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Dette blad er lavet i samarbejde med:

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

I N D H O L D

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

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

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

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

2/2019 10/4 – 2019 uge 20

3/2019 27/6 – 2019 uge 33

4/2019 4/10 – 2019 uge 45

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

Fredag d. 2. november var der atter 
gang i hele Tylstrup Frikirke, for her 
havde kirkens børne- og ungdomsar-
bejde for 2. gang inviteret til Kids Fun!

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

kunne tænke sig.
Der var lavet mange forberedelser 

til dagen, og omkring 15 frivillige le-
dere brugte fredag aften i samvær 
med en fl ok glade børn. I spidsen for 
det hele stod Tylstrup Frikirkes an-
satte børneleder Sofi a Kier-Hansen, 
og hun havde lagt mange kræfter i, 
at aftenen skulle blive en succes for 
mange af børnene i Tylstrup.

Børnene kunne bl.a. skyde balloner 
og blive pyntet med ansigtsmaling. 

Der var arrangeret limbodans og for-
skellige spil, hvor man kunne samle 
point sammen og frøs man kunne 
man gå i den udendørs sauna. Det 
hele sluttede af i kirkesalen, hvor vin-
derne af konkurrencerne blev fundet 
og nogle af de kreative ting vist frem. 
Desuden sang man lidt i fællesskab 
og hørte en god bibelhistorie. Så det 
var nogle glade, men trætte ledere 
der efter børnene rejste hjem kunne 
rydde op.

KIDS FUN AF SØREN MORTENSEN

Ansigtsmaling var en af de manga aktiviteter til Kids Fun.

Sauna. Bide til æble.

Limbodans.
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Sidste gang jeg var ude at lave in-
terview til Kvartalets Profil, måtte jeg 
have bilen ud af garagen og køre 6 - 7 
km nordpå for at finde personen, jeg 
skulle snakke med. Denne gang tog 
jeg kameraet og mappen over skul-
deren og gik 300 m hen ad vejen for 
at være fremme. Og det på trods af 
at han faktisk bor i Nørresundby, men 
har sin forretning her i Tylstrup. 

Det er et møde, jeg har glædet mig 
rigtig længe til. Han havde faktisk 10 
års jubilæum sidste år med sin forret-
ning i den gamle købmandsforretning 
og senere bilforretning på Tylstrupvej, 
der nu er lavet om til ”Byens Pizza”.

Det er første gang, at jeg har en 
såkaldt ”ikke etnisk” dansker med her 
i bladet. Det gjorde det endnu mere 
spændende, at høre hans historie. 
For hvorfor er han havnet i Danmark/
Tylstrup, og hvordan kan han holde til 
at arbejde 365 dage om året og have 
2 jobs. 

Jeg havde rigtig mange spørgsmål 
til ham. Så her en lørdag formiddag 
sidder vi ved et af bordene i hans 
restaurant og snakker, mens hans 
kæreste Charlotte pusler rundt for at 
gøre klar, til de åbner kl. 12:00.

Fulde navn: Salatin Kilic. 
Stilling: Pizzeriaejer i 11 år og slagte-
riarbejder i 18 år. 
Alder: 46 år. 
Civil stand: Fraskilt og nu samboen-
de og kæreste med Charlotte. 
Børn: Jeg har 3 børn, to sønner som 
bor i Tyrkiet, og en datter som bor i 
Østrig. Den ene søn er uddannet kok, 
og den anden er uddannet frisør. Min 
datter er også uddannet frisør. De kla-
rer sig alle rigtig godt.  
Børnebørn: Der er 5 børnebørn i al-
deren 2 måneder og op til 10 år, To 
af børnebørnene bor i Østrig og resten 
i Tyrkiet. 

Hvor er du født og  
opvokset, og fortæl lidt  
om din barndom/ungdom?
Jeg er født i en lille landsby ved navn 
Kadioglu i Tyrkiet. Den er ca. på stør-
relse med Tylstrup. 

Jeg havde en lidt hård barndom, for 
jeg mistede min far, da jeg bare var 6 
år gammel. Han arbejdede ved land-
bruget og omkom i en traktorulykke. 
Min mor forlod min far og alle os 5 
børn, da jeg var helt lille. Så han stod 
helt alene med alle os børn. Da han 

så døde, var det min storebror, som 
er 15 år ældre end mig, der kom til 
at stå for familien, og vi andre børns 
opdragelse. Jeg har ikke haft kontakt 
med vores mor, efter at hun forlod os. 

Det blev en opvækst i stor fattig-
dom. Der er intet socialt netværk i Tyr-
kiet, der holder hånden over én, når 
sådan noget sker. Så hvis man ingen 
familie har, så er der ingen hjælp at 
finde nogen steder. Da jeg var 12 år, 
begyndte jeg at arbejde for at skaffe 
penge til at leve for. Det var alt muligt 
arbejde. Det var f.eks. havearbejde, 
hjælpe en bonde med at samle sten 
op fra markerne osv. 

Min skolegang var fra 1. til og med 
5. klasse, og hvis jeg skulle videre, 
så skulle jeg på en skole som lå langt 
væk, lige som fra Tylstrup til Aarhus. 
Vi skulle selv betale for transporten 
osv., og det var der ikke penge til, så 
derfor gik jeg ud af skolen efter 5. 
klasse som 12-årig, og begyndte at 
arbejde.

Ungdomsårene gik hovedsagelig 
også med at arbejde, så der kunne 
blive råd til tøj og mad, men der var 
ikke råd til at gå ud og feste. som 
ungdommen gør her i Danmark. Kun 

hvis der var bryllup i byen, gik vi til 
fest. For når der er bryllup i Tyrkiet, 
bliver dørene åbnet, og så er det hele 
byen, der deltager. Ikke som her, hvor 
man inviterer specifikke gæster. Alle 
kommer, når der er bryllup, så på den 
måde kom vi unge til en del fester. 

Fik du nogen uddannelse?
Ja det gjorde jeg på en måde, for jeg 
kom til at hjælpe vores nabo, som var 
murer. Ham gik jeg og arbejdede for 
og kom derved til at lære murerfaget, 
men man får ikke svendebrev som 
her i Danmark. Jeg gik sammen med 
en murer og lærte derved faget. 

Blev du ved at bo  
i den lille landsby?
Nej, da jeg var 20 - 21 år, flyttede jeg 
til Konya, en af Tyrkiets største byer. 
Den har ca. 2 millioner indbyggere. 
Da var jeg blevet gift, og vi havde fået 
vores første barn. I Tyrkiet er der ikke 
så meget at lave som murer i vin-
terperioden, så fra oktober til marts 
arbejdede jeg på en bolsjefabrik i Ko-
nya. 

