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Dette blad er lavet i samarbejde med:

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

I N D H O L D

HANNE HEDEGAARD
hha@nordfiber.dk
Tlf. 20 74 02 65

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

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

redaktører

kalender + tlf. tavle

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

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
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DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00
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INDBLIK
Er det værd at bevare?

Kvartalets profil
Per Kauffmann

Barndommens Gade – Del 5
Stationen!

Badminton

Tylstrup Samråd
Et travlt år

Juletræet blev tændt

En lille tommelfingerregel

Højt fra træets grønne top
Julefest i Tylstrup Frikirke

Fresh Café
Café for teenagere

Kalender
Arrangementer fra maj til august

Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører

Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

DYRK
IDRÆT I TUI
i Tylstrup Hallen

eller på stadion

Tylstrup 
Frikirke

4

INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

2/2015 10/4 – 15 uge 20

3/2015 10/7 – 15 uge 33

4/2015 9/10 – 15 uge 46

Forsidefoto:
Afslutning på 2014. Sidste fredag inden jul, er altid en rigtig hygge dag i Tylstrup Bad-
minton. Det er en dag fyldt, med efterhånden, en del dejlige traditioner. Alle trænere, 
spillere og forældre møder talstærkt op. Der spilles seksnationers turnering (Hockey, 
fodbold, basket og høvdingebold), hvor der i pauserne er tid til hjemmebagt kage. Efter 
de hårde dyste, sluttes dagen af med uddeling af spillermapper, i hallens hyggelige 
juleudsmykket cafeteria, sammen med en ordentlig portion flæskesteg med det hele.
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Det første nummer af Indblik udkom 
i maj 2003. Man havde da i længere 
tid gået rundt med tankerne og drøm-
mene om at oprette et lokal blad her 
i Tylstrup og Ajstrup. Men inden da 
skulle der findes et redaktionsudvalg, 
der skulle findes skribenter til bladet, 
og så skulle økonomien selvfølgelig 
også være på plads. 

Her kom en fond ind og gav et en-
gangsbeløb til projektet, og de fire for-
eninger TUI, Tylstrup Frikirke, Tylstrup 
Borgerforening og Tylstrup Samråd 
gik ind i projektet, med et fast beløb 
hvert år. Desuden støtter Tylstrup Er-
hvervsforenings medlemmer med en 
annonce i bladet. 

Bladet blev hermed sat i søen og 
det blev en stor succes. Det er gået 
fint rundt i mange år. Men som tiden 
er gået, er prisen for at få trykt og 
omdelt bladet steget, så nu kradser 

krisen. Som det kan ses i regnskabet, 
så kommer vi i 2014 ud med et un-
derskud på 9.100 kroner. På den her 
måde kan vi blive ved at lave bladet i 
2 år, så er vores egenkapital opbrugt.

Vi har snakket om flere løsningsfor-
slag. Vi kan beslutte at bladet skal gå 
ned på 24 sider og derved spare os 
ud af det, men det vil være synd for 
de skribenter som sætter sig og skri-
ver et indlæg og bruger en masse tid 
og energi på det. Så kommer noget af 
det ikke med, fordi der ikke er plads 
i bladet. Så gider man da ikke prøve 
det mere. Samtidig kommer bladet 
ikke til at udvikle sig.

Vi kunne også ”malke” vores nu-
værende ydere, men de har allerede 
strakt sig langt. Så derfor tænkte vi, 
om I, kære læsere, ville være med 
til at givet et frivilligt beløb til bladets 
overlevelse?

Pengene kan sendes via det trykte 
girokort, eller også overføres direkte til 
vores bank konto på konto nr. 7448-
1202245. Alle beløbsstørrelser hilses 
velkomne. 

Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget

Er dette blad værd at bevare?

Kreditornummer og beløbsmodtager

Reg.nr. Kontonr.

INDBETALINGsKoRT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

FIK 7331 (04.99) 1547-1

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra kontoMeddelelser til modtager

Til maskinel aflæsning — Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner Øre

Dag Måned År

Betalingsdato

. . ,

Kroner Øre

. . ,
Kvittering

Indbetalers navn og adresse

Kreditornummer og beløbsmodtager

Checks og lig-
nende accep-
teres under 
forbehold af  
at penge-
instituttet 
modtager 
betalingen. 
Ved kontant 
betaling i 
penge institut 
med terminal 
er det udeluk-
kende pen-
geinstituttets 
kvitteringstryk 
der er bevis 
for hvilket 
beløb der er 
indbetalt.

KA73

7440

84 08 68 19

Tylstrup samråd
c/o Jens Thomsen Nygaard
Hedensvej 8
9382 Tylstrup

+73< +84086819<

Støt INDBLIK – lav en indbetaling på vores konto:  7448 - 1202245
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I forhold til mine tidligere udvalgte 
deltagere i ”Kvartalets Profil”, kan jeg 
måske denne gang blive beskyldt for 
at gå på rov i ”0. klasse”. For jeg har 
valgt en person, der er en del yngre 
end dem, jeg plejer at snakke med. 
Jeg ved godt, at det er de ældste per-
soner som har flest historier, men da 
jeg hørte lidt brudstykker af Pers hi-
storie i sommer, hvor vi havde samlet 
vores gamle skoleklasse, da strittede 
mine ører af ren nysgerrighed. Da han 
så var villig til at fortælle hele sin histo-
rie til mig her i Indblik, var jeg ikke sen 
til at få en aftale til et interview i stand.  

Jeg har kendt Per Kauffmann siden 
1965, da han kom til vores klasse i 
Tylstrup Skole fra Brændskov skole. 
Senere forsvandt han fra byen. Hvor 
han blev af, vidste jeg ikke.

Hvad han har lavet senere i livet, 
fandt jeg så ud af en mørk søndag af-
ten i november. Vi skulle vente med at 
mødes til det var blevet mørkt, da der 
så var blevet for sent til at gå på jagt. 
En hobby som fylder meget i Pers liv 
nu. Vi sidder nu i hans og Dortes hyg-

gelige køkken og sludrer. Og det blev 
ikke så lidt spændende.   

Fulde navn: Per Kaufmann Sørensen.
Stilling: ”Alt mulig mand” (Pers liv nu 
er meget udefinerbart, derfor kom vi 
frem til den titel).  
Alder: 59 år. 
Civil stand: Skilt, og nu samboende 
med Dorte, som kommer fra Brønder-
slev. Hun er fiskeribetjent. 
Børn: 2 sønner fra 1. ægteskab, Mar-
tin og Thomas. De er begge to gift og 
bor i København. 
Børnebørn: Martin har to drenge.

Hvor er du født og opvokset og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født herude i Vildmosen på går-
den ”Luneborg” i januar 1956 som 
den ældste af fire børn. Tre drenge og 
en pige. Vi er alle sammen født med 3 
års mellemrum.

Jeg gik de første tre år i Brændskov 
skole, inden vi i fjerde klasse kom til 
Tylstrup Skole. Vi var en ret stor klas-
se, der kom til Tylstrup. Jeg tror vi var 

12 elever. To drenge og ti piger. Jeg gik 
4 år i Tylstrup skole og kom så til Sul-
sted i ”Realen” efter syvende klasse. 
Efter tre år i Sulsted kom jeg på han-
delsskolen i Nørresundby.

