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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.
redaktører
HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65
SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
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JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
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2017 - Året der er gået
A F R EDAK TIONSUDVAL G ET

Så er vi kommet ind i 2018, og der
kan gøres status på Indblik for 2017.
Igen er bladet blevet modtaget med
stor iver, og det er tit, at vi i udvalget
bliver spurgt om, ”hvornår er det nu
det næste nummer udkommer”. Og
det er jo dejligt. Der har været mange
spændende artikler i bladet, og vi takker for de indlæg som der er kommet.
Men der er desværre en del udfordringer, som vi gerne vil have løst.
Vi ved, at der er ret mange som
ikke modtager bladet. Og det er meget irriterende. Vi kan kun opfordre jer
læsere til at kikke på side 2 i Indblik
for at se hvornår bladet udkommer.
Det kommer sammen med Oplandsavisen og Vodskov Avis i ugerne 7,

Opgørelse af regnskabet for 2017
Kontonavn
Indtægt
Opgørelse
af regnskabet
for 2017

Gebyr og renter
Kontonavn
Trykning
omdeling af bladet
Gebyr ogog
renter
Annoncører
Trykning
og omdeling af bladet
Foreninger
Annoncører
Kontorartikler
Foreninger
Forsendelser
Kontorartikler
Frivillig indbetaling
Forsendelser
I alt
Frivillig
indbetaling
i alt
IOverskud
alt
Overskud i alt

Indtægt

40175
47000
40175
47000

Status pr. 31 december 2017
Aktiver
Status pr. 31 december
2017
Bankbeholdning
Årets Overskud
Bankbeholdning
Kassebeh
31-12-2017
Årets
Overskud
Kassebeh 31-12-2017

kr
kr
kr
kr

Udgift.
200,00
Udgift.
86.996,76
200,00
86.996,76
75,85
96,00
75,85
96,00
87.368,61
988,89
87.368,61
88.357,50
988,89
88.357,50

1.182,50
88.357,50
1.182,50
88.357,50
88.357,50
88.357,50

Primo
Aktiver
41.213,11
Primo
988,89
41.213,11
42.202,00
988,89
42.202,00

ten kan man indbetale et beløb f.eks
kr. 100,-. på vores konto. Men man
kan også støtte på en anden måde.
For vi har en aftale med Tylstrup Auto,
om at de vil støtte Indblik med 5% af
regningens pålydende, hvis du siger,
at du gerne vil støtte Indblik, når du
betaler din regning. Det kommer ikke
til at koste dig ekstra.
Det er bl.a. penge fra Tylstrup Auto
der gør at vi har overskud i 2017.
Pengene kan sendes direkte til vores bank konto på konto nr. 74481202245.
I øvrigt kan vi kun opfordre alle til
at støtte vores annoncører, og købe
lokalt, hvor det er muligt. De støtter
os og mange andre foreninger i byen.

kr
kr
kr
kr

Passiver
Ultimo
Passiver
42.202,00
Ultimo
42.202,00
42.202,00
42.202,00

Fastelavn er mit navn…
Så er det igen blevet tid til at finde mormors gamle kjole og farfars søndagshat
frem i gemmerne og komme til fastelavnsfest i hallen.
Tylstrup borgerforening afholder nemlig traditionen tro fastelavnsfest med
tøndeslagning og kåring af kattekonger og dronninger i alle aldre.
Lørdag d. 17. februar kl. 14.00-17.00
Entréen er gratis for medlemmer af Tylstrup borgerforening ellers er der en
entrépris på kr. 10,- pr. person for husstande der ikke er medlem.
Der kan købes fastelavnsboller, sodavand, kaffe og te samt is og slik m.m.
Vi glæder os til en rigtig sjov og festlig eftermiddag - Vi ses!

Indtægt
Indtægt

2016
2016

kr
kr
kr

38.650,00
47.000,00
38.650,00
47.000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

2.374,09
88.024,09
2.374,09
88.024,09
88.024,09
88.024,09

Udgift.
kr Udgift.
200,00
kr 85.485,61
200,00
kr 85.485,61
750,00
kr
750,00
kr
72,00
kr
201,00
72,00
kr
201,00
kr 86.708,61
1.315,48
kr 86.708,61
kr 88.024,09
1.315,48
kr 88.024,09

Tak for
støtten!
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Kontonr.
1
Kontonr.
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
9
6
9

20, 33 og 46 i 2018. Og kommer det
ikke, så kontakt venligst Bladdistributionen på 99 35 34 34. Vi betaler
immervæk godt kr. 3.600,- pr. gang
for at få bladet delt ud.
En anden udfordring er regnskabet.
Vi kan lige holde skindet på næsen
og har da også et lille overskud. Men
det ville være dejligt, om der var lidt
flere, der ville støtte os med en lille
skilling. Vi har stadigvæk en lille buffer at trække på, fra dengang bladet
startede i 2003. Men alting stiger jo,
og de penge kan snart få ben at gå
på. Derfor har vi i år hævet prisen
en smule på annoncerne, men det
er også muligt for jer kære læsere at
støtte. Det kan gøres på to måder. En-
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For at en by kan være i vækst, kræver
det, at der er en befolkning i byen,
som er i den fødedygtige alder, og
som synes, at byen er et godt sted
for deres børn at vokse op i. Forældrene skal jo ud at arbejde og tjene
penge, så de kan betale afdragene på
deres boliger osv. Mens de er på arbejde, skal der være et sted, hvor de
trygt kan anbringe deres små poder.
Her har Tylstrup et godt korps af både
kommunale og private dagplejere,
samt to børnehaver, til det formål.
Det er for mig, et af de vigtigste
jobs, der findes. Godt nok er det vigtigt, at der kommer penge ind, og at
man kan være en dygtig arbejder, og
at der kan produceres ting som kan
eksporteres, så valutabalancen kan
opretholdes osv. osv. osv., men hvad
hjælper det, hvis børnene, ikke får
kærlighed, omsorg og pleje, mens
mor og far er på arbejde.
Jeg har denne gang valgt en repræsentant for dagplejerne som Kvartalets profil. Mette Nielsen som jeg har
valgt, har været i ”gamet” i over 40 år,
og man må sige, at hun har gjort sit

for at skabe tryghed for både børn og
deres forældre her i Tylstrup.
Det krævede lidt overtalelse, at få
Mettes accept til interviewet, men
heldigvis sagde hun ja, og nu er diktafonen tændt, og snakken i gang.

Bo to børn med ind i forholdet, og de
har så fået et barn sammen.
Børnebørn: 12 styk sammenlagt i alderen 2,5 år til 23 år.