Hvordan gik det til, at du 
kom til at bo i Danmark?
I 2000 blev jeg og børnenes mor skilt. 
Jeg gav hende alt, hvad jeg ejede og 
havde, så hun og børnene kunne 
komme videre. Derfor skulle jeg så til 
at begynde på et nyt liv og en ny start. 
Jeg rejste en tur op til Frederikshavn 
for at besøge min bror, der var flyttet 
til Danmark. 

Jeg kunne vældig godt lide Dan-
mark, og besluttede så at søge om 
opholds- og arbejdstilladelse her.

Det blev en rigtig lang proces. Det 
tog 9 måneder, før jeg fik den. Det var 
lang tid at gå uden at tjene penge. 
Jeg boede hos min bror, og det var 
nærmest hans børn, der lærte mig 
at tale dansk. Men jeg var meget de-
sperat for at komme i gang med at 
arbejde. Når man har arbejdet, siden 
man var 12 år gammel og har kunnet 
klare sig selv, så var det ikke sjovt at 
gå rundt og ikke kunne komme til at 
arbejde og derved forsørge sig selv. 

Så jeg blev meget glad, da jeg en-
delig fik tilladelsen til at måtte arbejde 
og komme på sprogskole, men jeg 
havde allerede lært meget dansk via 

min brors børn. Min første arbejds-
plads var Sæby Slagteri.

Det tog også lidt tid, inden jeg fik 
job der. Jeg gik ind og spurgte efter 
direktøren. Han var meget flink og in-
viterede mig ind på sit kontor. Her vi-
ste han mig en stor stak ansøgninger, 
som han havde liggende og sagde, at 
han jo var nødt til at ansætte dem, før 
det blev min tur, men lige nu var der 
ikke brug for mere arbejdskraft. 

Jeg var flyttet til Sæby dengang og 
boede sammen med en pige, jeg hav-
de mødt i mellemtiden. Jeg gik forbi 
slagteriet hver dag, når jeg skulle på 
sprogskolen og kiggede af og til ind 
for at høre, om der skulle være kom-
met noget arbejde til mig. Så en dag 
efter en fire ugers tid, blev jeg ringet 
op på sprogskolen fra slagteriet, som 
inviterede mig til en jobsamtale sam-
me dag kl.14:00. Jeg blev så lykkelig 
og glad, for jeg fik arbejdet. Endelig 
efter 14 måneder i Danmark, kunne 
jeg komme til at tjene penge, så jeg 
kunne klare mig selv og komme vi-
dere. Det bar virkelig frugt, at jeg var 
så vedholdende med at søge job på 
slagteriet. Hvor var det en dejlig dag, 
den 18. juni 2001, hvor jeg fik mit 
første job her i Danmark. Det var i 
pakkeriafdelingen, og efter de 3 må-
neders prøvetid, blev jeg fastansat på 
Danish Crown i Sæby og var der i 7 år.  

Hvad skete der så?
Jeg var flyttet til Aalborg, fordi jeg var 
blevet alene igen, men jeg arbejdede 

stadigvæk i Sæby, I Aalborg arbejde-
de jeg hos min fætter i hans pizzeria 
i fritiden, derved blev jeg lært op i at 
lave mad. Men så mødte jeg Char-
lotte, som boede nede på Billundkan-
ten. Hun havde hus og 2 børn, og det 
var lidt nemmere for vores forhold, 
at jeg flyttede ned til hende, og da 
Danish Crown jo også havde et slag-
teri i Esbjerg, fik jeg arbejde dernede 
i stedet. Det var ikke noget problem 
at flytte rundt imellem de forskellige 
afdelinger af Danish Crown. Så jeg 
stoppede en fredag i Sæby, og star-
tede om mandagen i Esbjerg. 

Da jeg havde været i Esbjerg i et 
års tid, ringede min onkel fra Aalborg. 
Han ville høre, om jeg ikke ville være 
med til at overtage et pizzeria i Hjør-
ring, som var sat til salg. Jeg havde 
længe haft ønske om at få mit eget 
pizzeria, noget jeg fik lidt smag for, 
mens jeg arbejdede for min fætter i 
Aalborg i hans pizzeria. Så jeg havde 
snakket om, at jeg gerne ville have 
min egen restaurant engang. Det var 
derfor kontaktede han mig.

Vi skulle være sammen om det, men 
jeg skulle lave alt arbejdet, passe bu-
tikken, indkøbene osv. Han ville bare 
skyde kapital ind i projektet. Men det 
kunne jeg ikke lide tanken om. Hvis 
han skulle være med i projektet, så 
skulle han også arbejde i det. Så det 
blev ikke til noget. Noget andet, som 
også spillede ind i den beslutning, var, 
at jeg jo havde fast arbejde i Esbjerg, 
og der var langt til Hjørring. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
SALATIN KILIC
Kvartalets profil:

En almindelig fredag aften, her er der gang i serveringen.
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Men så fi k du 
butikken her i Tylstrup?
Ja, en dag vi var på besøg her i Vend-
syssel, kørte vi igennem Tylstrup, og 
så den her butik, da jeg havde hørt via 
en bekendt, at den var til salg. Det var 
også en tyrker, som havde den den-
gang. Jeg kunne godt lide butikken og 
også byen, så jeg købte den, mens 
jeg endnu arbejdede på slagteriet i 
Esbjerg. 

Charlotte havde nogle venner ude i 
Øster Kraghede, så hun kendte til Tyl-
strup, og ville derfor gerne fl ytte med 
herop, så sådan blev det. 

Jeg brugte sommerferien til at ind-
rette butikken og få lavet menukort 
osv. Samtidig kontaktede jeg Danish 
Crowns kreaturslagteri i Aalborg, om 
jeg kunne få arbejde der. For jeg viste 
jo ikke, hvordan det ville komme til at 
gå med butikken her i Tylstrup. 

Jeg var heldig at få arbejde i Aal-
borg og har nu været der i de 10 - 11 
år, der er gået, siden jeg kom tilbage 
til Nordjylland. Jeg står op kl. 04:00 
om morgenen og tager på arbejde. 
Jeg skærer kød ud og pakker det. 
Jeg møder kl. 05:00. Så har jeg fri kl. 
13:45. Derfra kører jeg til Tylstrup for 
at gøre klar til at åbne ”Byens Pizza” 
kl. 16:00 og lukker igen kl. 21:00, er 
så hjemme kl. 21:30 og går i seng 
med det samme. Vi har jo også åbent 
her i butikken i weekenderne fra 
12:00 til 21:00, men der har jeg jo 
fri på slagteriet. Så det er nogle lange 
arbejdsdage med to jobs.