Der var meget få jævnaldrende 
børn, jeg kunne lege med herude i mo-
sen, og der var lidt langt til Tylstrup, 
hvis man skulle spille fodbold, og man 
skulle selv køre ind og kikke i opslags-
kassen, for at se om man var på hold 
osv. Skolebussen kørte så snart skolen 
var ovre og mine forældre havde ingen 
bil, så det var meget svært at holde 
kontakt med kammeraterne fra skolen 
i fritiden.

Det var nok derfor, at jeg allerede 
dengang blev et stort naturmenneske. 
Jeg elskede at hoppe rundt på tuerne 
ude i vildmosen og jeg nød at gå rundt 
og studere fugle- og dyrelivet. Jeg be-
gyndte at lære mere og mere om na-
turen, og det var da også det, der førte 
til at jeg blev jæger. Vi var en tre-fire 
kammerater, som havde den fælles 
interesse, og vi brugte meget tid ude i 
naturen dengang. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
PER KAUFFMANN
Kvartalets profil:

Fe
br

ua
r 2

01
5

4



Fik du en uddannelse?
Ja, efter handelsskolen fik jeg en elev-
plads i Andelsbanken, det nuværende 
Nordea. Jeg var først et år i en lille fi-
lial ude i Lindholm, og så derefter et 
år Aalborg. Det var godt nok kedeligt. 
Bankarbejdet passede slet ikke til mig. 
Well, vi holdt nogle sjove fester, ellers 
var det ikke noget, som interesserede 
mig. 

Nogle vil jo nok spørge, hvorfor jeg 
valgte den uddannelse? Men efter 
handelsskolen vidste jeg bare ikke, 
hvad jeg ville. Sådan er det jo nok med 
mange unge, der står og skal vælge 
sin fremtid. Nogle er meget målrettet, 
og andre famler mere i blinde. Den-
gang var det ”in” at komme i en bank, 
og så tænkte jeg, at det måske også 
var den vej, jeg skulle. Så jeg søgte ind 
der og fik afslag på afslag. Den ene-
ste bank, jeg ikke søgte i var faktiske 
Andelsbanken, fordi der var min fars 
bank, og jeg syntes det ville være lidt 
mærkeligt at vælge den bank. Jeg var 
dog ved at være desperat, fordi alle de 
andre i klassen havde fået elevpladser, 
og jeg stod helt alene tilbage uden no-
get, så jeg følte mig helt uden for. Så 
en dag gik jeg alligevel ind i Andels-
banken med en ansøgning. Kontor-
chefen, som tog i mod ansøgningen, 
inviterede mig ind til en samtale med 
det samme. Sagen var nemlig den, 
at man allerede havde ansat 6 nye 
elever og sendt afslag ud til alle de 
andre, over hundrede ansøgere. Men 
selv samme morgen havde de fået en 
besked fra København om, at de godt 
kunne ansætte en elev mere. Så var 
det jo nemmere, at tage en ny frisk 
ung mand, som lige kom ind ad dø-
ren, end at skulle til at gennemgå alle 
de gamle ansøgninger igen. Så jeg må 
sige, at jeg var svineheldig. 

Hvad så, da du var  
færdiguddannet?
I Andelsbanken havde man den regel, 
at når man havde udstået sin lære-
periode, som man kaldte det, skulle 
man ud til et andet afdelingsområde, 
så man ikke sad og groede fast i det 
samme arbejde hele livet. Så jeg kom 
til Vejle. Jeg flyttede derned som ca. 
tyveårig og fik en lille lejlighed. Jeg kom 
til at sidde og lave tørkelån til bønder, 
der var blevet hårdt ramt af en tørke-

periode, der havde været i 1976-77. 
Det var frygteligt kedeligt. Jeg var så 
træt at bankarbejdet og tænkte meget 
over, hvad jeg skulle lave i stedet for. 
I slutningen af 1977 fik jeg så mulig-
heden for at komme til København til 
et job i Andelsbankens uddannelses-
afdeling, og det var spændende. Jeg 
boede i en slags hotellejlighed med alt 
betalt af banken, fordi man dengang 
havde meget svært ved at få folk til at 
flytte til København. Jeg fik alt det, jeg 
kunne spise og drikke, samt en flyver 
hjem hver weekend. Det var kronede 
dage. Jeg var jo kun 21 år og syntes 
det var fedt. Jeg tror, at jeg tog 12 kilo 
på de første måneder, jeg var der, for 
den fik alt hvad den kunne trække, 
med ”bearnaise sovs hver dag.”

Arbejdet fangede mig dog også. Vi 
var en femten stykker i den afdeling 
og det var ikke noget med, at der var 
noget der skulle stemme til sidst. Det 
var noget med udvikling, oplæring og 
undervisning osv. Det fangede mig vir-
keligt. Arbejdet bestod i at undersøge 
ting, lave undervisningsprogrammer, 
skriv noget ned, lave lektionsplaner til 
underviseren m.m.. Det var sjovt.

Jeg var ansat på en 9 måneders 
kontrakt og da de var gået, spurgte 
min chef, om jeg ikke kunne tænke 
mig at bliver der. Det kunne dog ikke 
blive på hotel mere. Jeg skulle nu med 
andre ord klare mig selv, men den var 
jeg med på. Jeg havde også på det 
tidspunkt mødt min senere kone Jette, 
så jeg boede allerede mere hos hende 
end på hotellet.

Og så havde du fast arbejde?
Ja, jeg og jeg flyttede også permanent 
ind hos Jette. Vi blev gift, og inden 
længe havde vi de to knægte. Jeg var 
i en alder af 24 år blevet fuldmægtig 
i afdelingen, der havde med erhvervs-
rådgiveruddannelsen at gøre, men så 
kom krisen 1980, hvor bankerne be-
gyndte at tjene færre penge. Så skulle 
der pludselig skæres ned, og det skul-
le så gå ud over vores afdeling. Da blev 
jeg sur. Nu havde jeg i to år knoklet og 
arbejdet som et svin på at opbygge og 
udbygge den afdeling, og så skulle der 
pludseligt til at skæres ned igen. Det 
ville jeg ikke være med til. 

Så så jeg et opslag fra Sjællandske 
Bank, som var en noget mindre bank. 

De skulle bruge en uddannelseschef 
i deres hovedafdeling i Ringsted. Det 
lyder fint, tænkte jeg. Vi boede da i 
Gladsakse, og jeg var ved at være træt 
af at bo i byen, så nu havde jeg en 
chance for at komme på landet igen. 
Vi købte så en landejendom med jord 
til mellem Ringsted og Næstved. Nu 
kunne jeg pludselig have hund. Det var 
så dejligt. 

I 1984 havde jeg efterhånden fået 
bygget et rigtig godt uddannelsespro-
gram sammen i Sjællandske Bank, 
der var en rigtig god og solid bank. Så 
fusionerede den dog med en hel mas-
se andre banker. Der kom en meget 
stor krise i bankverdenen. Alle priser 
raslede ned, og det kostede mange 
banker livet, hvis de da ikke havde 
slået sig sammen med andre banker. 
Så skulle vi til at starte helt forfra igen. 
Jeg kunne se, at vi ville bliver 5 - 6 
uddannelseschefer, når alle de ban-
ker var blevet slået samme, og hvem 
skulle så være øverste chef osv. Det 
gad jeg simpelthen ikke deltage i, så 
jeg gik ind til min chef og tilbød, at 
hvis han ville give mig en årsløn, så 
smuttede jeg. Vi blev enige om, at jeg 
skulle arbejde et par måneder mere, 
for lige at få overdraget mit arbejde til 
de andre. Så stoppede jeg derefter og 
havde så en hel årsløn i hånden. 