Fulde navn: Mette Margrethe Nielsen.
Stilling: Dagplejer og har været det
i 42 år.
Alder: 60 år.
Civil stand: Gift med Erik Nielsen
som kommer fra Ajstrup.
Børn: 4 børn tilsammen. Erik havde
to drenge fra et tidligere forhold. Det
er Michael som er 48 år. Han bor i
Gug sammen med sin kæreste Jeanett. De har et barn sammen, og hun
havde tre i forvejen. Så er der Martin på 45 år. Han bor her i Tylstrup,
sammen med Marlene og de har to
børn sammen, og han havde så et i
forvejen. Så har Erik og Mette to piger
sammen. Det er Louise på 36 år, som
bor sammen med sin kæreste, Simon
på Tylstrup Hedevej. De har to børn og
den yngste Maria på 31 bor sammen
med Bo også her i Tylstrup. Her havde

Jeg er født ude på Brændskov på
ejendommen i svinget lige overfor
købmanden, som den yngste af en
børneflok på 4 piger. Det er lidt sjovt
med det gamle barndomshjem, for
der bliver kun født piger der. Dem der
havde det før havde også 4 piger, og
dem der har det nu har 3 piger.
Min far var også født i Tylstrup, og
min mor kom fra Nr. Uttrup.
Ud over landbruget så kørte min
far mælketur og samlede mælken til
mejeriet fra landmændene ude i Stenisengene, Hollensted og Ajstrup. Der
var jeg tit med ham. Min mor gjorde
rent, først ude på Hvorup Kaserne og
senere på Tylstrup Skole.
Vi 4 piger var lidt delt op derhjemme. Mine to ældste søstre, Kirsten og
Hélen, var mest inde og hjælpe vores
mor i huset, mens Annette og jeg var

Hvor er du født og opvokset, og
fortæl lidt om din barndom?

det år. Derefter fik jeg arbejde i børnehaven på Stokrosevej i Vestbjerg, og
var der i 10 år.

Fik du nogen uddannelse?

Søskendeflokken fra Brændskov. Fra venstre er det Hélen, Kirsten, Mette og Anette.

Så blev du Dagplejer, og
hvad giver det dig, at
arbejde med børn?
Ja, da vi fik Louise, kom hun i dagpleje hos Karen Mattesen, og da så
Maria, vores yngste datter, kom til
verden, synes jeg, at det blev for meget at skulle af sted med 2 børn hver
dag. Så da de søgte dagplejere her i
Tylstrup, søgte jeg om at blive dagplejer og fik jobbet. Det var i 1986,
og det har jeg så været siden. Så jeg
har ikke været så langt omkring i mit
arbejdsliv, men jeg elsker mit arbejde,
for man får så meget tilbage, når man
arbejder med børn.
Der er ikke to dage, der er ens.
Børn giver så meget kærlighed og
sjov tilbage, når man har med dem at
gøre. Arbejdet med børnene har ændret sig meget gennem tiden. Da jeg
startede hed det sig, at børnene skulle have tryghed og omsorg. Det skal
de selvfølgelig også i dag, men nu er
der lærerplaner og noget som hedder
ICDF som man skal køre efter. Det er
ting som at lære dem, at være sociale
og at omgås hinanden. Det er ikke
noget man tænker over til daglig, for
det er jo en naturlig ting. Det er ting
som at lære dem at sidde ved bordet,
lære dem at trække i og af tøjet, lære
dem at vente til det bliver deres tur,
om sproget og om kulturen, så som
jul og påske osv. Man skal hele tiden
være bevidst om, hvad man gør og
dokumenterer det. Der skal skrives en
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ude hos far ved dyrene og i marken.
Det var vigtigt for mine forældre, at
hvis vi skulle have nogle penge, så
skulle de tjenes først. Skulle man f.
eks. til bal på kroen, så skulle man
ud og hakke nogle roer først, før man
kunne få en skilling til at bruge på
kroen. Man fik ikke noget uden at yde
først.
Jeg gik i Brændskov skole de første tre år, hos Lærer Gildsbak, som
boede i lærerboligen lige ved siden
af skolen. Vi gik i skole således, at
1. klasse gik i skole om formiddagen
og 2. og 3. klasse om eftermiddagen.
Så vi gik kun i skole en halv dag hver
dag. Dengang fik vi ikke bøgerne med
hjem. De var låst inde i et skab til næste dag, vi mødte ind. Blyanterne fik
vi også på skolen, og de blev også
gemt i skabet og taget frem, når vi var
i skole. Mine blyanter havde 3 streger
og Lærer Gildsbak sad omhyggeligt
og spidsede dem, til der næsten ikke
var mere tilbage. Først da fik vi en
ny blyant. Man kaldte jo heller ikke
lærerne ved fornavne, som man gør i
dag. Det var ”Hr.” eller ”Lærer” foran
efternavnet.
Fra 4. klasse kom jeg til Tylstrup
Skole, og kom så i Realen på Sulsted
Skole efter 7. kl.
Efter Realeksamen var jeg i et halvt
år hos GK Legetøj i Bispensgade i
Aalborg, hvorefter jeg fik arbejde i Tylstrup Børnehave, hvor jeg var halvan-

Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg søgte ind
på børnehaveseminariet 2 - 3 gange
og fik afslag. Det var meget svært at
komme ind dengang. Hvis man ikke
havde en gymnasial baggrund, var det
næsten umuligt. Jeg havde kun min
realeksamen, og det var ikke nok, så
jeg opgav dengang jeg selv fik børn.
Det skal dog siges, at jeg gennem
tiden som dagplejer har taget en
masse forskellige kurser, så jeg føler,
at jeg er godt klædt på til jobbet. Det
er jo vigtigt, at man lærer at læse de
forskellige signaler som børnene sender.

rapport en gang om året, hvor vi sender vores læreplaner ind. Det er ikke
en rapport for hvert barn, men om
helheden i det daglige arbejde, som
vi skal dokumentere med billeder osv.
Det er heller ikke ligetil at tage billeder af børnene mere. Man skal have
forældrenes tilladelse, hvis der skal
billeder i Vodskov Avis eller Indblik.
Der er også tilsyn fra kommunen. Der
er både anmeldte og uanmeldte tilsyn
6 - 8 gange om året. Det er lidt op
og ned, hvor mange gange de kommer. Det er en meget sød pædagog,
som kommer, og det er fint, for så
har man jo også en ude fra, at sparre
med, hvis der er noget, man skal have
vendt omkring arbejdet og børnene.
Lige nu har jeg 3 børn, men der
kommer en lille ny til marts 2018. Vi
er 6 kommunale dagplejere her i byen
og en gæste dagplejer i Ajstrup, som
tager over, hvis der er sygdom eller
ferie. Hun kan tage op til 5 børn. Så
er der 2 private dagplejere.
Der har været et dalende børnetal
i byen, men nu kan vi mærke, at det
er begyndt at stige igen, og det er jo
dejligt.
Udover at passe børnene, er jeg
også gæstekoordinator i dagplejen.
Dvs. jeg står for alle, der skal have
ferie eller fridage, og her har jeg også
Sulsted med. Der ovre er de 5 dagplejere. Jeg skal fordele børnene til de
andre dagplejere, når en skal have fri
eller er blevet syg. Jeg er nu blevet 60
år, og kan derfor selv sige nej tak til
et gæstebarn. Det er en ordning som
FOA, vores fagforening, har forhandlet hjem for os, og derfor synes jeg
også, at man skal benytte sig af det,
men jeg hjælper selvfølgelig til, hvis
det bliver nødvendigt i ferieperioderne
alt efter, hvad der er brug for. Men jeg
vil ikke ringes op om morgenen hvis
der er en af de andre dagplejere, der
er blevet syg.
Jeg elsker, som jeg sagde før, mit
arbejde. Det giver så meget at arbejde med børn. Jeg tænkte godt
nok, da jeg startede, at det her, det
holder jeg ikke til ret længe, for det
er jo et meget ”alene-job”, i forhold
til at arbejde i en børnehave, for der
har man jo sine kollegaer at sparre
med. Men her står man alene med
børnene og deres forældre. Jeg har
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godt nok, som før sagt, en pædagog
i baglandet, som jeg kan sparre med,
men lige her og nu står jeg alene i en
given situation.
Vi dagplejere i byen mødes en gang
om ugen til legestue i TUIs klubhus.
Vi er to grupper, den ene om tirsdagen, og den anden om torsdagen,
hvor børnene mødes, og hvor vi dagplejere kan mødes og udveksle erfaringer med hinanden. Vi holder også
fastelavn, dagplejedag og julefest
sammen, ligesom der er en bedsteforældre dag, som vi holder sammen
i legestuen i klubhuset.
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Har du tal på hvor mange
børn du har haft i dagpleje
gennem tiderne?
Nej, det har jeg godt nok ikke. Dengang jeg havde 40 års jubilæum, var
jeg inde på, at jeg ville finde ud af
det, men det måtte jeg opgive. Der
har været rigtig mange. Det er langt
over 50, og nu begynder der også at
komme børn, af de børn som jeg har
haft i pleje. Nu her til marts komme
der jo en lille ny ind, og her har jeg da
haft både moderen og onklen i dagpleje. Det er sjovt at følge dem, selv
om det jo også minder én om, hvor
gammel man selv er blevet. Forleden
dag mødt jeg en ung dreng på 16 - 17
år, som jeg havde haft i dagpleje, og
nu er han to hoveder højere end mig.
I og med at man har dem i så
mange timer hver dag, er man jo også
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Der er hygge om puslespillet.