Drømmer du om at leve af 
at drive pizzeria, eller vil du 
blive ved at have to jobs? 
Nej, det kan jeg ikke blive ved med at 
holde til. Jeg håber at kunne komme 
til at leve af pizzeriaet. Det er ikke så 
hårdt fysisk. Det er meget hårdt fysisk 
at arbejde på et slagteri. Det er må-
ske lidt mere hårdt psykisk med pizze-
riaet, fordi der er mere travlt i meget 
kort tid. For det er jo inden for kort tid, 
at kunderne er i butikken, når der skal 
spises. Men der er meget forberedel-
sestid med at lave dej, skære skinke 
og kebab. Derudover også rengøring 
m.m.

Charlotte har slidgigt i ryggen og 
er på førtidspension, men hun hjæl-
per til, det hun kan holde til, og med 

hende er vi 6 medarbejdere. Der er 
selvfølgelig mest travlt i weekender-
ne, men vi har også medhjælpere på 
midt i ugen. Alle de unge, som vi har 
ansat, kommer her fra Tylstrup og 
Sulsted. 

Vi har kun lukket 3 dage om året. 
Det er den 24., 25. og 31.december. 
Ellers er der åbent alle andre dage. 

Bliver der slet ikke tid 
til at holde ferie?
Jo, er par dage en gang i mellem. Jeg 
var i april i år (2018 red.) en tur hjem-
me i Tyrkiet, fordi min søn skulle ind 
til militæret. Alle mænd i Tyrkiet skal 
ind til militæret, når de bliver 20 år. 
Og det er lige så stor en begivenhed 
dernede, som en konfi rmation er her i 
Danmark. Så er hele familien og ven-
ner kaldt sammen, og der bliver holdt 
fest, og derefter tager hele forsamlin-
gen med den unge, der skal ind til mi-
litæret, med bussen for at følge ham 
på vej. Det er en stor dag. Så det be-
tød meget for mig at være med til at 
følge ham på vej. Så der var jeg væk 
herfra i en uge, mens mine ansatte og 
Charlotte holdt butikken åben.

Det er da klart, at når ens børn bor 
så langt væk, så vil man gerne på sigt 
have mere tid til at rejse ned og se til 
dem. Så det er også en af grundene 
til, at jeg gerne ville til at leve af kun 
at have et job, 

Har I planer om at fl ytte 
til Tylstrup engang?
Vi bor jo i en lejlighed i Nørresundby 
nu, fordi vi ikke kunne fi nde nogen 
lejlighed i Tylstrup den gang vi kom. 
Alt var optaget. Vi prøvede i over to 

måneder, hvor vi boede på vandre-
hjemmet i Brønderslev, inden vi købte 
en lejlighed i Nørresundby. Vi ville 
gerne have bosat os her i byen, men 
sådan skulle det ikke være, og købe 
et hus kunne vi ikke få til at hænge 
sammen. Med 2 jobs og så skulle til 
at passe hus og have også. Det ville 
blive for meget af det gode. 

Men vi er meget glade for Tylstrup, 
og vi kender næsten alle mennesker 
i byen, fordi de kommer i butikken. Vi 
ved, hvem der er i familie med hvem, 
og hvad de laver. Og vi ved, hvorfor 
der f. eks lige nu er mange biler ovre 
ved kroen. Det er, fordi der er guld-
bryllupsfest i dag. Det er rigtig hygge-
ligt. Så vi vil da ikke afvise, at vi fl ytter 
til Tylstrup en gang, for når det kom-
mer til stykket, så bruger vi egentlig 
mere tid i Tylstrup, end vi gør i vores 
lejlighed i Nørresundby. 

Jeg har hørt, at I også har 
nogle små events i butikken?
Ja, vi er altid åbne for sjove indfald 
i vores forretning. Vi har bl.a. haft 3 
hold, som har holdt polterabend her. 
Så skulle den kommende brud eller 
gom lave pizza til sine venner og også 
servere det for dem. Det er virkeligt 
sjovt at være med til.

Hvert år inviterer vi også årets kon-
fi rmander til en pizzadag her i butik-
ken. Det er rigtig hyggeligt. Det er 
mest kundernes konfi rmander, der 
er inviteret. Så der kommer børn fra 
alle omegnsbyerne til pizzadag. Der 
kommer konfi rmander fra både Brøn-
derslev, Ø. Brønderslev, Manne, Hjal-
lerup, Sulsted og Vestbjerg m.fl .   

Deltager du i forenings-
livet i Tylstrup?
Ja, på den måde, at jeg er medlem 
af både erhvervsforeningen og bor-
gerforeningen. Men jeg er ikke med 
i nogen bestyrelse, det er der heller 
ikke tid til. Jeg kan ikke deltage aktivt 
i nogen forening, men jeg støtter alt 
det, jeg kan med penge, bl.a. også 
til DUS-bussen. Jeg er også medlem 
af Ajstrup Borgerforening, selv om 
jeg ikke bor der. Der kommer jo også 
mange kunder i butikken derfra. 

Snakken er nu ved at være til ende. 
Salatin skal ud i køkkenet og hjælpe 

Charlotte med at gøre klar til det store 
rykind af kunder, når butikken åbner. 
Man kan godt sidde her, mens man 
skriver og tænke over, hvordan det 
mon må være at arbejde så meget, 
som Salatin gør. Man må virkelig tage 
hatten af for folk, som gider gøre det. 

Jeg kunne ikke dy mig for at spørge 
til sidst, om de også selv levede af 
pizza og grillmad, eller om de skal 
hjem og lave mad, når butikken er 
lukket. Her kom det fra Charlotte med 
et smil i øjnene; ”Næh, vi tager selv 
mad med herop, for vi kan også godt 
lide sovs og kartofl er”.

Konfi rmander foran Byens Pizza Tylstrup 2017 (lånt af Vodskov Avis).

Polterarbend i Byens Pizza (privatfoto).

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
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(adr.: Luneborgvej 54) er børnene inviteret til BØRNEKIRKE

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

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

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 un-
dervisning og samtale. Man kan være med en eller fl ere 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: 13. februar – 13. marts – 24. april.
Sms og tlf. 25 34 90 34     Email:  fi nnkier@gmail.com
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Tylstrup Samråd har ansøgt Aalborg 
kommune om kr. 1.700.000,- til et 
projekt for byudvikling. Der er bevilli-
get kr. 1.200.000,- og det er vi glade 
for. 