Hvad gjorde du så?
Det var i 1985, og jeg var blevet 29 
år, så jeg startede op for mig selv. Jeg 
havde jo i mange år haft kontakt til 
mange eksterne undervisere og kon-
sulentvirksomheder m.m. De havde 
flere gang prøvet at få mig ansat i de-
res virksomheder, men det havde jeg 
ikke rigtig lyst til på det tidspunkt. Nu 
startede jeg så for mig selv og kørte 
nogle programmer, mest baseret på 
bankerne og deres ansatte. Der gik 
dog ikke ret lang tid, inden jeg var ude 
og undervise ledere i mange andre 
virksomheder. Det var i bl.a. Carlsberg, 
Matas, diverse kreditforeninger osv. 
Der kom efterhånden mere og mere 
run på, og jeg underviste faktisk i flere 
år. Det gik rigtig godt, og jeg fik altid 
gode evalueringer på mine kurser. Jeg 
satte priserne op flere gange, men de 
blev ved med at bestille kurser, så der 
var travlt. Jeg havde ikke rigtig lyst til at 
ansætte medarbejdere. Det ville gøre 

PER KAUFFMANN
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det hele mere kompliceret, med at op-
rette kontorer og alle de faciliteter, der 
skulle til for at have medarbejdere. Så 
jeg klarede det hele selv, og nød det. 
Jeg synes, at det var utroligt sjovt, selv 
om jeg arbejdede rigtig meget.

Jeg har altid været glad for at skri-
ve og har altid været vant til det. Så 
alle de ting jeg har undervist efter, var 
skrevet ned. Hvis jeg f. eks havde lavet 
nogle øvelser, som jeg syntes funge-
rede i praksis, så skrev jeg det ned og 
dokumenterede det.

Det gjorde, at mange konsulent-
virksomheder begyndte at komme og 
spørge, om jeg havde noget materiale 
som de kunne låne, når de var ude og 
undervise. Det sagde jeg selvfølgelig 
okay til, og det skete mange gange. Så 
fandt jeg ud af, at de aldrig selv skrev 
noget ned, så der var ikke noget, jeg 
kunne låne tilbage. Derfor begyndte 
jeg at tage penge for det, og dermed 
kom også tankerne om at begynde 
at lave og udvikle undervisningsma-
terialer til videresalg: Hvad nu hvis 
jeg begyndte at rejse rundt i verden 
og finde en masse forskellige under-

visningskoncepter derude, tager dem 
med hjem og oversætte dem til dansk 
og så tilføjer mine egne erfaringer og 
tanker, så de kan bruges her hjemme? 

Det var her, eventyret startede. For 
det viste sig, at der var rigtig meget 
brug for de ting jeg fik udviklet. Så ef-
terhånden brugte jeg mere og mere 
tid på at skrive undervisningsmate-
rialer med salg for øje. Det var her 
virksomheden, som senere kom til at 
hedde ”DISCOVER,” startede. Det var 
et kæmpe arbejde, for jeg var jo nødt 
til gå ud og prøve det af, som jeg hav-
de lavet. Det skulle jo kunne fungere 
i praksis. Nogle gang gjorde det, og 
andre gange gjorde det ikke. Så måtte 
det jo laves om. Jeg tror, at der gik 
et par år, inden jeg havde et koncept, 
som virkede, hvis underviserne vel og 
mærke brugte de opgaver, billeder og 
film osv., som jeg havde lavet, korrekt. 

Blev det så en god forretning?
Ja, det blev det. For det er lidt ander-
ledes end at undervise selv. Blev du 
som underviser, syg eller holdt ferie, 
kom der jo ingen penge ind. Hvis man 

der imod lavede materialet og solgte 
det til andre underviserne, som så 
rejse rundt og brugte det, så kom der 
jo penge ind hele tiden. Det var en rar 
fornemmelse. 

Det er sådan, at når en underviser 
havde købt et materiale, så skulle de 
når de havde uddannet et vist antal 
kursister, betale en licens eller en 
royalty som det hedder. Så der kom 
penge ind hele tiden, og jeg fik råd til 
at rejse rundt og finde flere koncep-

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

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

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

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

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

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

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

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

Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

Opstart af Discover. (Privat foto).
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ter. Sådan udviklede det sig så hele 
tiden. Da der kom computere indover 
skulle der jo også laves elektroniske 
materialer. Jeg fik lavet flere og flere 
materialer og fik flere og flere kunder. 
Vi er nu hen i starten af 1990erne 
og jeg begyndte at ansætte folk. Jeg 
fandt nemlig ud af, at vi var nødt til at 
lave en uddannelse af kursusholderne, 
så de brugte mine materialer korrekt. 
Mange firmaer begyndte at uddanne 
deres egne folk i at være kursushol-
dere, fordi de købte konsulenter var 
blevet for dyre. Her gik vi så også ind 
og uddannede firmaernes egne folk i 
at holde kurser. Vi trænede over 300 
medarbejdere fra Danske Bank i, at 
undervise deres egne folk. 

Det er klart, at når man underviser 
så mange folk som så går ud og under-
viser endnu flere af deres medarbejder 
og bruger vores materialer, så giver det 
penge. Så jeg måtte ansætte flere og 
flere medarbejdere. Der var fuld fart 
på, og jeg arbejdede alt for meget. Det 
er meget hårdt at arbejde som under-
viser. Man skal hele tiden være klar. 
Om det er tidligt om morgen eller sent 
om aftenen, så skal man lyde, som om 
man aldrig har fortalt om det her før. 
De (kursisterne) skal føle, at de er de 
første som hører de ting som jeg står 
og siger. Det er godt nok hårdt.

Men firmaet kørte derud af og jeg 
begyndte at ekspandere uden for Dan-
mark. Jeg fik startet noget op i Sve-
rige, Tyskland, Italien og Polen.

Hvordan var det at 
være arbejdsgiver?
Det var hårdt at være arbejdsgiver, 
for nu var der jo en flok mennesker, 
hvor jeg kom til at føle, at jeg havde 
et kæmpe ansvar for, at deres liv og 
deres familier havde en indkomst. For 
hvis nu mit firma gik ned, så var de jo 
alle nødt til at gå fra hus og hjem. Så-
dan var det jo ikke, men det var sådan 
at jeg havde det dengang. Det fyldte 
mere og mere i mit hoved, og i mit 
arbejde, og det var ved at tage livet 
af mig. 

Både det at tage ud og undervise 
og arbejde i andre lande og alle mine 
medarbejdere, blev for meget for mig, 
må jeg indrømme. Jeg havde simpelt-
hen taget munden for fuld.

Hvad skete der så?
Jeg var blevet skilt sidst i 90erne. Min 
kone arbejdede også i firmaet og er 
der stadigvæk. Vi skiltes som gode 
venner.