med til at præge og forme dem i deres videre liv fremover. Det kan man
jo ikke undgå, også derfor er det sjovt
at følge dem.

Er der nogle sjove
oplevelser med børnene?
Ja der har da været mange, men der
er især en som jeg kan huske. (Her
begyndte Mette allerede at grine) Det
var en dreng, som jeg havde dengang
vi boede på Mølledamsvej. Det var
en rigtig ”arbejderdreng”. Vi havde
et meget store muldvarpeskud nede
i haven. Jeg sagde en dag til ham
og en anden dreng, om de ikke ville
hjælpe med at fjerne det. Og det ville
de gerne, så de fik et par skovle og
så gravede de lystigt, indtil ham drengen her, pludselig stoppede og sagde.
”Pyh ha Mette, skal vi nu ikke have en
bajer?”. ”Nej”, sagde jeg. ”Er du da
rigtig klog, jeg må da ikke drikke, når
jeg arbejder”. ”Nå”, sagde han så, og
stod lidt og tænkte. Så sagde han,
”men skal vi så ikke have en smøg”.
”Nej, jeg ryger heller ikke” sagde jeg.
”Nå, så tager jeg en selv” sagde han
og pulsede lystigt ud i luften, som
om han havde en cigaret i munden,
hvorefter han smed den på jorden og
tværede den ud med foden. Det var
helt tydeligt, at det var sin far han efterlignede.
Det er altså guldkorn, man får der.
Det er så sjovt at se, hvordan de observerer deres omgivelser, og prøver

at efterligne dem, og der kommer
nogle ting ud af munden på dem, hvor
man bare må melde ”pas”, for man
kan ikke svarer tilbage på det.
I dag får vi også børn fra andre lande. Jeg har bl.a. en fra Rumænien.
Det har været en udfordring for mig,
fordi forældrene som regel ikke kan
tale dansk, men kun engelsk. Det er
jeg så til gengæld ikke særlig god til.
Jeg har ikke brugt mit engelsk siden
jeg gik ud af realen i 1975. Men med
fagter, smil og latter samt gebrokkent
engelsk kan man komme langt.
Også her er børn dejlige, fordi for
dem betyder sproget ikke noget, bare
de kan mærke tryghed og kærlighed,
er det nok for dem, Og er børnene
glade, så er forældrene det også.
Det positive ved det, er jo også at
man lige får sit engelske sprog opdateret lidt.

Deltager du i noget
foreningsliv her i byen?
Det har jeg gjort, men gør det ikke
mere. Det startede for mange år siden, hvor jeg spillede fodbold, og senere blev træner for et pigehold. Så
sad jeg også i forældreforeningen i
mange år. Her stod vi for at arrangerer den årlige revy. Efter jeg stoppede
i forældreforeningen startede jeg i
Gymnastikafdelingen, og sad også
der i bestyrelsen i flere år. Det er jeg
ude af nu. Der er desværre ikke noget
gymnastik for ældre her i byen mere,
så jeg går i Loop fitnesscenter i Brønderslev nu. Jeg synes, de har sådan
et godt cirkeltræningsprogram deroppe. Ellers burde jeg jo bruge vores
center her i Tylstrup Hallen, men det
passer mig så fint i Brønderslev. Cirkeltræning går ud på, at man sidder i
45 sekunder ved hver maskine, så lyder der et signal, som betyder, at man
skal videre til næste maskine. Så får
man prøvet alle maskinerne. Efter to
omgang er der gået 30 minutter, og
så er man godt banket igennem. Med
opvarmning før og afspænding bagefter er det gået en times tid.
Vores datter, Louise, sidder i bestyrelsen i gymnastikafdelingen i dag,
og vi har børnebørn som går til gymnastik, så jeg springer tit til med en
hjælpende hånd, hvis der er brug for
det. Det er f. eks. altid mig som pud-

Tylstrup lå, men vidste godt at det var
i Aalborg Kommune.

Bliver der tid til at holde fri
og dermed også ferie?
Jo det gør der da, men vi rejser ikke
som sådan på ferieture. Det gjorde vi
førhen, hvor vi kørte til både Italien og
Holland osv., Vi kørte hele tiden, for
jeg har sådan en idé om, at jeg ikke
tør flyve. Men nu holder vi udelukkende ferie i vores campingvogn som holder fast på Dokkedal campingplads.
Her har den holdt de sidste 20 år. Det
er også her, vi er de fleste weekender
og selvfølgelig også i ferierne. Det er
hygge hygge over hele linjen. Og dem,
vi ligger sammen med har også været
der i lige så mange år, så vi er blevet
et lille samfund derude. Det er vores
måde at gøre det på.

Mette skænker fadøl til Tylstrup Marked 2005.

Du har også fået en
fortjenestesmedalje forstår jeg?
Ja det er rigtigt. Da jeg have været
ansat i Aalborg kommune i 40 år, blev
jeg indstillet til en fortjenestesmedalje. Jeg sagde godt nok først nej tak
til tilbuddet, men da min teamleder
insisterede på, at indstille mig, sagde

jeg ok. Så den har jeg fået, og da så
også tilbuddet kom om, at komme til
København og få en snak med dronning Margrethe i dagens anledning,
tog jeg også den oplevelse med. Det
var da meget hyggeligt. Man er jo kun
inde i 5 minutter, men sad og ventede
i næsten 3 timer, inden man kom ind.
Der var rigtig mange som skulle ind og
hilse på Majestæten. Jeg tror, at der
var 67, der skulle ind den dag, jeg
var der. Men det var meget hyggeligt.
Hun er jo en fantastisk kvinde, og hun
havde sat sig godt ind i, hvad jeg har
lavet og spurgte ind til de rigtige ting.
Hun vidste dog ikke helt nøjagtigt hvor