Omdrejningspunktet for projektet 
er jubilæumsskoven på L.P. Jacob-
sens vej – fremover kaldet Tylstrup 
Bypark. 

Skoven er engang i tiden plantet af 
Aalborg kommune i samarbejde med 
skolen. Samtidig blev der bygget en 
bålhytte, som har været til stor glæde 
for mange i byen. 

Området er vokset tæt, og bålhyt-
ten blevet slidt/defekt. Derfor er det 
nu tid til at genfi nde og udvide om-
rådet. 

Der har været tæt dialog med:
• Tylstrup skole - Landsbyordning
• Børnehaven Krudtuglen
• De kommunale dagplejere
• Tylstrup Borgerforening
• De private dagplejere
• TUI (Tylstrup Ungdoms- & 
 Idrætsforening) 
• Tylstrup - Ajstrup seniorer
• Tylstrup Frikirkes Spejdere
• Tylstrup Junior Klub

Med baggrund i ovenstående er 
visionerne for projektet derfor:
• At tiltrække fl ere og nye brugere 

til Tylstrup Bypark i længere tid ad 
gangen.

• At motivere til samvær, motion & 
naturoplevelser ved og i skoven.

• At øge tilgængeligheden til Tylstrup 
Bypark for alle.

• At udvikle Tylstrup Bypark efter øn-
sker og behov fra de lokale institu-
tioner .

• Vores mål er klart at få fl ere 
børn- unge ud i naturen og væk 
fra deres spille konsoller.

Området kommer til at indeholde en 
ny bålhytte, skaterbane, mtb bane, 
stisystem og meget andet.

Vi er ikke helt i mål økonomisk, 
men det prøver vi at løse. 

Projektgruppen består af:
Torsten Kristiansen
Ole Nielsen 
Jeanette Bækgaard
Anne-Merethe Christensen
Lone Sudergaard
Rory Vede

Der kan læses mere på Tylstrup Bys 
Facebooks side. 

Vi har været i tæt samarbejde med 
Aalborg kommune Park og Natur af-
deling.

Vi glæder os til at udvikle byen, og 
gøre den endnu dejligere at bo i.

Tylstrup Bypark 2019
PÅ VEGNE AF TYLSTRUP SAMRÅD 
LONE SUDERGAARD OG JEANETTE BÆKGAARD

 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
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Hvordan sidder I jer mon til bords i 
hjemmet? Her hos os er vi ikke krea-
tive. Vi sidder på de samme pladser 
– hver gang. Jeg insisterer. 

En skolelærer, jeg kender, har be-
rettet, hvordan han gennem et langt 
livs virke nærmest ejede den faste 
plads på lærerværelset.

Når min hustru atter en gang – 
hvert tredje fjerde … år – vælger at 
fl ytte rundt i køkkenskabenes indret-
ning, går der det meste af et års tid, 
før jeg kan fi nde hvidløgspresseren. 
Og det er måske godt det samme.

Vaner og rammer er for de fl este 
mennesker en helt normal del af 
hverdagen. Som gør den lettere. Tryg-
gere. Mere forudsigelig.

Men nogle gange også bliver lidt 
skøre! Ja, til tider tager systemerne, 
vanerne, rammerne helt over, og 
menneskelige hensyn og omsorg ry-
ger af i svinget på vej til skrankepa-
verne og regelrytterne.

Systemerne og kasserne præger 
ikke alene vores fysiske rammer og 
vores daglige trummerum. Vi har også 
en tendens til, at vores holdninger, 

overbevisninger, ja, vores værdier, 
hører hjemme inden for rammer og 
systemer. Hvad enten der er tale om 
religiøse rammer. Eller måske politi-
ske rammer. Eller etniske. Eller køns-
bestemte … nå, nej, det duer nok 
ikke længere.

Den offentlige mening synes at være 
af den opfattelse, at religion, især 
når den tages alvorligt, er en form for 
djævelskab beregnet på at fastholde 
mennesker i antikverede og åbenlyst 
utrolige forestillinger om livets mening 
og evighedens omfang.

Og det er ubetinget lettest at være 
både tolerant og tolereret, hvis man 
abonnerer på denne mening.

Men hvad nu, hvis det er forkert?

Hvad nu hvis den offentlige menings 
forudindtagethed dybest set er de-
fi neret af vi menneskers ubændige 
trang til trygge rammer – sådan som 
jeg har forsøgt at beskrive?

Overvej det lige … hvad nu hvis?

Påsken nærmer sig, men inden da 
har du cirka 40 dage, fra fastelavn 
til påskedag, til at overveje hvad nu 
hvis? 

Påskens budskab sprænger nemlig 
alle rammer, kasser og systemer til 
atomer. Jesu liv, død og ikke mindst 
hans opstandelse nedbryder tankesy-
stemer og de fastlåste rammer, som 
mennesker den gang som nu påtvin-
ger sig selv og hinanden. 

Som kristne tror vi ikke på syste-
mer, rammer og kasser. Vores tro 
er ikke bygget på læresystemer el-
ler bekendelsesskrifter. Nej … Den 
opstandne Herre og Mester, Jesus 
Kristus, gør op med alt det, som bin-
der mennesker … og i stedet sætter 
han dig fri til at elske Gud, dig selv og 
dit medmenneske. 

Det er et himmelråbende fantastisk 
frihedsbudskab.

Overvej lige, hvad dit liv er præget af 
… er det frihed?

Er det frihed?
AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Tylstrup vokser, såvel med unge til-
fl yttere som med borgere over 60. 
Statistikkerne viser at, den gennem-
snitlige alder i Tylstrup er 45+. For 
at tilgodese den voksende befolkning, 
såvel unge som ældre, ser vi det som 
en meget vigtig brik i spillet at vi får 
vores Tylstruphal udvidet, Ikke kun 
idrætsligt, men også socialt og sam-
værdsmæssigt set. 

Med det oplæg, der er på tegnebræt-
tet nu, mener vi at der er mulighed for 
at Hallen i fremtiden vil kunne opfylde 
de behov, som en landsby i udvikling 
har behov for, til fortsat udvikling.

MULTIHAL
Badminton- og gymnastikafdelinger-
ne er fl ere gange blevet mødt med 

ønsket om i forbindelse med stæv-
ner at kunne varme op. Den vil gøre 
det muligt at afholde forskellige ar-
rangementer med op til mellem 175 
og 200 personer. Der er tilknyttet et 
køkken. Den vil kunne bruges i dagti-
merne, bl.a. af seniorerne +60, uden 
at genere skolens muligheder for at 
bruge den store hal.