Jeg må indrømme, at der var 3 år 
omkring årtusindskiftet, hvor det helt 
kørte af sporet for mig. Jeg vil sige, 
at det er en periode som jeg slet ikke 
er stolt af. Jeg var blevet skilt, rej-
ste rundt i verden, og tjente mange 
penge. Jeg blev sgu syg i hovedet af 
det. Der gik ”levemand” i systemet. 
Jeg rejste rundt i verden havde mange 
veninder og boede på dyre hoteller. Du 
drømmer ikke om hvor mange penge, 
jeg strøede om mig. Jeg tænkte slet 
ikke på konsekvenserne af mit liv. Jeg 
havde det sjovt i overhalingsbanen, 
men jeg passede ikke mit arbejde. 
Der begyndte også at gå rødvin i det. 
Mine medarbejdere var gode til at hol-
de sammen på tingene og pengene 
strømmede stadigvæk ind. 

Hvordan kom du videre? 
Der var nogle gode venner, som be-
gyndt at komme med bemærkninger, 
og jeg havde på det tidspunkt en por-
tugisisk veninde, som sagde et par 
borgerlige ord til mig. Det fik mig til 
at tænke igen og pludselig kunne jeg 
ikke genkende bondedrengen fra Vild-
mosen mere. 

Der begyndte også at komme rent 
fysiske problemer. Jeg kunne ikke sove 
om natten og ikke holde mig vågen om 
dagen. Jeg kunne ikke huske, hvor jeg 
egentlig var på vej hen, når jeg var ude 

at køre. Jeg begyndte at glemme af-
taler og fik hovedpine. Jeg gik ikke til 
lægen, ”for det gør man jo ikke når 
man kommer fra Vildmosen.....”,men 
jeg begyndte at savne mosen og 
Nordjylland. Jeg ville HJEM, hjem til 
tuerne og den friske luft i mosen og 
ikke mindst den Per Kauffmann som 
jeg kendte i mine yngre dage, og som 
jeg holdt meget af. Det kunne dog ikke 
hænge sammen med at have firmaet, 
så i 2002 solgte jeg firmaet til en lille 
amerikansk kapitalfond. Vi kendte hin-
anden gennem en fælles samarbejds-
partner, som jeg havde i Minneapolis. 
De ville gerne frem i Europa, og der-
for kom de med et købstilbud til mig, 
som jeg takkede ja til. Firmaet ligger 
stadigvæk i Danmark og min ekskone 
arbejder stadigvæk for dem. Hun har 
haft 25 års jubilæum, og firmaet kører 
videre i samme ånd, som da jeg havde 
det. Det er jeg lidt stolt over. 

Jeg sad i bestyrelsen, både for den 
her og den internationale i 3 år, og jeg 
arbejdede også lidt freelance for dem 
i lige så lang tid, men så ebbede det 
lige så stille ud. Jeg var jo også flyt-
tet herop, så det kneb med at holde 
fingrene på pulsen. Nu er jeg helt ude 
af det og har det godt med det. Jeg 
havde givet 25 år af mit liv på Sjælland 
og nu ville jeg hjem. Var jeg blevet der, 
havde jeg nok endt i en hospitalsseng 
med en blodprop. Nu nyder jeg det frie 
liv og den friske luft, og mine jagtture 
i fulde drag. Jagten som havde været 
skubbet til siden i al den tid, jeg havde 
firmaet.

Undervisning for fulde huse. Det er Per som står ved pulten og underviser. (Privat foto).
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Hvad lever du så af nu?
Jeg lever meget det frie liv nu. Jeg un-
derviser stadigvæk en lille smule. Det 
er for de af mine venner, som har virk-
somheder, og som gerne vil have mig 
til at lave noget undervisning af de-
res medarbejdere. Så laver jeg nogle 
teambuildingkurser på gården ”Lune-
borg”, mit fødehjem, som min søster 
Lene ejer i dag. Her kommer firmaer 
ud og laver teambuilding for en dag og 
det er sjovt. Så her er lidt aktivitet. 

Så har jeg skrevet to bøger, og la-
vet 5 film. Jeg har et jagtrejsebureau, 
som sender folk til USA på jagtture. 
Jeg skriver en del artikler til jagtbladet 
”Jagt, vildt og våben”. Jeg skriver også 
til andre blade, samt holder en masse 
foredrag. Så der kommer lidt penge 
ind fra mange forskellige steder fra.

Nu her sidst, har jeg fået en kon-
trakt med Danmarks Radio på nogle 
udsendelser i programrækken ”Nak 
og æd”, hvor vi har været i USA med 
filmholdet, og først i det nye år skal vi 
på jagt i England sammen. Udsendel-

serne kommer på skærmen til marts 
2015.

Der er også en masse ting jeg er 
involveret i, som ikke giver penge, som 
nu f. eks Luneborg Kro. 

Så som sådant så har jeg ikke noget 
fast arbejde og indkomst, men jeg har 
hylende travlt hele tiden. 

Jeg blev ikke skuffet
Snakken kørte nu derude af med en 
masse snak om Pers liv og især hans 
jagtture, der foregår mange steder på 
jordkloden. Det må jeg desværre af 
pladsmangel droppe her, for denne 
gang, Måske vi kan tage det op se-
nere, eller måske kan jeg lokke ham 
til at skrive noget selv. For det er også 
en stor del af hans liv nu. Det fortæl-
ler alle trofæerne, som hans og Dortes 
hjem er pyntet med.

Hvor har det været en spændende 
gemmegang af Pers liv. Han har jo væ-
ret en sand entreprenør, der forstod at 
gribe chancerne, når de var der, og 
føre dem ud i livet. Hvorfor det så kam-

mer over og ender som det gør, findes 
der vist ingen holdbare forklaringer på, 
men Per er ikke den første som det er 
sket for. Godt at eventyret endte godt, 
og at vi har fået ham tilbage til Nordjyl-
land igen i hel tilstand.

En ung Per og hans elskede tuer i vildmosen. 
(Privat foto).

Fastelavn 
er mit navn...
Så er det tid til at finde mormors gamle kjole og 
farfars søndagshat frem fra gemmerne og kom-
me til fastelavn i hallen.

Tylstrup Borgerforening afholder traditionen tro 
fastelavnsfest med tøndeslagning og kåring af 
kattekonger og dronninger i alle aldre. 

Søndag d. 22. februar kl. 14.00-16.30 
(læg mærke til datoen) i Tylstrup hallen.

Der er præmier for festlige og kreative børne og 
voksen udklædninger. 

Entreen er gratis og der er en gratis slikposer til 
alle børn.

Der kan købes fastelavnsboller, sodavand, kaffe 
og the samt is og slik m.m.

Vi glæder os til en rigtig sjov og festlig eftermid-
dag.

                              Vi ses  
                   Tylstrup Borgerforening
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 BARNDOMMENS GADE 
 Stationen!
AF ERIK MORTENSEN

DEL 5

Johnny Cash voksede op nær en jern-
bane. Når han skulle forklare den ka-
rakteristiske rytme og tone i mange af 
hans sange og melodier, sagde han, 
at de for en stor dels vedkommende 
stammede fra de lyde og den rytme, 
han kendte fra opvæksten ved en 
jernbane. 