Endnu et hyggeligt lille interview var
ved at være slut. Lidt sjovt, at jeg
denne gang lige har været heldig at
finde to personer, som har gået i samme klasse i Tylstrup Skole. For Mette
og Preben Mattesen, som jeg havde
med sidste gang, gik i samme klasse
på Tylstrup Skole. Det tyder på, at der
er mange fra den gang, der synes at
Tylstrup er en god by at vokse op i,
og endda bliver ved at bo i. Hvordan
mon tendensen er om 40 år, når den
unge generation, vi har i dag, har nået
vores alder. Bor de mon også fortsat
i Tylstrup??
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ser emblemer og beslag på fanerne,
der bliver brugt, når der er gymnastik–
opvisning. De skinner altid flot hvert
år, når der er opvisning. ”Det bliver jeg
tit drillet med”, grinede hun.
Så har vi også været med i Tylstrup
Markeds regi, i og med at Erik i en
årrække havde ansvaret for baren.
Så der var jeg også med til at hjælpe
med flere af opgaverne, men nu er
vi ude af alle de ting. Der skal yngre
kræfter til, så det er fint nok. Vi har
ikke noget imod at hjælpe de nye i
gang, og vi var da også inde over, nu
her hvor de startede Revyen op igen,
men da det så kørte, trak vi os tilbage
igen.
Jeg sad da forresten også i bestyrelsen for Brugsen i mange år. Så jeg
har da været lidt rundt omkring i byens foreningsliv.
Under Ungdomslegene som blev
afholdt i Aalborg hvert 4. år, var vi
flere gange værtsfamilie for nogle af
de unge som deltog. De boede hos
os en uges tid. Det var unge fra Norge
og Sverige.
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BØRNEKIRKE i
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er
børnene inviteret til BØRNEKIRKE
Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

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

BØRNEKIRKE
søndag kl. 10:30

BØRNEKI
vide mer
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sønd
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Lad børnene komme til …

BØRNEKIRKE!

A F F I NN
K I E R - H A NS EN

Børn og unge er ikke Tylstrup Kirkes
fremtid. De er menighedens nutid.
Derfor har Tylstrup Frikirke nogle
virkeligt gode tilbud til børn og unge
i Tylstrup og omegn. Tilbud, som du
og din familie er inviteret til at gøre
brug af.
Et af tilbuddene er spejderarbejdet,
som du kan få meget mere at vide om
ved at kontakte Susanne Uggerholm
(Tlf.: 21 12 37 24).
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Børnekirke
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Et andet rigtig godt tilbud til alle børn
fra tre til tretten er Børnekirken.
Børnekirke foregår ved alle gudstjenester. Alle, børn og voksne, begynder
samtidig kl. 10:30 hver søndag. Efter
cirka et kvarters tid tager nogle engagerede og søde børnekirkeledere alle
børnene med ovenpå til børnekirkelokalet.
Under børnekirken sker der nogle
af de samme ting, som til gudstjenesten for voksne. Der er sang og musik, der er fortællinger fra Bibelen, og
der er bøn. Men så er der også aktiviteter og altid en forfriskning særligt
til børnene.
Kirkens ønske er, at alle børn i Tylstrup skal have mulighed for at lære
om Gud og kristentroen i deres øjenhøjde. Derfor gør vi meget ud af, at
børnene har det rigtig godt, og vi gør

Børnekirke.

Spejdere og bål hører sammen.

os umage med at kommunikere til
dem i et sprog, som de forstår.

Hvad drømmer lederne om?
En gruppe unge og voksne fra kirken
hjælper med, at dit barn skal føle sig
godt tilpas.
Og Tylstrup Frikirke har ansat Sofia
Kier-Hansen til at være den ansvarlige for Børnekirken. Sofia brænder
virkelig for at børn i byen skal have
den bedste mulighed for at vide, hvad
kristendom går ud på.
Hun er overbevist om, at kendskab
til kristendom er afgørende vigtig for
alle børn, så de har mulighed for at
forstå, hvorfor vi er et kristent land, og
ikke mindst så børnene har mulighed

for – på et tidspunkt – at beslutte, om
det med Gud og troen er noget, som
skal være bærende i deres eget liv.
Hvis du eller dit barn (dine børn)
har lyst til at vide mere, kan I altid
bare dukke op til en gudstjeneste.
Men I er også meget velkomne til at
kontakte Sofia Kier-Hansen på tlf.: 22
81 80 24.
Sofia gør opmærksom på, at der ud
over børnekirke også kommer andre
spændende arrangementer i løbet af
den kommende tid, for eksempel Kids
Fun Night. Læs mere om initiativerne på Tylstrup Frikirkes hjemmeside
(www.tylstrupfrikirke.dk) og kirkens
facebookside: www.facebook.com/
tylstrupfrikirke

Sofia.

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 opsætning og nedtagning disse
dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er
ansvarlig.
•K
 onfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og
har lavet en aftale med
6. klasse på Tylstrup skole.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

•K
 onfirmation i
Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• T ylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig
for lørdag, Tylstrup Frikirke er
ansvarlig for søndag.

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.

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

Mad, meninger og tro

Nysgerrig på kristendom og tro? Så er Mad, meninger og tro helt sikkert noget
for dig. Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale. Man kan være med en eller flere gange. Arrangementet
foregår i Tylstrup Frikirke.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen på tlf, sms eller mail senest mandagen før hvert kursus.
Der er et deltagergebyr på 25 kr. pr. gang.

De kommende datoer er: 14. februar – 14. marts – 11. april.
Sms og tlf: 25 34 90 34

Email: finnkier@gmail.com
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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.

Ekstra støtte med OK Mobil
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BARNDOMMENS GADE DEL 17

Med far på posttur 2
Her fortsætter beretningen om min
far, Niels Mortensen, Tylstrup, som
var landpost i 43 år.

Februar 2018

Værdien af et håndskrevet brev
Gl. Neist var en af de store gårde på
fars posttur, der havde haft eget mejeri. Proprietæren hed Dam. Familien
Dam havde en søn i Australien. Far
fortalte, hvordan det var en fornøjelse, hver gang der var brev fra Australien, for så blev fruen på gården så
glad. Set fra den vinkel havde posten
naturligvis en helt særlig rolle, der
både kunne bringe glæde, men også
sorg og ærgrelser. På Gl. Neist blev
postsagerne hver dag afleveret på enden af det lange bord i ”folkestuen”.
På toppen af den gamle mejeriskorsten var der en beboet storkerede.
Den ene af storkeparret kom altid på
en bestemt dato i maj. Når det skete,
var det altid et emne omkring vores
middagsbord. Og nogle dage senere
kom magen. Vi undrede os altid over,
at storken tilsyneladende kunne finde
ud af kalenderen, for som jeg husker
det, slog det aldrig fejl, at storkeparret kom 2-3 dage efter hinanden på
de samme datoer år efter år.
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Laurits Olsen boede syd for Kraghedevej skråt over for Gl Nejst. De
havde en søn i Amerika. Gårdmandskonen spurgte igen og igen far: ”Har
du brev?”. Jeg glemmer aldrig, at jeg
engang, jeg var med far, blev kaldt ind
i køkkenet for at få en sodavand og et
par småkager, da de forstod, at jeg
var postens søn. Da vi cyklede derfra,
roste far både manden og konen, og
jeg følte, at jeg havde vundet i lotteriet. En hel citronvand hørte til sjældenhederne, da jeg var barn.
Der er ikke noget som et håndskrevet brev, hvor man allerede på kuverten kan se, hvem brevet er fra. Da jeg
for mange år siden boede i udlandet,
kunne et brev gøre hele forskellen på
en god og en dårlig dag. Gammeldags breve havde en form for magi
over sig; en form for tilstedeværelse
og nærvær af brevskriveren på grund
af papir, pen og en personlig, genkendelig og karakteristisk håndskrift. Det
er soleklart, at e-mails og sms’ere
ikke har den samme personlighed og
karisma over sig. Man siger, at denne
nymodens form for kommunikation
mangler dybde og reflekterende nærvær. Hvorom alting er: Faktum er, at
kunstarten ”håndskrevet brev” er på
nippet til at være gået tabt. Og det
har haft mere end en uheldig virkning,
for som bekendt lider det gode gamle
danske postvæsen mærkbart under,
at der i dag kun sendes et fåtal af
breve. Men uanset moderne tider, så
ligger det helt fast, at en dejlig hilsen
– med eller uden frimærke – kan få
humørbarometeret til at stige adskillige grader. Og det ligger også helt
fast, at vi kan være med til at glæde
andre og gøre en forskel, hvis vi i ny
og næ betænker en og anden med en
lille opmuntrende hilsen.