FITNESS
Med et større og bedre sted at være 
vil aktiviteterne kunne udvides. Det 
vil give mulighed for at handicappede 
kan bruge det. I stedet for at man 
kører beboere til Sulsted, Vestbjerg, 
Vadum og Aalborg vil vi langt hen ad 
vejen kunne tilbyde de samme facili-
teter her i byen.

BEHANDLERRUM
Her vil der være mulighed for at for-
skellige terapeuter, Fysio, fod, og 
hvad der nu ellers er, vil kunne tilbyde 
deres evner.

FORBEDREDE OMKLÆDNINGS- 
OG TOILETFORHOLD
Flere toiletter til større arrangemen-
ter. 

CAFETERIA I STUEETAGE
Det er her brugerne er. Det vil gøre 
plads til at eksisterende cafeteria vil 
kunne bruges til f.eks. E-sport og an-
dre aktiviteter til Teenagerne.   

Derfor vil vi 
udvide hallen AF ARBEJDSUDVALGET 

V/ OLE NIELSEN
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 BARNDOMMENS GADE 
 Drengeaktiviteter del 1

ler Nørresundby Politikreds. ”UH” var 
fra Ålborg Politikreds. Engang imel-
lem dukkede der er bil op med en 
”gammel” nummerplade. Oftest var 
det et ”U” eller et ”P” nummer. Når 
vi kunne spotte bilnumre fra en helt 
anden landsdel, var det jo naturligvis 
et scoop, der vakte begejstring. Det 
handlede i al sin enkelhed om, hvem 
der havde fået flest bilnumre skrevet 
op, og hvem der havde bilnumre med 
sjældne bogstavkombinationer fra 
fjerne politikredse.

  
Fru Quist var på mærkerne
Vi samlede også frimærker. Jeg fik et 
album og fik gennem årene stykket 
en pæn lille samling sammen. En dag 
sagde far til mig, at jeg skulle med 
ned til fru Quist, der boede nede ved 
den store kastanje, hvor der i dag 
går en lille sti fra Luneborgvej ned til 
sognehuset. Jeg var spændt, da jeg 
cyklede med far på eftermiddagspost-
turen og kom med ind til fru Quist. 
Hun sad i sin hyggelige stue og ar-
bejdede med sin imponerede frimær-
kesamling. Fru Quist, der var en rar, 
lidt ældre dame, fremviste beredvilligt 
kasser og albums med frimærker fra 
alverdens lande i alle mulige størrel-
ser og med fantastiske motiver. Hun 
fortalte om vigtigheden af intakte tak-
ker, hun kendte til sjældne mærker og 
vidste om værdien på særlige mær-
ker. Når hun skulle vise og fortælle 
om et specielt frimærke, brugte hun 
forstørrelsesglas, og hun gav gode råd 

til, hvordan man skulle dampe gen-
stridige frimærker af kort og konvo-
lutter, osv. Jeg var dybt imponeret og 
glemmer aldrig, at hun tilbød mig, at 
jeg måtte få en pæn portion frimær-
ker frit og for intet, som hun havde i 
overskud. Hvis en eller anden havde 
fortalt mig, at fru Quist var filatelist, 
ville jeg have troet, at hun nok led af 
en sjælden sygdom i de indre orga-
ner, eller at hun kom fra et fjernt land, 
der hed ”Filatien”. Ingen anede, at en 
frimærkesamler hed en filatelist. Jeg 
besøgte fru Quist flere gange og spil-
lede serie 2 fodbold med hendes søn, 
Leif Quist, som var nogle år ældre end 
mig. 

Vi drenge mødtes af og til og så 
hinandens samlinger, og så byttede 
vi, hvis vi havde to af samme slags. 
For ikke længe siden besøgte jeg en 
familie, hvor manden havde beva-
ret interessen for frimærker fra sine 
drengeår. Han opbevarede sin sam-
ling i et anseeligt pengeskab og be-
tragtede samlingen af frimærker, som 
noget af det kostbareste, han ejede. 
Han fremviste stolt album efter album 
og fortalte, at han brugte tid på sam-
lingen hver eneste dag.  

Jeg aner ikke, hvad der blev af min 
lille samling. Men den var ikke med i 
kufferten, da jeg flyttede hjemmefra. 
Men da jeg så den ovenfor omtalte 
samling, gav det mig dejlige minder 
om de timer, hvor jeg selv sad og 
nørklede med frimærker ved spise-
bordet i huset i Borgergade eller lod 
dampen fra en kedel over gasblusset 
løsne et frimærke fra en kuvert. 

DEL 21

I min barndom var vi lykkeligt uviden-
de om den rolle elektroniske appara-
ter som iPhones, iPads og tablets ville 
komme til at spille i børns liv i det nye 
årtusinde. Men det ligger fast, at vi 
følte os lykkelige, når vi ”måtte nøjes” 
med at spille Antonius, spille med 3, 
4 eller 5 bolde op ad en væg, hoppe 
”i mand”, hoppe i reb, gå på stylter, 
spille kugler, flyve med drager, osv., 
osv. 

Når foråret kom med lys og varme, 
blev stylterne fundet frem, støvet af 
og repareret, og så kravlede vi op og 
morede os med at lade stylterne øge 
balanceevnen og stive motorikken af. 
Der var som regel to højder at vælge 
imellem, og de øvede gik normalt kun 
på de øverste. Når det blev rigtigt 
avanceret, spillede vi ”styltefodbold”. 
Vi kunne også finde på at tage en lang 
frakke, solbriller og hat på. Synet af et 
par ekstraordinære lange mænd, der 
kom gående på grusfortovet, var sær-
ligt effektfuldt over for ældre damer, 
der havde ærinde ude i tusmørket.