Stationen – byens centrum
Stationen og jernbanen i Tylstrup 
havde på samme måde en uimodstå-
elig tiltrækningskraft på de fleste af 
os drenge, der voksede op i 50’erne. 
Alene lyden og synet af et prustende 
damplokomotiv, der kom tøffende, var 
fascinerende, hvad enten det gjorde 
holdt med sin lange række af vogne, 
eller det susede forbi stationen med 
voldsom fart og larm, mens røg og 
damp prustede ud af skorstenene, og 
der lød et gennemtrængende hyl fra 
dampfløjten.

Stationen var et slags centrum i Tyl-
strup. Man talte om vest for banen og 
øst for banen. Der var altid aktivitet 
på og omkring stationen. Så vidt jeg 
ved, blev centrum vist flyttet fra Hjør-
ringvej (I dag Tylstrupvej) til stationen, 
da banen blev anlagt.

Stationsforstanderen
Lederen af stationen var ”stations-
forstanderen”. Ham stod der en vis 
respekt om. Jeg kan huske stations-
forstander Mortensen og Trinhammer, 
der begge var markante skikkelser. 
Togene måtte ikke køre fra stationen, 
før stationsforstanderen i uniform og 
med den fine kasket egenhændigt 
havde været ude på perronen og gi-
vet grønt lys med den batteridrevne 
”slikkepind”.

Stationsforstanderen havde mange 
opgaver, der skulle tilgodeses, men 
det var naturligvis afgørende, at bom-
mene nøje blev passet. Der huserede 
historier om de gange, hvor man hav-
de glemt at få bommene ned i tide el-
ler var i sidste øjeblik, og der blev talt 
om, hvad der kunne være sket, hvis 
folk uforvarende havde krydset jern-
banen, netop når toget kom farende.  
Bommene blev sænket og hejst ma-
nuelt med to sving. Enkelte gange fik 
vi drenge lov at rulle op og ned, men 
kun under opsyn af stationsforstan-
deren eller hans assistent.

Stationen fungerede også som 
embedsbolig for stationsforstande-
ren. Foruden stationsforstanderen var 

der en assistent, der boede i et hus, 
der lå ved banen øst for Magnus Rix’ 
ejendom. Desuden var der en bane-
mand tilknyttet stationen, som boede 
i et hus klods op ad banen nordvest 
for overgangen. Huset eksisterer ikke 
længere. 

Liv på stationen
Der var flere grunde til, at jeg jævnligt 
kom på stationen. 

Min far var landpost og mødte ind 
på stationen om morgenen, hvor po-
sten skulle sorteres og fordeles til de 
forskellige ruter. Og det var også her 
landpostene sluttede dagens arbejde 
og ”afleverede”, når de kom hjem. 
Derfor blev det naturligt, at jeg af og 
til kom og gik på stationen. 

I 6 år tog jeg toget til Brønderslev, 
hvor jeg gik i skole fra 5. klasse. Sul-
sted Ajstrup kommune havde en afta-
le med Brønderslev kommune om, at 
de unge, der ville tage mellem skole- 
og realeksamen, kunne gå i en af 
skolerne i Brønderslev. Sammen med 
en halv snes andre unge tog vi toget 
hver morgen kl. 07.10 og kørte den 
lille tur på 10 min. til Brønderslev. Et 
månedskort kostede 10 kr. I sommer-
månederne cyklede vi frem og tilbage. 

Endelig var der jo altid liv på og 
omkring stationen. Den sydlige del af 
stationen bestod af en godsafdeling 
med lagerplads og trækvogne. Der 
var to modeller. En med fire hjul og en 
med to store hjul. Varer blev afleveret, 
opbevaret og lastet i godsvognene 
og varer blev afhentet. Små lastbiler 
bakkede hen til en perron ved lager-
bygningen, hvorfra det var enkelt at 
laste og losse. Engang imellem skulle 
der lastes dyr i godsvognene. Det 
foregik fra en bestemt plads i det fri, 
hvor der var en rampe. Jeg mindes 
ganske svagt, at der engang slap en 
flok grise løs, som man havde stort 
besvær med at indfange, inden de 
blev læsset ind i en godsvogn. 

I en periode kom der ofte et ranger-
tog til stationen omkring middagstid. 
Det var et lille damplokomotiv, som 

Billedet er fra 50’erne: Fra venstre mod højre: Aksel Mortensen (min farbror), Jørgen Kristen-
sen, Kristian Mortensen (min farfar), Jytte Trinhammer (kontorassistent), stationsforstander 
Trinhammer, Thorvald Jensen, Niels Mortensen (min far).
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kom uden vogne for at organisere og 
sammenkoble godsvognene på nogle 
af de sidespor, som fandtes i området 
syd for stationen. Godsvognene blev 
på den måde gjort klar til at blive kob-
let på et almindeligt tog. 

Drengestreger
Vi havde naturligvis forbud mod at 
færdes på banelegemet og skin-
nerne, men det kunne vi ikke nære 
os for. Langs med banen nord for 
Tylstrup var der anlagt volde på østsi-
den, som var perfekte steder for leg, 
og som vi krøb i skjul bag, hvis der 
kom tog. En overgang eksperimente-
rede vi med at lægge 5, 10 og 25 ører 
på skinnerne og så lade toget køre 
dem flade. Vi følte, vi var på kant med 
det tilladelige og foretog vore hand-
lingerne med yderste forsigtighed. Vi 
lagde et øre ned mod skinnerne, og 
så mente vi, at vi kunne høre, når et 
tog var på vej. Så lagde vi mønten og 
skyndte os over bag volden, hvorfra vi 
fulgte eksperimentet. Bagefter beun-
drede vi mønten, der var blevet flad 
og større i omkreds. Det var også en 
yndet beskæftigelse at balancere på 
skinnerne. Vi konkurrerede naturligvis 
om, hvem, der kunne gå længst. Det 
foregik nord for Tylstrup, for det gik 
jo ikke, at vi blev set. Til gengæld var 
vi ikke i tvivl om, hvordan toiletterne 
i togvognene fungerede. ”Efterladen-
skaberne” forsvandt nedenud af toi-
lettet og landede direkte på svellerne. 
Vi var vildt fascineret, når banemænd 
kom cyklende på en skinnecykel. En 
sådan cykel havde 3 hjul og kunne, 
som jeg husker det, skylde en anse-
elig fart. Jeg drømte om at få lov at 
prøve en sådan cykel, men det opnå-
ede jeg aldrig. Til gengæld er der vist 
rig anledning til at få sin lyst styret i 
dag, fordi veteranbaner forskellige 
steder i landet har satset på udlejning 
af skinnecykler

Chokoladen fristede
Vi brugte masser af tid på at vente 
på banegården i Brønderslev, når vi 
skulle hjem fra skole. Da Cubakrisen 
var på sit højeste, sad jeg en dag og 
ventede på toget i ventesalen i Brøn-
derslev. Vi fornemmede krisens alvor 
og var både bange for og spændte 
på, hvad der ville ske. Ville krisen ud-
løse en tredje verdenskrig, eller ville 
man finde frem til en løsning? Dertil 
kom, at jeg havde hørt prædikener 
om, at Jesu genkomst måske var 
nært forestående. Under indtryk af 
disse alvorlige begivenheder tog jeg 

en rask beslutning den eftermiddag! 
Jeg havde længe kigget langt efter 
et bestemt stykke nøddechokolade 
i banegårdskioskens vindue, men vi 
ruttede ikke med pengene. Tanken 
slog mig. Måske får jeg aldrig mere 
chancen for det stykke chokolade. 
Nu eller aldrig. Hvis Jesus kom igen 
var chancen forpasset, og hvis tredje 
verdenskrig brød ud, ville situationen 
blive kaotisk. 

