. Vi håber at nogen 
derude kunne have lyst og tid til at 
give et nap med, med det spænden-
de arbejde i Tylstrup Borgerforening. 
Vores aktiviteter drejer sig mest om 
de årlige arrangementer i Borgerfor-
eningens regi, men vi har også gang 
i enkelte andre spændende projekter 
til gavn for byens borgere. Vil du høre 
mere om bestyrelsesarbejdet er du 
velkommen til at kontakte formand 
Lisbeth Pilgaard på 29723684 eller 
næstformand Thomas Jefta Petersen 
på 30237629. 

Så sæt kryds i kalenderen den 23. 
marts. Vi vil forsøge at lokke jer af 
sted til generalforsamlingen med løfte 
om øl og vand samt lidt til den søde 
tand. Vi håber således på stort frem-
møde af byens medborgere.

NYT FRA 
BORGERFORENINGEN

Der var mange arrangementer i Tyl-
strup Frikirke i løbet af december må-
ned. Det begyndte som altid med en 
stor adventsfest den første søndag i 
advent. Her var der omkring 150 del-
tagere – alle siddende ved de flot pyn-
tede borde, som lyttede til et alsidigt 
og varieret program. 

Siden fulgte spejdernes juleafslut-
ning, børnejulegudstjeneste og ju-
lecafégudstjeneste den sidste søndag 
før jul. 

Så var der selve juleaftensgudstje-
nesten, hvor alle deltagerne hver fik 
en lille gave. 

Det sluttede 4. juledag med hele 
kirkens julefest arrangeret af spej-
derne. Temaet var: Julelege og stjer-
nestunder. Deltog man i 6 forskellige 
aktiviteter, ja så fik man et spejder-
mærke, som var konstrueret særskilt 
til aftenen, og så vidt vides bestod 
alle. 

JULEN I
TYLSTRUP FRIKIRKE
AF SØREN MORTENSEN

Mad, meninger og tro 
I efteråret havde Tylstrup Frikirke et Alpha-kursus, som er en introduktion til den 
kristne tro. Ved afslutningen udtrykte mange et ønske om at fortsætte. Derfor gen-
optager vi det gamle kursus: ”Mad, meninger og tro”, men med nye emner.

Vi begyndte d. 18. januar, men fortsætter en onsdag i hver måned til og med juni.  
De kommende datoer er: 15. februar, 22. marts, 19. april, 17. maj og 14. juni.

Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale 

Det er ikke nødvendigt at have deltaget i Alpha kursus for at være med til ”Mad, meninger og tro”. 
Alle der er nysgerrig på, hvad bibelen siger til os i nutiden, kan deltage. Man kan være med en eller 
flere gange.

Tilmelding til Finn Kier-Hansen 25349034 senest mandagen før hvert kursus. 

Der er et deltagergebyr på 25 kr. pr. gang. 
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FEBRUAR 2017
 14.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Fælles madlavning og spisning. 
  Sild og snaps, og en lun ret.

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

 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Rumæniensaften med Dorthe og Cornel Pascu.

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

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

 16.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 23.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 27.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Fastelavnsmandag. Se opslag.

 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.  
  Marianne Hesselholt: Hændelser ved Hulsig.  
  Gratis kaffebord.

Kalender
 15.  Ajstrup Sogn:
 kl. 17.00 Gud og spagetti i Ajstrup Kirke.

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

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

 16.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 21.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Koncert i Ajstrup Kirke med Michala Petri og  
  Lars Hannibal. ENTRÉ.

 22.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00-20.30 Mad, meninger og tro. Vi spiser sammen,  
  der er undervisning og samtale.

 23.  Tylstrup Borgerforening:
 kl. 19.00 Generalforsamling i skolens samlingssal.

 23.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 24.  Toftegårdscenter Sulsted:
 kl. 13.30 Høreklinik på besøg.

 28.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.  
  Hans Gregersen: Her går solen aldrig ned -  
  Drachmann og Skagen. Gratis kaffebord.

 30.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 31.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

 31.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro. International aften. Vi indbyder  
  fremmede og danskere til en fællesskabsaften med  
  spisning og samvær.

MARTS 2017

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

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Centerrådets generalforsamling. Alle er velkommen.

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Arrangement i Hammelhuset.

 2.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

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

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

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

 4.  Fastelavnsfest i Tylstrup hallen
 kl. 14.00-16.30

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

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

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

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

 9.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 12.  Ajstrup Sogn:
  Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

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

MARTS 2017

 1.  Abbé Pierres Klunsere: 
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.

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

 2.  Landsindsamling til fordel for  
 kl. 10.00-14.00 Kræftens Bekæmpelse

 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Sognegudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.

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

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

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

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

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Arrangement Centerrådet. Se opslag.

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

 6.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 7.  Toftegårdscenter Sulsted:
 kl. 13.30 Banko.