Mere end blot at være post

Far som post i 50’erne.

Der er ingen tvivl om, at landpostens
daglige besøg, hvad enten det var
på Kraghede eller et andet sted, var
et højdepunkt for mange, der boede

A F E R I K M OR T E NS E N

alene eller lidt afsides. Og far havde
altid en frisk bemærkning, når han
kom på sine daglige besøg. Der var
en række ældre mennesker, hvor han
havde forskellige specialopgaver ved
siden af de officielle for postvæsenet.
Hos en ældre enlig skulle far trække klokken en gang om ugen. Den
ældre dame lå som regel i sengen i
stuen, når døren blev lukket op, og far
gav sig til kende med høj røst: Det er
posten! Så gik der ikke lang tid, inden
der blev bevægelse under dynen og
så kravlede der en lille foxterrier ud
ved fodenden.
Et andet sted skulle han skifte gasflaske, når den gamle flaske var tom.
Det ældre par var panisk bange for at
gøre noget galt. Andre steder skiftede
han pærer i lamper, når de var gået i
stykker. Når folk beklagede sig over,
at deres ur eller klokke ikke kunne gå
længere, sagde far: Lad mig få den
med hjem, så skal jeg se på den. Og
så blev klokken gjort ren med en hønsefjer og renset for snavs. ”Værket”
blev smurt, hvor der kunne smøres,
og så gik klokken som regel igen.

Et brev til en post
Far var ikke det postbud, der fik nedenstående brev, da han kom til smedens dør. Men det kunne have været
ham:
Kære post!
Som du nok kan regne ud, er vi ikke
hjemme. Vi er til sølvbryllup hos cykelhandleren i Svenstrup, og vi bliver der
nok i nat, både Maren og mig. Avisen og de eventuelle regninger skal
du ikke lægge udenfor. Nøglen ligger
under måtten, så du kan bare gå ind
og lægge dem på skrivebordet. Der
ligger for resten et par regninger, som
jeg ikke fik talt sammen. Kan du ikke
lige ordne det og så tage dem med til
karetmageren.
Hvis du har post til sognefogeden,
så tag lige det plovjern med, som ligger ude på ambolten. Jeg har lagt
det der, for at du lige kan se, om der

Gl. Neist.

ikke kunne tage vare på sig selv, forældreløse og småkriminelle. ”Aaen”
ophørte med at være fattiggård i
1934, men Bette Christian fik lov at
blive boende. Far fortalte, at ”Bette
Christians” opgave var at gå ærinder
op til købmand Anker Jensen hver dag
efter ”øen” (middagsmaden). Selv
om gården ikke fungerede som fattiggård mere, gav det mig en fornemmelse af uhygge, når vi cyklede ind
på gårdspladsen. Jeg fik altid lov til at
komme med ind i det store køkken,
når postsagerne skulle afleveres.
Far havde et valgsprog: ”Det ka’ vi
snårt jaw te”. Jeg forestiller mig, at
gårdmandskonen på ”Aaen” en dag
havde beklaget sig til far over, at de
trængte til at få tapetseret. De kunne
ikke selv overskue det, og det var
en træls ekstra udgift, hvis de skulle
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”Aaen” – den gamle fattiggård
Der var nogle gårde på turen, som var
særligt spændende. Den ene var den
tidligere fattiggård ”Aaen”, der lå nord
for Kraghede ned mod Ryå. Jeg vidste
ikke, hvad en fattiggård var, så den
kilometerlange tur ned til den ensomt
beliggende gård gik med at fortælle,
hvordan fattiggården ”Aaen” havde
afløst 3 fattighuse i Øster Brønderslev og et i Hallund. På denne fattiggård havde Ø. Brønderslev og Hallund
Kommune så anbragt psykisk udviklingshæmmede, gamle og syge, der

have bud efter en malermester. Far
har så sagt: ”Det kan jeg snart jaw
te”. Og som sagt, så gjort. En række
eftermiddage efter postturen var far
på Kraghede igen for at tapetsere i
stuerne på ”Aaen”.
For et par år siden blev jeg inviteret
på kaffe og lagkage hos en bekendt.
Han ville gerne jeg skulle møde Gurine. Det viste sig, at Gurine var datter
fra ”Aaen”, og hun havde posten fra
Kraghede i klar erindring. Hun var klar
i mælet, selv om hun nu var en ældre dame. Postens daglige besøg og
gemytlige bemærkninger var dagens
højdepunkt på denne afsides beliggende gård. Hvis der var sket noget
interessant, ja så vidste posten det!
Atmosfæren var altid en smule løftet,
når posten kørte ”sønden ud”.
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er blus nok. Ilden på essen skulle jo
gerne holde sig til, vi kommer hjem
igen. Sækken med kullene ligger ude
i hønsehuset. Det plejer den ikke,
men jeg har lagt den derud, for at
du kan tænke på lidt vand og foder
til hønsene. Vandet kan du hente i
vaskehuset, for så kommer du nok i
tanker om at skifte vandet på det tøj,
som Maren lagde i blød i går.
Du kan tørre dine hænder i køkkenet. Der hænger også Marens nye
forklæder, som du havde med hjem
i onsdags. Hun kan ikke lide farven.
Kan du ikke tage dem med og få dem
byttet, når du alligevel skal til byen
for os. Maren mangler nemlig sådan
nogle sutter. Det skal være et par
pæne af slagsen, helst med kvaster.
Maren bruger nr. 42. Vil du købe dem
til os? Pengene kan du altid få.
Vil du give hunden lidt mad? Det
står på komfuret, som trænger til at
blive renset og pudset. Men det skal
du ikke gå i gang med.
Allerunderdanigst
Maren og Sofus

Kraghede.

Aaen.