Chokoladen smagte vidunderligt, 
men de næste par uger godtgjorde, 
at jeg kunne have sparet mine små-
skillinger!  

Stationspladsen anno 2015.

Vi kunne godt bruge din historie!
Som vi skrev tidligere, så har Indblik nu bestået i 11-12 år, og har 
været en succes lige fra første blad.

I Redaktionsudvalget kunne vi godt tænke os lidt fornyelse ved nogle 
flere skribenter, som har lyst til at komme med små eller store tekster, 
små anekdoter osv. 

Så derfor: Går du rundt med nogle idéer og har lyst til at skrive lidt til 
bladet, kontakt en af os i udvalget. Det behøver ikke være hver gang, 
og heller ikke at være store tekster. Vi søger faktisk lidt kortere og 
sjove ting, som kan gøre bladet endnu mere levende

Så hold dig ikke tilbage. Vi er åbne for lidt af hvert. Det gælder også 
Jer i Ajstrup. 

Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget

Februar 2015

11



Da jeg gik i 2. klasse havde vi bad-
minton i idrætstimerne. Det var rigtig 
sjovt, så efter sommerferien, begynd-
te jeg til badminton i TUI.

Træningen er både sjov og hård, 
der er mange ting, man skal lære og 
huske. Der er et godt kammeratskab, 
selvom vi ikke er lige gamle.

I en weekend skulle U 15 og U 17 
spille kampe, her var jeg med til at 
vende point og ellers hjælpe lidt til 
med alt muligt.

I november var der et begynder-
stævne i hallen, det var mit første 
stævne, jeg synes det var sjovt, at 
møde andre børn fra andre klubber. 
Et begynderstævne er for at lære os 
at stå rigtigt på banen, serve rigtigt og 
gøre os klar til de rigtige kampe.

Juleafslutning fredag d. 19. de-
cember var vi alle ungdomspillere 

samlet. Først i hallen, hvor vi var op-
delt i hold, som kæmpede i forskellige 
lege (Tylstrup legene). Herefter skulle 
vi op i kantinen og spise lidt lækkert 
julemad. På bordene lå der en mappe 
til alle nye spillere og en kuvert til alle 
gamle spillere. I dem var der billeder 
fra træningen og stævner. I mappen 
kan man så selv fylde i hvad man sy-
nes er vigtigt for en. Det var god efter-
middag og aften.

Jeg er blevet rigtig at gå til badmin-
ton. Jeg har fået mere selvtillid og nye 
gode venner. Jeg kunne godt tænke 
mig,at der kommer flere op og prøver 
at spille badminton, man må nemlig 
gerne komme til badmintontræning, 
for at se om, det er noget for en.

Hilsen 
Signe Legaard Hedemann

 – årsmøde
TUI Badminton indkalder til årsmøde 
onsdag, den 25. februar 2015 kl. 19.00 
i klublokalet ved stadion.
Vi håber I vil støtte op om klubbens aktiviteter ved, 
at møde op. Mødet forventes at vare ca. 30 min. Vi 
glæder os til at se jer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Beretning
4. Udvalgets sammensætning
5. Evt.

Udvalget består af følgende personer:
Bjørn Balle-Petersen (Formand), Marianne Thomsen, 
Jonna Balle-Petersen, Torben Sørensen og Per Holm-
gaard. 

Bjørn og Torben ønsker at udtræde af udvalget efter 
årsmødet. Begge står dog fortsat til rådighed for ad 
hoc opgaver for klubben.

Dorthe Blok og Tina Hedemann har tilkendegivet at 
de ønsker at indtræde i udvalget. 

For at gøre udvalgsarbejdet mindre belastende for 
den enkelte, er det ønskeligt at en eller to mere ind-
træder i udvalget. Har du derfor lyst til at gøre en 
indsats for at gøre badmintonklubben i Tylstrup endnu 
bedre, hører vi meget gerne fra dig.

Udvalget konstituerer sig med en formand på først-
kommende møde efter årsmødet.

På udvalgets vegne
Bjørn Balle-Petersen
Formand
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MINITON
Har du lyst til at prøve kræfter med badminton? 

Er du mellem 3 og 8 år?

Tag gerne din ven/veninde med, sammen med en forældre

MINITON er noget for dig! 
Info om miniton:

• Det foregår lørdag kl. 9.00 - 10.00 i Tylstrup Hallen.

• Du kommer med din mor eller far (eller begge) – De hjælper dig med  
at kaste bolde og lave oplæg. ☺

• Der er mulighed for at låne ketcher!

• De aktuelle lørdage er: 
21.2.15, 28.3.15, 4.4.15, 11.4.15 og 18.4.15 

i tidsrummet kl. 9.00 - 10.00.

• Du og dine forældre er meget velkomne til at være med et par gange 
inden I tilmelder Jer!

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: www.tuif.dk
– klik på badminton og kontingent – herefter klikkes på miniton. 

Det koster kun kr. 200,- at være med alle gangene.

Din træner er Camilla Balle-Petersen, der har spillet badminton siden hun var 5 år.

    - I kan læse mere om vores klub på www.tuif.dk – badminton – 
    vi har også en gruppe på facebook – søg på Tylstrup Badmintonklub

De bedste sportslige hilsner

Dorthe Blok
Tylstrup Badmintonklub
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I samarbejde med Borgerforeningen 
og Idrætsforeningen lykkedes det at 
få etableret en Multibane i Tylstrup.

Et projekt, der har været talt og 
skrevet meget om, er nu endelig ble-
vet realiseret. Der bliver til foråret la-
vet en officiel indvielse af Multibanen, 
hvor vi håber rigtig mange vil deltage, 
så de der har støttet projektet både 
økonomisk og med arbejdskraft kan 
få en velfortjent tak fra byen.

Borgerforening og Samrådet har gen-
nem en længere periode arbejdet på 
et projekt ude ved Ultvedsøerne. Her 
er det er lykkedes at få rigtig mange 
penge fra fonde og støtte fra Aalborg 
Kommune til at få det projektet rea-
liseret. 

Et projekt der bl.a. kommer til be-
stå af badebroer, junglesti, 2 shelters, 
bålhytte, toilet og udvidet parkerings-
plads, udvidet beplantning og nem-
mere tilgang til søerne for handicap-
pede. 

De ildsjæle der er gået i front med 
projektet arbejder tæt sammen med 
lokalområdet, skolen og børnehaver.

Vi forventer projektet er færdig til 
maj.

På samrådets første møde her i 
det nye år blev det besluttet, at den 
vigtigste opgave i 2015, bliver at få 
etableret et meget tættere samar-
bejde med borgerne i lokalområdet. 

Samrådene i Aalborg Kommune er 
efter den seneste kommunalreform 
blevet en vigtig samarbejdspartner til 
det kommunale system. Samrådene 

bliver hørt i de sager der har væsent-
lig betydning for et af lokalområderne. 
Derfor er det vigtigt, at samrådene er 
i dialog med borgerne.