Med drager på Rix’s mark
En anden forårs- og sommersyssel-
sætning var fornøjelsen med drager. 
De blev lavet i mange forskellige stør-
relser og former, som vi fløj med på 
Magnus Rix’s mark syd for Rix’s gård, 

som vist også hed ”Dyrlægegården”. 
Vi så op til de store drenge, der nogle 
gange imponerede med sofistikerede 
drager, der kunne være formet som 
en kasse. Nogle drenges drager nå-
ede en anseelig flyvehøjde. Vi lavede 
naturligvis selv vore drager, men fik 
også assistance af vore fædre. Vi 
brugte muresnøre til line. De to tynde 
pinde, der udgjorde skelettet på dra-
gen, fik vi sikkert hos snedker Just, 
som havde værksted skråt over for 
os i Borgergade i den gamle Brugs’ 
pakhus. Dragens hale var vigtig. Den 
skulle have en bestemt længde i for-
hold til dragens størrelse, og den blev 
lavet af gamle aviser, der blev foldet 
og vredet. Det var en herlig fornem-
melse at holde i pinden og mærke 
vindens kræfter trække i dragen. Når 
det blev meget avanceret, sendte 
vi et brev op til dragen. Vi satte et 
stykke karton eller kraftigt papir på li-
nen, og så førte vinden ”brevet” op til 
dragen.  I dag er drageflyvning blevet 
en hobby, som også voksne fornøjer 
sig med, og der holdes konkurrencer 
med drageflyvning på stranden i Blok-
hus. For nogle år siden mødte jeg en 
flok unge tyskere, der tilbragte en uge 
i et sommerhus ved østkysten med at 
lave avancerede drager af mange for-
skellige udformninger. Der blev brugt 

specialpapir, nylonliner og specielle 
pinde. Desværre var der helt vindstille 
de to sidste dage, de var i sommerhu-
set, så de fik aldrig afprøvet dragernes 
flyvefærdighed. En anden gang stod 
jeg med min lille familie ved siden af 
en mand, der sad og rykkede i linen 
til en drage, der var så højt oppe, at vi 
ikke kunne se dragen. Så højt op nå-
ede vi ikke op på Rix’s mark. Det var 
naturligvis et problem, at man skulle 
bruge en lang murersnor, men mor og 
far sørgede for, at der blev skaffet en 
snøre til veje. Det gav status at have 
en lang snøre. For ikke længe siden 
talte jeg med Magnus Rix’s datter, 
Hanne,  og spurgte, om hun kunne 
huske, vi fløj med drager på deres 
mark syd for stuehuset. Det kunne 
hun ikke og mente, at det nok mest 
var for drenge. Til gengæld kunne hun 
huske, at vandet stod højt på denne 
mark om vinteren, og det betød en 
superskøjtebane. Det kunne jeg ikke 
huske. 

  
Tricks med Yo-Yo 
Med visse mellemrum kom leg og spil 
med ”yo-yo” på mode. I en sådan pe-
riode øvede vi i timer på at blive gode, 
så vi kunne imponere vore kammera-
ter. Vi trænede med ”finger vip” og 
andre ”yo-yo” færdigheder. Det gav 
status, når der var nogle af drengene i 
byen, der mestrede specielle tricks og 
teknikker. Der blev også kigget med 
misundelse på de drenge, der havde 
erhvervet sig en avanceret ”yo-yo”, 
der kunne lidt mere end de gængse.

Bilnumre var en hobby
Der var ikke mange børn, som ikke 
tilbragte timer med at sidde på en 
trappesten og skrive bilnumre op. 
Set i bakspejlet og sammenlignet 
med moderne spil på PC’en var det 
naturligvis ikke den mest ophidsende 
aktivitet at sidde og udfylde det ene 
kladdehæfte efter det andet med 
bilnumre ordnet i alfabetisk række-
følge. ”UP” numre var fra Tylstrup el-

AF ERIK 
MORTENSEN

FLAG-
REGULATIV
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 fla-
gene kommer op. Retningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende system:

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er  
ansvarlig.

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

•  Konfirmation i  
Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

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

Andre aktiviteter med ønske om flag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den flotte flagallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. En stor tak til disse for støtten til 
byen og dens aktiviteter. Du kan se 
navnene på sponsorerne lige inden 
for døren i Tylstrup Hallen.
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Det flotte vandfald 
ved Bindslev.

Når kalenderen viser maj 2019, vil det 
være 150 år siden Mads Nielsen  - fra 
1905 Mads Brandborg – gjorde den 
lange tur fra søndenfjordske  Lillevor-
de til Tylstrup. Han og mor Ane solgte 
gården Sjældenglad i Lillevorde og 
han blev gårdmand og ejer af Brand-
borg i Tylstrup. Frem til 2001 var der 
tre generationer Brandborg, som drev 
den store gård. I 2001 måtte Knud 
Brandborg som den sidste gårdejer 
afhænde gården. Han blev dog bo-
ende indtil sidste sommer. Som barn 
oplevede Knud Brandborg, at der 
var 16 medarbejdere på gården. De 
sidste mange år drev han den alene 
sammen med en fodermester.

Historien fortæller, at der har været 
en eller anden form for landbrugsdrift 
på stedet helt tilbage i Vikingetiden. 
Brandborgs dokumenterede historie 
med ejernavne, skriver sig tilbage til 
1500-tallet.

Det tre gange Brandborg – faktisk 
fire, fordi Johanne Brandborg måtte 
drive gården efter Lars Brandborgs 
død i 1928 til Knud tog over i 1953 
– er alle på en eller anden måde 
hædret for deres arbejde på gården. 
Mads Brandborg med diplom og pen-
gepræmie for hingsten Brandenburg, 

Både Lars, Johanne og Knud Brand-
borg for læplantning og landvinding. 
Lars Brandborg bl.a. med sølvbæger 
og Knud Brandborg med legat og han 
har også hentet talrige hædersbevis-
ninger for kvæg.

Ikke alt har været storhedstid på 
Brandborg. I 30’erne, der var økono-
misk trængt for landbruget, fik Johan-
ne Brandborg styr på økonomien ved 
storproduktion af daggamle kyllinger, 
som blev sendt rundt i hele landet 
frem til 1940, hvor det ikke længere 
var muligt at stole på togdriften. I 
1959 var en overophedet halmsnitter 
årsag til, at gården brændte. De fle-
ste dyr blev reddet, men 13 kalve blev 
flammernes bytte. Det var de kalve, 
Knud Brandborg havde udvalgt til avl.

Det er journalisten og forfatteren 
Lars Brandborg Gjedsig, som den 
ældste i næste generation, der har 
gravet i slægtshistorien. Det har re-
sulteret i skriftet ”Tre Stolte Generati-
oner på Brandborg”. I bogen  præsen-
teres de tre generationer. Men der er 
et fyldigt indhold om bønderkarle og 
daglejere omkring 1800-tallet, hvor 
daglejerlønnen var 91 øre og mal-

kepigen kunne tjene 25 øre for hver 
malkning. Der er også blevet plads til 
omskiftelige forhold og betingelser for 
landsbyen Tylstrup.

Skriftet kan købes i Brugsen i Tyl-
strup og i Lokalhistorisk Arkiv i Sul-
sted. Det er også muligt at erhverve 
bogen direkte hos forfatteren på mail: 
lars.gjedsig@mail.dk eller telefon:  
23414522.

Tre generationer på
Brandborg i 150 år

Knud med far til venstre på billedet.