Nyt fra TUI
fodbold ungdom
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Fodbold Ungdom har indgået et foreningssamarbejde med SVIF.
Vestbjerg og Sulsted ungdomsfodbold (SVIF) har i 20 år haft et klubsamarbejde med henblik på at tilbyde
fodbold i alle årgange. Fra den 1. januar 2018 omfatter klubsamarbejdet
tillige Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforenings ungdomsfodboldafdeling.
TSV bliver det nye navn på samarbejdet, hvilket består af de tre byers
forbogstaver.
Formålet med samarbejdet er at
fastholde de unge i at have sunde interesser og give dem mulighed for en
aktiv fritid i en organiseret klub. TSV
ønsker alle årgange har de bedste forudsætninger for at kunne stille hold,
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så alle spillere i samarbejdet – uanset
spillemæssigt niveau – har det sjovt
og møder udfordringer til træning og
i kamp.
Vi vil have glade og tilfredse spillere, som kan fastholdes gennem hele
ungdomsforløbet. Dette med henblik
på at de unge overgår til seniorafdelingerne i de respektive klubber.
Samarbejdet gør det muligt at samle træner/leder erfaring for mikro- og
ungdomsarbejde, således at resurser
og kompetencer i området er samlet.
Vi vil gerne opnå, at der blandt alle
spillerne er et godt kammeratskab, så
det bliver en styrke og en samlende
funktion i vores lokalområde.
Med samarbejdet vil der fortsat

være fodbold i alle tre byer, idet de
yngste forbliver i deres hjemby, mens
de ældste fordeles på alle tre anlæg.
Der er nedsat et TSV-udvalg, som
fremover vil lægge linjen for klubsamarbejdet, hvor alle tre klubber er
repræsenteret. Kontaktpersoner fra
Tylstrup er Kim Haastrup, Julie Algrensen og Nikolaj Huusom
Vi glæder os til at komme i gang
med samarbejdet.
Skulle du have lyst til at være
aktiv i ungdomsudvalget eller tage
en tørn som træner er du meget
velkommen til at kontakte Lisbeth
Pilgaard tlf. 29723684 for nærmere info.

Skønhedsklinik

er kommet til byen
A F ANNE STARCKE

Lørdag d. 20. januar åbnede skønhedsklinikken Anne Starcke – Skønhed og Velvære i Tylstrup. I denne
forbindelse var der reception på klinikkens adresse, Klitgårdsvej 14B.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak, til alle der mødte
op. I lokalerne, der er beliggende ved
siden af Tinna Hasse - din frisør, ligger
nu klinikken: Anne Starcke - Skønhed
og Velvære. En negle- og kosmetolog
klinik, hvor man kan få lavet gelenegle, gelpolish, manicure, pedicure, alt
indenfor hårfjerning med voks, farve
af vipper og bryn og andre skønhedsbehandlinger.
Anne Starcke - Skønhed og Velvære bestræber sig på at være en
professionel klinik med en hyggelig

Det flotte vandfald
ved Bindslev.

atmosfære, hvor kunden er i centrum
og man føler sig tilpas og velkommen,
så snart man træder ind af døren. Klinikken er for alle, der har brug for et
afbræk og et pust af velvære, såvel
mænd som kvinder.
Måske tænker du som mand, hvad
kan der være for mig i en skønhedsklinik? Eksempelvis hårfjerning med
voks er yderst effektivt, af eksempelvis ryg, næse eller hvis man har nogle
grove bryn, man gerne vil have rettet
en smule til. Så kom frisk og lad mig
hjælpe med at give dig et ekstra strejf
af velvære i din hverdag.
Mit navn er Anne Starcke, jeg er
22 år og bliver færdiguddannet lægeeksermineret kosmetolog og spaterapeut i år 2018. Jeg blev uddannet

negleteknikker i februar 2017. Jeg har
haft åbent i et års tid på deltid i min
private bolig - og nu hvor muligheden
opstod for større og bedre lokaler vil
jeg have åbent fuld tid. Priserne på
kosmetologbehandlinger vil være elevpriser, da jeg, som skrevet, stadig er
under uddannelse. Hvis du er nysgerrig på, om jeg kan gøre noget netop for
dig, så kom ind i klinikken, så tager vi
en snak og finder en behandling, der
er personlig målrettet til dig.

Lysfest og juletræs
tænding i Tylstrup

AF LISBETH
PILGA ARD

sange. Der var også mulighed for at
aflevere årets ønskeseddel.
Bestyrelsen stod for servering af
varm gløgg, saftevand og småkager,
som lunede på en noget kold eftermiddag. Det blev en rigtig hyggelig stund,
som mange Tylstruppere støttede op
om. Især er de yngste og deres familier repræsenteret. Dejligt at se, en ny
generation er på vej i vores by.
I år havde Tylstrup Borgerforening
i samarbejde med park og natur Aal-

borg kommune, taget initiativ til at
udvide arrangementet med en udendørs lysfest i anlægget. Park og Natur
sponsorerede 200 levende lysblus,
som blev tændt i forbindelse med vores juletræsarrangement.
Lysene blev fordelt langs stierne i
anlægget, og dermed var det et smukt
og stemningsfyldt syn, der mødte de
besøgende i skumringstimerne.
Tak til Aalborg kommune for at
tænke på os ude i de små byer.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
FREDAG DEN 16. MARTS

Hvor Borgerforeningen i samarbejde med Dagli’ Brugsen
står for et musikalsk arrangement med mulighed for spisning og musik med den ålborgensiske gruppe

THE RAGGEDY ANNS
De beskriver sig selv sådan her på facebook:
The Raggedy Ann’s har sine rødder i det nordjyske, hvor
bandets medlemmer i sommeren 2015, fandt sammen om
den fælles kærlighed for akustisk og intens musik. Trods de er bosiddende i Aalborg, henter bandet sin
inspiration fra den amerikanske bluegrass, blues og folk scene. Kvintetten fortolker med stor indlevelse
de energiske bluegrass-numre og melankolske folk historier som genren traditionelt byder på.
Tid og sted vil kunne ses på opslag i byen og på Tylstrup Bys facebookside. Har du lyst til at give en
hånd med det praktiske så kontakt endelig Borgerforeningen på tylstrupborgerforening@hotmail.com.
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1. søndag i advent var Tylstrup Borgerforening traditionen tro, vært for
at tænde byens juletræ i anledning af
julens komme.
Vi var så heldige at julemanden
kom forbi, og hjalp med at tænde lyset på træet. Der skulle flere forsøg
til, men med børnenes hjælp lykkedes det til sidst.
Julemanden havde taget godteposer med til børnene, og var med til
at gå rundt om træet og synge jule-
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Opråb fra Solgården
AF F O R M AN D F O R BR U G E R PÅ R ØR E NDE R Å DE T

Februar 2018

Her i Tylstrup, er vi så heldige at have
vort plejehjem Solgården, således at
byens ældre kan blive i deres vante
område og miljø, når de ikke længere
er i stand til at klare sig selv i eget
hjem. Derfor er det vigtigt, at værne
om dette privilegium.
Der er i forbindelsen med Solgården oprettet et Bruger- og pårørenderåd samt en afdelingsbestyrelse, som
skal varetage beboernes interesser.
Da man i dag ofte er meget gammel
og tit også syg og svag, når man kommer på plejehjem, er der brug for, at
der er personer der repræsenterer én
i disse to bestyrelser/råd.
Bruger- og pårørenderådet varetager beboerens interesser i den daglige pleje osv., og afd. bestyrelsen tager sig af alle spørgsmål der vedrører
bebyggelsen (reparationer/forbedringer budgetter o.l.)
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Som medborger i byen er det vigtigt
at være bevidst om hvilken betydning
det har, at man deltager i det frivillige
arbejde, som alle der har pårørende
eller bekendte, der bor på Solgården
kan deltage i.
Dette er et opråb, da der er stor
mangel på frivillige til at løfte disse

S Y NNØV E J E NS E N

opgaver. Derfor søger vi pårørende
til nuværende beboere på Solgården
som vil træde til og gøre en indsats
for plejehjemmet og dets beboere og
ansatte.
Har du spørgsmål er du velkommen
til at ringe til mig på tlf. nr. 20 16 61
88.