Det er også samrådet der tager 
kontakten til kommunen, når der er 
ting, der har fælles interesse for lo-
kalområdet, og hvor man ønsker at 
kommunen skal involveres.

De meldinger samrådene får fra kom-
munen er fuldstændig klare. Hvis vi 
i lokalområdet ønsker kommunens 
medvirken i forskellige sammenhæn-
ge, så skal vi selv vise initiativ og selv 
gøre en indsats. Der er ikke noget der 
kommer af sig selv. Det er vigtigt, at 
vi alle er bevidste om dette, når vi ind 
imellem synes, at kommunen ikke gør 
nok for vores område. 

Vi bør være retfærdige og indse, at 
kommunen naturligvis ikke kan vide 
hvilke tanker og ønsker, vi hver især 
sidder med hjemme foran fjernsynet. 
Vi bør nok overveje, om ikke vi skal 
rejse os fra stolen og engang imellem 
deltage i fællesskabet og være med til 
at påvirke i hvilken retning, man øn-
sker udviklingen skal gå i fremtiden. 

Tylstrup skal også i fremtiden være en 
attraktiv by at være borger i. Det lyk-
kes kun såfremt vi står sammen og 
tager ansvar, og vi i fællesskab sætter 
rammerne for den retning vi ønsker
Tylstrup skal udvikles i.

Livsnerven i vores by er skolen. Den 
fylder meget for mange i dagligdagen. 
Samrådet er meget bevidst om vig-

tigheden af, at vi har en god og vel-
fungerende skole. Derfor vil vi bidrage 
positivt til at vi har en god skole, hvor-
til forældrene er trygge ved at sende 
deres børn.

Med hensyn til hvor folk ønsker at 
bosætte sig går udviklingen generelt 
i den forkerte retning set med lands-
byernes øjne. Der er flere og flere der 
søger ind til storbyen. Denne udvikling 
er meget bekymrende og skal tages 
alvorligt.

Lad os i Tylstrup gøre det til en fæl-
les indsats, at vi som minimum kan 
fastholde de værdier vi har.

En god skole, velfungerende børne-
haver, og udvalg af forretninger. Andre 
landsbyer misunder os.

Tylstrup har mange andre værdier 
at byde på end de nævnte, så vi har 
muligheden for at få skabt udvikling i 
stedet for afvikling. Så lad os komme 
i gang. 

Samrådet er klar og i marts måned 
indkalder vi til borgermøde. Afsæt tid 
i kalenderen og mød op og fortæl os, 
hvad du ønsker samrådet skal arbej-
de med i fremtiden. Vis du gerne vil 
bidrage med opbakning.

Vi udsender nærmere om tidspunkt 
for mødet med opslag i forretninger, 
Vodskov Avis, og www.tylstrup-BY.dk

Tylstrup samråd ønsker 
alle et Godt Nytår!

2014 blev et travlt år for 
TYLSTRUP SAMRÅD
PÅ SAMRÅDETS VEGNE, HANS CHR CHRISTIANSEN, FORMAND
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Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden 
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har 
stået for legepladsen i anlægget.

Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

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

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

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

Traditionen tro blev Tylstrups juletræ 
tændt den 1. søndag i advent. Håbe-
fulde børn og voksne mødte op ved 
juletræet på trekanten. De spejdede 
mod himlen for at se om julemanden 
mon også kiggede forbi Tylstrup i år, 
som han tidligere har haft for vane. 
Rygtet ville nemlig vide at julemand-
en måske var blevet syg. Men med 
hjælp fra børnene blev der kaldt på 

julemanden og efter et par højlydte 
råb lykkedes det minsandten også i år 
at få besøg af julemanden. Juleman-
den ankom dog ikke fra luften, men 
istedet af fortovet, så vi gætter på at 
kanen var parkeret et sted over i an-
lægget. Julemanden tændte juletræ-
et med sin ”julemandsmagi” og bag-
efter blev der sunget og danset om 
juletræet til den store guldmedalje. 

Julemandens sæk viste sig heldigvis, 
som det er sædvanen, at indeholde 
godteposer til alle børnene. Godt han 
havde husket det!. Borgerforeningen 
havde sørget for gløgg og juleknas til 
de voksne og dette faldt absolut også 
i god jord. Tak til alle børn, voksne og 
selvfølgelig julemanden, der var med 
til at gøre vores juletræstænding hyg-
gelig og mindeværdig.  

Juletræet blev tændt
TYLSTRUP BORGERFORENING

Har du lyst til at være med i Tylstrup Borgerforening?
Vi er en aktiv bestyrelse, som har mange jern i ilden. Vi står for flere faste årlige arrangementer, men har også 
andel i mange nye initiativer og tiltag i byen. Vi er altid modtagelige for nye ideer og friske kræfter, der vil give 
et nap med.

Har du lyst til bestyrelsesarbejde sammen med os, så hold øje med avisen og facebook. Der annonceres 
datoen for Borgerforeningens generalforsamling 2015. 

På bestyrelsens vegne
Lisbeth Pilgaard

Februar 2015
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Vi er i gang med et nyt år, et nyt år 
med muligheder og gaver til vores liv. 
 
I Bibelen i Lukasevangeliet kap. 18 
møder vi en tekst om to mænd, der 
gik op til templet i Jerusalem for at 
bede til Gud. Den ene var meget fin 
og from, og det vidste han desværre 
alt for godt, så han stillede sig helt 
forrest, så alle kunne se ham. 
Den anden havde det ikke så godt, 
og gemte sig lidt nede bagved. Han 

kendte sine fejl og vidste, at der var 
mange af dem. Så han bad: ”Gud vær 
mig nådig”.

Den anden mand, ham helt oppe 
foran, han begyndte: Tak at jeg ikke 
er som andre mennesker, tyve, røvere 
og uretfærdig. Og så kom han med en 
lang liste over gode ting, han gjorde.

Jesus slutter sin historie med at for-
tælle, at det var manden nede bag-
ved, der gik hjem som en retfærdig 

mand… den anden, som havde mere 
travlt med sin egen dygtighed, fik bare 
lov til at gå hjem.
 
Der er meget man kan lære af denne 
historie, blandt andet er der en ad-
varsel mod at sammenligne os med 
hinanden. Søren Kierkegaard snak-
ker om sammenlignings sideblik, som 
fører til usund konkurrence med sine 
medmennesker, i stedet for at leve sit 
eget liv. Det er jo så nemt at sam-
menligne sig med dem, vi ser ned 
på. ”Godt jeg ikke er som ham”. Eller 
dem vi ser op til: ”Bare jeg var som 
hende, for hun er bare så sej og flot 
og dygtig”.

Prøv en gang at se på din tommel-
finger. Se nøje på den. Der er faktisk 
ikke en eneste tommelfinger, der lig-
ner den du ser på lige nu, med det 
fingeraftryk. Du er en unik og enestå-
ende person. 

Så derfor: Sammenlign dig ikke med 
nogen andre. Det er ikke fair hverken 
for dig eller andre.
 ”Jeg vil være som ham eller hende” – 
ah ah... (kig på tommelfingeren).
 