Brandborgbog.Knud Brandborg den voksne.

Selvom 2018 blev året, hvor Tylstrup 
måtte sige farvel til Tylstrup Marked, 
men det betyder ikke, at der ikke 
bliver arrangementer, som byen kan 
samles om i 2019. Ildsjæle er alle-
rede i gang med at sikre, at vi også 
i år får mulighed for at mødes unge, 
gamle, store og små til hyggelige ti-
mer. I skrivende stund er planen ikke 
helt klar, men vi ved, at det nok skal 
blive godt.

Udover markedets ophør så har vi i 
Borgerforeningen også haft andet at 
se til i løbet af efteråret. Vi måtte ud 

og finde en ny kasserer og har derfor 
budt velkommen til Marianne Matte-
sen, som heldigvis har sagt ja til tjan-
sen. Vi ser alle frem til samarbejdet. 

Til foråret forventer vi at lancere en 
ny hjemmeside for hele Tylstrup by. Vi 
glæder os til at kunne vise alle Tyl-
strups fordele frem på en mere mo-
derne hjemmeside. Det er vores vin-
due ud ad til, og fremover bliver det 
også her, vi kommer til at dele mange 
informationer. 

Også i år fik vi tændt juletræet. På 
trods af at vejrguderne ikke var så ven-

ligt stemt, var der pænt fremmøde, og 
som altid var der en hyggelig stem-
ning. Børnene nød slikposerne og de 
voksne nød gløggen, og julemanden 
mødte op i egen høje person.

Årets generalforsamling har vi plan-
lagt at holde mandag den 25. marts 
2019 så hold øje med opslag for at 
få de nærmere detaljer. Vi vil rigtig 
gerne have lov til at snakke med jer 
om nogen af vores ideer for byen og 
foreningen. 

Nyt fra 
borgerforeningen AF ANNE MERETHE 

CHRISTENSEN

For et par år siden blev det vedtaget at 
kirken skulle have nyt gulv i både kirke-
og sidesal. Specielt i sidesalen var det 
hårdt tiltrængt. Tæppet havde alt for 
mange store pletter, som var vanske-
ligt at få væk. Så der blev sat en ind-

samling i gang, nedsat et lille udvalg. 
Det blev bestemt, at man ville have et 
mere praktisk gulv. Det endte med et 
lakeret bambusgulv. Så i begyndelsen 
af januar blev det gamle tæppe og un-
derlag fjernet. En stor flok frivillige fik 

det klaret på nogle timer. Så tømrer-
firmaet Dan Jensen, Tylstrup kunne gå 
i gang med at lægge gulvet ned. Det 
ventes færdig i uge 4. I mellemtiden 
er gudstjenester og andre aktiviteter 
blevet afholdt i Hammelhuset. 

Nyt kirkegulv 
i Tylstrup Frikirke AF SØREN MORTENSEN
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Julemesterskaberne
Tirsdag d. 18. december holdt Tyl-
strup Badmintonklub juleafslutning. 
Som noget nyt blev der julehygget 
med ”Julemesterskaberne”, hvilket er 
en turnering hvor ungdomsspillerne i 
klubben møder hinanden indbyrdes. 
Forældre var behjælpelige med at 
tælle kampe og styre dommerbordet, 
ligesom til et rigtigt stævne. Efter ju-
lemesterskaberne var spillet færdigt, 
spiste både forældre, spillere og de-
res søskende julemad i cafeteriet (her 
blev der også uddelt en slikpose til 
alle børn og unge).  

Der var i alt tilmeldt 49 spillere og 
forældre, som alle sørgede for, at hol-
de julehumøret oppe – med og uden 
nissehue. Stemningen blev dog ikke 
dårligere af, at checken fra OK Ben-
zin blev overrakt fra Dagli’ Brugsen til 
klubbens juleafslutning. 

“Badminton, bolognese 
og dine bedste venner”
Tylstrup Badmintonklub havde d. 20. 
november inviteret til “Badminton, 
bolognese og dine bedste venner”. 

Her havde klubbens ungdomsspillere 
mulighed for at tage flere af sine ven-
ner med til træning og spisning. Det 
blev en stor succes med i alt 33 til-
meldte børn og unge, og det fik i den 
grad fyldt hallen godt ud!

Der blev hygget med forskellige 
lege og en masse badminton. Af-
tensmaden stod Jeanette for, og alle 
børn og unge fik hurtigt spist op, så 
de kunne komme ned i hallen igen 
og fortsætte med at spille badminton.

Alt i alt var det en rigtig god efter-
middag og aften, hvor der blev hygget 
godt igennem!

Vil du træne med?
Vi har fortsat plads på alle vores hold i 
Tylstrup Badmintonklub. Står du som 
ungdomsspiller eller seniorer/motio-
nist og er fristet til at prøve badminton 
an, er du mere end velkommen!

Det er som altid gratis de første 2 
gange. Vi håber på at se dig!

AF DORTHE MAAGAARD BLOK 

Checken fra OK Benzin blev overrakt i forbindelse med julemesterskaberne.

Vil du spille badminton med os? Kom og prøv - det er gratis de første to gange!

49 spillere/forældre deltog i julehyggen.

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 80 delta-
gere – alle siddende ved de flot pyn-
tede borde, som lyttede til et alsidigt 
og varieret program. 

Så fulgte spejdernes juleafslutning, 
hvor 50 voksne og børn traditionens 
tro spiste æbleskiver og risengrød. 
Her var der også forskellige aktivite-
ter og en kæmpe kæde af voksne og 
spejdere der sang ” nu er det jul igen, 
og nu er det jul igen” inden spejderne 
kunne holde en velfortjent juleferie.

Spejderne havde hele efteråret 
samlet flasker. Panten blev i alt til 
4.000 kr. – og blev omsat til 100 ju-
legaver til fattige børn i Rumænien. 
Symbolsk blev det vist via et gavetræ.

Der blev også tid børnejuleguds-
tjeneste, hvor mange af byens dag-
plejere var mødt op, og den sidste 
søndag før jul var der en velbesøgt 
julecafégudstjeneste. 

Så var der selve juleaftensgudstje-
nesten, med en flot pyntet og stop-
fyldt kirke, hvor alle deltagerne hver 
fik en lille gave: Et julehjerte, som 
havde været det overordnede tema 
for julen i Tylstrup Frikirke 2018. So-

fia Kier-Hansen havde syet mere end 
100 julehjerter, som alle blev afsat. 
De  kunne sikkert ses på mange jule-
træer rundt om i hjemmene i Tylstrup.