Tylstrup Borgerforening inviterer til

Generalforsamling
Så har du igen en fantastisk mulighed for at blive en aktiv
medspiller i Tylstrup Borgerforenings bestyrelse.
Torsdag d. 1. marts afholder vi generalforsamling på skolen.
Endelig program bliver opslået senere i Vodskov avis, facebook og på vores
hjemmeside.
Vi har 2 medlemmer på valg, ud af vores 7 mands bestyrelse. Kom endelig og
giv dig til kende, hvis du har lyst til at give et nap med.
Vi mødes ca. 3 timer hver 2-3 måned, hvor vi arrangerer bla. Skt. Hans, Fastelavn, juletræstænding,
høvdingebold turnering og er aktive i forhold til Tylstrup marked. Overskuddet fra markedet gør det
muligt, for Borgerforeningen at støtte lokale projekter og lave arrangementer i og for byen.
I 2018 prøver vi som noget nyt med en omgang meget billig fællespisning og dejlig bluegrass/blues
musik i samarbejde med Brugsen. (Se opslag andetsteds i bladet) Har du nye ideer til sociale aktiviteter for unge og gamle, er det i Borgerforeningen du skal slå dine folder.
Yderligere information kan fåes hos formand Lisbeth Pilgaard tlf. 29723684.

UNGDOMSKLUBBEN
I TYLSTRUP
Der bliver knoklet på livet løs i Tylstrup
for at gøre den nye ungdomsklub klar!
Først i november fik vi nøglerne og i løbet af de sidste par uger er der blevet
malet, tegnet, rengjort og møbleret.
Rigtig mange unge mennesker møder
op i klubben for at snakke, hygge og
give en hånd med.
Vi vil gerne byde unge/dig velkommen i UngAalborgs Ungdomsklubber.
En ungdomsklub er et fristed hvor dig
og dine kammerater frit kan udfolde
jer, fri for skolelærere og forældre. I
en Ungdomsklub vil du for første gang
i dit liv opleve, at have reel indflydelse.
Vi bestræber os på at skabe den
klub, som du har brug for, og ikke den,
som vi har brug for. Kort fortalt sætter
de voksne i klubben rammen, og du
bestemmer indholdet. Modsat mange
andre steder i dit liv, stiller klubberne
ikke krav til bestemte mødetider - du
bestemmer altså selv, hvornår du vil
være i klubben. Du vælger selv hvil-

AF L OU I S E S E J E R C H R I S T E NS E N, K LU B L E DE R / U NG A A L B OR G
KONTA K T I NF O: 2 5 2 0 0 4 3 9 / L OS C - S KOL E @ A A L B OR G . DK

ken klub du vil gå i, og du kan bare
smutte forbi, når det passer dig
De fleste klubber i kommunen er
gratis og kræver udelukkende en
symbolsk registrering i vores systemer, men selvom en klub kræver
betaling skal du ikke være bange for
at kigge forbi. Du kan som ung i Aalborg Kommune frit benytte dig af alle
UngAalborgs ungdomsklubber.

Klubben holder åbent hver onsdag
fra 18:30-21:30 og holder til i skolens kælderlokale.
OBS Grundet vand i vores lokaler
har vi været nødsaget til at lukke tilbuddet ned indtil det er udbedret.
UngAalborg og unge er rigtig ærgerlige over situationen, som ellers tegnede til stor succes på fremmøde og
opbakning.

Februar 2018
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Julen i Tylstrup Frikirke
A F SØRE N MOR T EN SEN

Jul med engleklang

Februar 2018

Der var mange arrangementer i Tylstrup Frikirke i løbet af december måned. Det begyndte som altid med en
stor adventsfest den første søndag i
advent. Her var der omkring 100 deltagere – alle siddende ved de flot pyntede borde, som lyttede til et alsidigt
og varieret program.
Så fulgte spejdernes juleafslutning,
hvor 60 voksne og børn traditionens
tro spiste æbleskiver og risengrød.
Her var der også forskellige aktiviteter og en kæmpe kæde af voksne og
spejdere der sang ”nu er det jul igen,
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og nu er det jul igen” inden spejderne
kunne holde en velfortjent juleferie.
Et dejligt arrangement var også i
”Julelampens skær” i Hammelhuset,
hvor der blev hygget og læst gode julehistorier, fra dengang der altid var
sne hele julen.
Der blev også tid børnejulegudstjeneste, hvor mange af byens dagplejere var mødt op, og den sidste
søndag før jul var der en velbesøgt
julecafégudstjeneste.
Så var der selve juleaftensgudstjenesten, med en flot pyntet og stopfyldt kirke, hvor alle deltagerne hver

fik en lille gave: En engel, som havde
været det overordnede tema for julen
i Tylstrup Frikirke 2017.
Det sluttede 4. juledag med hele
kirkens julefest. Her var der lagt an til
en helt traditionel julefest med gang
rundt træ, historie, andagt, dejlig sang
fra en kvartet, leg med børn, den traditionelle godtepose samt kaffe med
et flot kagebord.

Dobbelt
statsborgerskab
AF F IN N
KIER -HAN S EN

De fleste mennesker i Danmark er
fornøjede med deres statsborgerskab. Ret beset tænker mennesker,
og som har et dansk pas, nok sjældent ret meget over det.
Men der er nogle personer, for hvem
det med statsborgerskab ikke er så
enkelt endda. Hvis man eksempelvis
har en kinesisk mor og en dansk far,
så bliver det nødvendigt at forholde
sig til, om man ønsker at være kinesisk eller dansk statsborger, idet Kina
i modsætning til Danmark ikke anerkender dobbelt statsborgerskab.
Og det kan jo være et ret kompliceret valg at skulle træffe – der er fordele
og ulemper, uanset hvad man vælger!
En af Bibelens centrale forfattere,
Paulus, stod faktisk med en lignende
udfordring.

Paulus’ dilemma

Løsningen
Men Paulus løsning er en anden end
at stræbe efter at dø.
Han accepterer i stedet, at det livet
som verdensborger på denne jord er
et ansvar og en opgave og et privilegium, om han og vi alle er givet her
og nu. Han siger ganske enkelt: Så
længe der er brug for mig, bliver jeg!
Og så glæder han sig til, at han en
gang må nyde privilegierne som himmelborger fuldt og helt.

Du har samme mulighed
Retten til dobbelt statsborgerskab,
retten til både at være verdensborger og himmelborger er heldigvis ikke
bare noget for Paulus. Den ret er til
rådighed for alle kristne! Enhver som
tror på Gud og som bekender sig til
troen på det evige liv, har dermed fået
dobbelt borgerskab.
Det er da noget lettere end kravene til dansk indfødsret (statsborgerskab). Her er ingen sprogprøve eller
indfødsretsprøve. Eneste krav tro på
den treenige Gud.
Så hvis du vil have dobbelt statsborgerskab, så ved du nu, hvad der
skal til!
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Paulus var udfordret på flere måder
omkring det med borgerskab. For det
første var han både jøde og romersk
borger. Altså hørte han både med til

det jødiske folk og til Romerriget. Det
er nu i denne sammenhæng mindre
interessant.
Langt mere interessant er det, at
Paulus også så sig selv som både verdensborger og himmelborger!
Hvad er en himmelborger? Det er
ikke nogen officiel betegnelse. Men
Paulus siger om sig selv, at ”vort borgerskab er i himlene” (Paulus’ Brev til
Filipperne, kapitel 3, vers 20). Det er
for Paulus en anden betegnelse for at
være en kristen. For Paulus var det
vældig vigtigt, at han som kristen troede på det evige liv. Så når Paulus
omtaler sig som himmelborger, mener han, at han tror på det evige liv.
Men hvorfor er det da et dilemma
for Paulus?
Fordi dette evige liv bliver virkelig
godt. Fordi dette himmelborgerskab
er rigtig attraktivt at se hen til. Endnu mere, langt mere attraktivt end
et dansk statsborgerskab eventuelt
måtte synes for borgere fra mindre
privilegerede lande.