APRIL 2017

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

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

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i maj 2017 i løbet af uge 20.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 13. april 2017
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj til ultimo august 
2017.

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

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

Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

APRIL 2017
 9.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 (Palmesøndag). Cafégudstjeneste. Finn Kier-Hansen.  
  Vi begynder med morgenkaffe.

 9.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.  
  Afslutning for juniorkonfirmanderne.

 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Skærstorsdagsnadver. Finn Kier-Hansen.

 13.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke - med  
  musikalske indslag. Efterfølg. kaffebord i Sognets Hus.

 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

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

 17.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. 

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

 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00-20.30 Mad, meninger og tro. Vi spiser sammen,  
  der er undervisning og samtale.

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

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

 20.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler.

 27.  Tylstrup Skytteforening:
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler. 
  AFSLUTNINSSKYDNING INDEN SOMMEREN.

Kalender

MAJ 2017
 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.

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

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

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

 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 & 11.00 Konfirmation i Ajstrup Kirke.

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

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

FLAGREGULATIV
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 opsæt-
ning og nedtagning disse dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.

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

•  Konfirmation i Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

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

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

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

Vi ser frem til og høre fra jer. 

Fe
br

ua
r 2

01
7

22

Februar 2017

23



ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
TLF. 61 18 21 62
JENSTHN@NORDFIBER.DK

 PRISER
Visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . . . . . kr. 750,-
2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . . . . . kr. 1400,-
1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 600,- 
1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . . . . . kr. 1000,- 

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

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

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

STØT INDBLIK 
- lav en indbetaling på vores konto: 

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet. 

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Brønderslev

20 96 66 18
møbelbotikken.dk

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

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

GIV OS ET TIP...
Bliver du opmærksom på en skade så giv os et TIP:
• Hul i vejen
• Stoppet rendestensbrønd
• Blinkende gadelygte
• Hærværk i park
• Bøjet vejskilt
• Skæv fortovsflise
www.aalborgkommune.dk/tip

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden 
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har 
stået for legepladsen i anlægget.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455

Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

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

For leje kontaktes Pia Østergaard, tlf. 22342085 / mail: pia.hoegh@gmail.com 
eller Lars Høgh tlf. 24409971. 
*Lyskæderne er 1 stk. ca. 24 m. og 40 pærer, og 1 stk. ca. 20 m. og 30 pærer (kulørte pærer). 
Ødelagte pærer der ikke skyldes alm. brug eller slitage skal erstattes med 25 kr. pr. stk.

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
10. februar – 10. marts – 7. april – 12. maj – 9. juni

   Ajstrup 
Vognmandsforretning

Levering af sand, grus 
og diverse granitskærver

Tlf. 30980975 / 40360969
ajstrupvognmand@gmail.com

LASTVOGN · GUMMIGED · RENDEGRAVER
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
fi nd os også på facebook!

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

Tlf. 2236 6088
Jordarbejde  Betonarbejde  Belægning  Nedbrydning

V/Michael Christensen  Sølgårdvej 81  9381 Sulsted

CVR:31523656

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer. 

Godkendt til 50 personer.

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

Mail: sverpe@gmail.com

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

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

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

Murermester
SØREN SØRENSEN

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

Morten Jørgensen
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup

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

Gratis varetur hver tirsdag

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

”Stedet hvor det sker” 

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

Mail: c.muhlig@mail.dk

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN 
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK 
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER, 
SKILTE, WEB OG PRINT ...

Kærvang Materialer
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup

Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

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

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81 
(Træffes ikke mandag)
kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver: 
Steen Nielsen 
98 26 10 70 
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen 
98 26 14 21 
Lone M. Sørensen 
98 26 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen 
98 26 03 67
Ajstrup Sogns 
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen 
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen 
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne: 
Tonnie Ehlers 
98 26 24 25

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

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen 
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm 
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette 
60 66 35 87

BØRNEHAVEN 
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe 
93 52 05 12 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

SKYTTEFORENINGEN 
Formand:
Frands Jensen 
26 63 87 75 
geteogfrands@turbopost.dk

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

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G 
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen 
98 26 21 80 
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og 
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg 
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen 
99 82 70 65 
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen 
27 82 19 60

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

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

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

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

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

Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP MARKED 
Hanne Hedegaard 
20 74 02 65 
ultvedparken34@gmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Hans Christian Christiansen 
23 68 97 90 
hcctylstrup@gmail.com

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok 
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior) 
Formand:
Ole Sørensen 
21 17 01 50 
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom) 
Formand:
Nicolaj Huusom 
22 38 22 52
Gymnastik 
Formand:
Louise Nielsen 
51 50 28 59 
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold 
Formand:
Lise Larsen  
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen 
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40 
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh 
98 26 22 61 
henboe@mail.dk

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

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

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

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

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

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

Skolebestyrelsen 
Formand:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
anne.golden.vendsyssel@gmail.com

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