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, den traditionelle 
godtepose samt kaffe med et flot ka-
gebord. 

Julen i 
Tylstrup Frikirke AF SØREN 

MORTENSEN

Adventsfesten – der lyttes til kvartet.

Julecafégudstjeneste.

Gavetræ.

Kagebord.

Kvartetten.
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FEBRUAR 2019
 12.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 10.00 Fastelavn. Børnehaven ”Krudtuglen” kommer og slår 
  katten af tønden.

 12.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus. Museumsinspektør Ulla 
  Varnke Egeskov: Koldkrigsbunkeren REGAN vest.

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

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

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

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

 14.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Sangeftermiddag musik ved Poul E. Jensen.
  Alle er velkommen. 

 17.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

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

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

 22.  Toftegårdscentret i Sulsted:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

 27.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Bitten Laubjerg: 
  Et spændende liv på godt og ondt. Om livet på Løkken 
  Badehotel. Gratis kaffebord.

Kalender
 7.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Ajstrup Kirke. 
  Måle fortælleteater / Anette Jahn: Blå Blixen. 
  Tre blå fortællinger – frit efter Karen Blixen.

 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.

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

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

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

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

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

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

 17.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 
  Efter gudsejenesten er der menighedsrådsmøde.

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Forårskoncert i Ajstrup Kirke med Shine.

 20.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

 24.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
  Tilmelding nødvendig.

 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

 26.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
  Leif Fabricius: Et sundt legeme i et sølle skrog – 
  humoristisk foredrag. Gratis kaffebord.

 28.  Toftegårdscentret i Sulsted:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 31.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste. 

MARTS 2019

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

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

 2.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.00 Fastelavnsgudstjeneste. Vi spiser morgenmad, og 
  børnene slår katten af tønden.

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

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 10.00 Fastelavn børnehaven Krudtuglen kommer og slår 
  katten af tønden.

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

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

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

MARTS 2019

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

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i maj 2019 i løbet af uge 20.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 10. april 2019
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj til medio august 
2019.

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

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

Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Café i Hammelhuset.

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

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

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

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

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.

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

APRIL 2019

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

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

 11.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 Morgensang i Sognets Hus.
  hjemvendte  veteraner. Gratis kaffebord.

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

 14.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Palmesøndagsgustjeneste.

 17.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

 18.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Skærtorsdagssgustjeneste. Med en let servering.

 18.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke 
  – med musikalske indslag. Efterfølgende gratis 
  kaffebord i Sognets Hus.

 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Liturgisk Langfredagsgustjeneste.

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

 21.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Påskegustjeneste.

 22.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Mindegudstjeneste med de 9 læsninger 
  i Ajstrup Kirke. 

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

 25.  Toftegårdscentret i Sulsted:
 kl. 13.30 Banko ved Sulsted - Ajstrup Seniorer. 
  Alle er velkommen.

 28.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gustjeneste.

APRIL 2019

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Rådsmøde.

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

 4.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.00 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Konfirmation i Ajstrup Kirke.

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergustjeneste.

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

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

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

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

MAJ 2019

WWW.TYLSTRUP-BY.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

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

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

 12.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gustjeneste.

 13.  Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

   Sulsted - Ajstrup Seniorer:
  Udflugt i uge 20. Se opslag senere.

MAJ 2019
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 ANNONCE I
INDBLIK
KONTAKT
JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

 PRISER
Visitkort str.
4 numre ...............................kr. 800,-

2 x visitkort str.
4 numre ............................kr. 1.500,-

1 halv side
pr. nummer ..........................kr. 700,- 

1 hel side
pr. nummer .......................kr. 1.200,- 

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

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

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

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 Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

Egelykke Maskinstation

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. 31/5

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. 1/6 til d. 31/8

Mandag 8.00 - 10.00 / 16.00 - 18.00
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.
 12 mdr. kort 1.300,00 kr.
 6 mdr. kort 750,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.
 3 mdr. kort +65 år 300,00 kr.
 1 mdr. kort 150,00 kr.
 1 mdr. kort +65 år 100,00 kr.

1, 3, 6 og 12 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.minisite.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 ”Motionscenter” kan man læse nærmere. Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

Der kan være åbent om lørdagen i 
vinterperioden og fredagen i sommer-
perioden. Tjek opslag i motionscente-
ret eller følg os på Facebook.

STØT INDBLIK - lav en indbetaling på vores 
konto: 7448-1202245 – du bestemmer selv beløbet.

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

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455

Derudover har vi udlejning af fl ag:
Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer
Flagstænger med fl ag pr. sæt 25 kr.  50 kr.

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING
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Tylstrup Auto ApS
Tylstrupvej 35 | 9382 Tylstrup
Tlf: 98 26 27 27 | www.tylstrupauto.dk Støt lokalt 

- det gør vi!

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

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

Tlf. 2236 6088
Michael Christensen

Din kontaktperson

Nordjysk Entreprenør

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

www.nordjyskentreprenor.dk

Jordarbejde  
Betonarbejde  

Belægning  
Nedbrydning

Kloak

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

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

www.ajstruphus.dk

www.sparv.dk

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

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

er åben for ekspedition hele dagen

RÅDGIVNING
med sund fornuft

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

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

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

Murermester
SØREN SØRENSEN

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

KVISTHUSET
v/ Kim Frederiksen - Tlf. 22 45 31 81

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

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

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

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

  TØMRERFIRMAET 
  DAN JENSEN A/S

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

SOLIDT 
   HÅNDVÆRK! 

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

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted 

oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Christina Tofteby  
28 19 72 54
tofteflanx@yahoo.dk 
www.ajstruphus.dk  

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Lars Jensen
26 42 16 44  
(Træffes efter aftale)
laj@km.dk
Kirkegårdskontoret 
Graver:
Steen Nielsen 
98 26 10 70 
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen 
98 26 14 21 
Lone M. Sørensen 
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
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:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk

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

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

KFUM-SPEJDERNE 
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik 
28 30 46 08

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

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

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G 
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen 
98 26 21 80 
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og 
pårørenderådet
v/ Synnøve Jensen  
20 16 61 88
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen 
99 82 70 65 
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen 
27 82 19 60

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

SULSTED/AJSTRUP 
SENIORER 
Formand: 
Jytte Larsen 
40 33 86 02  
jyttevagn@gmail.com

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

TYLSTRUP  
BORGERFORENING 
Formand:
Lisbeth Pilgaard 
29 72 36 84 
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Anne Merethe Christensen 
51 24 33 02
Kasserer:
Thomas Jefta Pedersen 
30 23 76 29

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