Så for Paulus er fristelsen at ville
længes efter, stræbe efter at dø. Ikke
for at forsvinde og blive borte. Men for
at kunne leve helt og aldeles perfekt.
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Kalender
AFTENDUS
Dussen på Tylstrup Skole oplyser at der er aftendus alle
torsdage i skoleåret 2017/2018 for 3.-5. klasse.

FEBRUAR 2018
14.
kl. 13.30
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.
Alle er velkommen.

14.
kl. 18.00
		

Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Spisning, samtale og undervisning.

15.
kl. 09.00
21.
		
21.
kl. 19.00-22.00
27.
kl. 14.00
		
		

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Poul J. Nedergaard, Skive: Da Danmark blev befæset
fra nord til syd og øst til vest. Gratis kaffebord.

MARTS 2018
18.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste og årsmøde. Menighedens årsmøde.

20.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
		
Jan Svendsen: Livet i Store Vildmose gennem tiderne.
		
Gratis kaffebord.
21.
kl. 13.30
21.
kl. 19.00-22.00
25.
kl. 10.00
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
Afslutning for juniorkonfirmanderne.

25.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Palmesøndagsgudstjeneste.

29.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Skærtorsdagsgudstjeneste. Ved Finn Kier-Hansen.

29.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Skærtorsdag. Aftensgudstjeneste i Ajstrup Kirke
		
- med musikalske indslag.
		
Efterfølgende Gratis kaffebord i Sognets Hus.
30.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Langfredagsgudstjeneste. Liturgisk gudstjeneste.

MARTS 2018

Februar 2018

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

APRIL 2018

2.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

1.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

3.
kl. 13.00

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

1.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Påskegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

4.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mandehørm” Tilmelding nødvendigt.

2.
kl. 19.30

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

6.
kl. 14.30
		

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

3.
kl. 14.00
		

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset. Hygge, håndarbejde
og kaffe.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

3.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

7.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

6.-7.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

8.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

6.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

8.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Centerrådets generalforsamling.

10.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

6.
kl. 19.00-22.00

8.
kl. 19.00
		
		

Tylstrup Frikirke:
Hammelhusarrangement.
Foredrag ved Claus Søndergaard. ”Når livet gøre
mere end ondt - i et af verdens lykkeligste lande.

11.
		

Ajstrup Sogn:
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

14.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

14.
kl. 18.00
		

Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Spisning, undervisning og samtale.

15.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Forårskoncert i Ajstrup Kirke med
Lund & Lindholm Duo.

16.
kl. 13.30
18.
kl. 10.00
		

Toftegårdscentret Sulsted:
Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.
Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendigt.

11.
kl. 13.30
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.
Alle er velkommen.

11.
kl. 18.00
		

Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Spisning, undervisning og samtale.

15.
kl. 10.00
		

Tylstrup Frikirke:
Cafégudstjeneste i Hammelhuset.
Morgenmad og gudstjeneste.

18.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

kl. 19.00-22.00
19.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

MAJ 2018
1.
kl. 14.00
1.
kl. 19.00-22.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.
Hygge, håndarbejde og kaffe.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

2.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

3.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Hammelhusarrangement. Finn Kier-Hansen.
”Hvorfor er det Pinse?”.

4.-5.
kl. 10.00-16.00
4.
kl. 13.30
6.

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

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i maj 2018 i løbet af uge 20.
Kontakt derfor Jens senest:

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Toftegårdscentret Sulsted:
Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.

den 12. april 2018

Ajstrup Sogn:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio maj til medio august
2018.

GIV OS ET TIP...

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

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

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

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

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.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand.
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455
Derudover har vi udlejning af ﬂag:
Pris pr. weekend
Medlemmer
Flagstænger med flag pr. sæt
25 kr.

Ikke medlemmer
50 kr.

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

Februar 2018
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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:

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.

Februar 2018

Motionsudvalget
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ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
9. februar – 9. marts – 13. april – 11. maj – 8. juni

STØT INDBLIK

ANNONCE I INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:
7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62

JENSTHN55@GMAIL.COM
SØG STØTTE!

PRISER

Husk at man som foreninger
og institutioner i Tylstrup og
omegn, kan søge Borgerforeningen om midler, til gavn
for byens virke...

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

Vi ser frem til og høre fra jer.

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

Tlf. 22531188

Egelykke Maskinstation

Februar 2018
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Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500
Projekt6:Layout 1

11/02/08

14:45

Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

EstateEstate
John Andersen
John Andersen

Tlf. 98 81 12 12

3011 4166
3011 4166

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

www.broenderslevelteknik.dk

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

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

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46
Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69
SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

Februar 2018

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS
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Tylstrup Auto ApS
Tylstrupvej 35 | 9382 Tylstrup
Tlf: 98 26 27 27 | www.tylstrupauto.dk

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

Tlf. 96 96 52 00 - www.digigraf.dk
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t
ø
t
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ø
g
t
e
-d

Damas Frisør
Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

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

Herreklip : 120 kr
Barbering : 100 kr
Børneklip : 100 kr
Herreklip med barbering : 200 kr
Tylstrup, Luneborgvej 74 (uden tidsbestilling)

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

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE
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S
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Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

Michael Christensen

Tlf. 2236 6088
Nordjysk Entreprenør

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

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

www.nordjyskentreprenor.dk

Din kontaktperson

Jordarbejde
Betonarbejde
Belægning
Nedbrydning
Kloak

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

KVISTHUSET
SOLIDT
HÅNDVÆRK!
TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S

Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk www.tm-danjensen.dk

Nøglefærdige huse
i Bilgaardsparken
på Bilgaardsvej
Klik ind på:
bilgaardsparken.dk

Murermester

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

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

Kig ind!

G
RÅDGIVNIN
rnuft
med sund fo

Kassen er åben for ekspedition hele dagen
BRØNDERSLEV AFDELING

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

www.sparv.dk

Februar 2018

v/ Charlotte Jensen - Tlf. 25 61 56 27
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup
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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
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
Lars Jensen
26 42 16 44
(træffes efter aftale)
laj@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest
og møder. Se mere på
www.ajstruphus.dk
TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Mette Thomsen
60 66 35 87
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk
DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91
JAGTFORENINGEN
Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik
28 30 46 08
SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Synnøve Jensen
20 16 61 88
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
SENIORER
Formand:
Jytte Larsen
40 33 86 02
jyttevagn@gmail.com
TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80
TYLSTRUP MARKED
Morten Jørgensen
20 99 35 88
morten.spar@hotmail.dk

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL
JENS (JENSTHN55@GMAIL.COM ) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold
Formand:
Lise Larsen
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
AN-TV/STOFA
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
29 72 36 84
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
Kasserer:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

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

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