”Jeg vil ligne hende… ” nej – (kig på 
tommelfingeren).
 
Så hvis vi nogle gange føler os util-
strækkelige, fordi vi ikke ligner de 
andre og måske heller ikke rigtig 
matcher de andre, så kig på tommel-
fingeren. 

En lille tommelfingerregel
AF PHILIP FODGAARD, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE
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4. juledag var der traditionen julefest 
i Tylstrup Frikirke. Temaet for aftenen 
var: Højt fra træets grønne top. Den 
velkendte julesang blev sunget – og 
der var lavet et indslag til hvert vers. 
Sofia og Finn Kier-Hansen var afte-

nens værter, og havde tilrettelagt det 
store program.

Der var spillemand, der blev danset 
og leget, der blev spist af træet, der 
blev syet vinterfrakker af merino, vi 
hørte om fænrik og fanen, damerne 

fik strikketøj, mændene strikkehuer, 
mødrene fik en pung, og til sidst blev 
vi alle godt trakteret.

Så det var både festligt, folkelig og 
fornøjeligt.

Højt fra træets grønne top
Julefest i Tylstrup Frikirke
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En gruppe voksne fra Tylstrup Frikirke 
har åbnet en café i Hammelhuset – 
Fresh Café. 

Caféen har åben den anden fre-
dag i hver måned (altså kun én gang 
om måneden) i tidsrummet 19.00-
23.00. Der giver de den til gengæld 
så fuld gas. Der vil være masser af 
musik, hygge, spil, snak, eftertanke 
og mere hygge. 

Café Fresh er for alle teenagere 
mellem 13 og 19 år.

Der betales entré på kr. 20,-. Der 
vil være sodavand, kaffe, snacks og 
så videre. Desuden kage og frugt. Alt 
sammen gratis og i rigelig mængder. 
Caféen er helt uden alkohol. 

Fresh Café
Nyt tiltag i Tylstrup Frikirke for teenagere 

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

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfirmation i Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig

•  Tylstrup Marked 
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig for lørdag, Tylstrup Frikirke er 
ansvarlig for søndag

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

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

Landsindsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse
Søndag den 12. april 2015 kl. 10:00 - 14:00 afholdes der igen landsindsamling til Kræftens bekæmpelse. Vi 
bør alle stå sammen i bestræbelserne på at bekæmpe Cancer. Den frygtelige sygdom, som alle på den ene eller 
anden måde har stiftet bekendtskab med.
Igen i år vil der komme et korps af indsamlere rundt i Tylstrup med deres raslebøsser. Derfor sæt kryds i kalen-
deren, og tag godt i mod dem og hav nogle kontanter klar. Du bestemmer selv beløbet. 
Har du selv lyst til at være indsamler så henvend dig til undertegnede på telefon 61 18 21 62 på formiddage 
og i weekenderne, eller på mail: jensthn@nordfiber.dk  

Med venlig hilsen Jens Thomsen Nygaard

Februar 2015
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FEBRUAR 2015
 13.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 10.00 Børnehaven ”Krudtuglen” kommer
  og slår Katten af tønden.

 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00-23.00 Fresh Café i Hammelhuset.

 14.-15.  TUI:
  U9, U11 og U13 Badmintonstævne.

 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 09.30 Fastelavnsgudstjeneste. Morgenmad, sang og leg.

 18.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet.

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

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

 22.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Musikgudstjeneste med ”Evangeliets gyldne sange”.

 24.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. 
  Jette Dissing: Arven fra 50’erne - en fortælling om af 
  være barn på landet i Vendsyssel. Gratis kaffebord.

 25.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Tøjfremvisning Vodskov Genbrug.

 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro.
   Spisning, undervisning og samtale.

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

Kalender
 18.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

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

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

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

 20.  Ældrecenter Gavlen:
  Viseaften ved Finn Danielsen, der serveres rødvin. 
  Pris 100 kr.

 22.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.

 24.  Ajstrup Sogn:
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Domprovst Niels 
  Christian Kobbelgaard: Højskoleforedrag.
  Gratis kaffebord.

 25.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Blomsterarrangement.

 25.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 26.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro. 
  Spisning, undervisning og samtale.

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

 29.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Famiiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. 
  Afslutning for juniorkonfirmanterne.

MARTS 2015

 1.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

 3.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. 
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

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

 3.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.
  Henny Garnum: Om tyskerbørns historie og vilkår.

 4.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Centerrådets generalforsamling.

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

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

 7.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

 8.  Sogneindsamling til fordel  
  for Folkekirkens Nødhjælp

 10.  Ældrecenter Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag 
  i måneden. Sild og snaps, og en let lun ret. 

 11.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Sang- og fortælleaften i Sognets Hus. 
  Ole Brussbjerg: ”Så syng da Danmark”

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

 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00-23.00 Fresh Café i Hammelhuset.

 14.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Pensionistforeningen. Alle er velkommen.

MARTS 2015

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Skærtorsdagsgudstjeneste m/nadver.

 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.30 Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke 
  - med musikalske indslag. 
  Efterfølgende Gratis kaffebord i Sognets Hus.

 3.-4.  Egnsmindesamlingen i Sulsted:
  Arkivets dag.

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

 4.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 5.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Påske gudstjeneste i Ajstrup Kirke. 

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Påskegudstjeneste.

 5.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

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

 7.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. 
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

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

 9.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Fokus på Rumænien. Britta og Arne Hansen fortæller 
  og viser billeder fra arbejdet i Rumænien.

APRIL 2015
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ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN@NORDFIBER.DK

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

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

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

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

 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00-23.00 Fresh Café i Hammelhuset.

 12.  Landsindsamling til fordel for  
 kl. 10.00-14.00 Kræftens bekæmpelse.

 14.  Ældrecenter Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag 
  i måneden. Sild og snaps, og en let lun ret. 

 15.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

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

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

 22.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Tøjfremvisning ved Damernes butik.

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

 23.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 18.00 Mad, meninger og tro. 
  Spisning, undervisning og samtale.

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

 30.  Tylstrup Skytteforening: 
 kl. 19.00-21.00 Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen. 
  Sidste skydning inden sommerferien.

APRIL 2015

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

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i  
maj 2015 i løbet af uge 20.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 10. april 2015
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2015 til 
ultimo august 2015.

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

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

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

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

 2.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 09.00 Konfirmationsgudstjeneste. 

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

 3.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

MAJ 2015

 5.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. 
  Vi begynder med eftermiddagskaffe.

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

 8.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00-23.00 Fresh Café i Hammelhuset.

 9.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Pensionistforeningen. Alle er velkommen.

 9.  Ældrecenter Gavlen:
 kl. 13.30 Springtur Hammerbakker.

MAJ 2015

Februar 2015
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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!

TylsTrupMureren
auT. kloakMesTer

ApS

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

BRØNDERSLEV AFDELING
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

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

Luneborgvej 306 ·  9382 Tylstrup ·  Tlf. 98 26 50 93
luneborg@mollerup.dk ·  www.luneborgfoder.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 8-16 ·  Lørdag 9-12

18865 - visitkort.indd   1 20/06/13   12.19

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murermester-ajstrup@mail.dk

Murermester
SØREN SØRENSEN

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

Orangeriet’s 
gårdbutik

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

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

Bestilling af blomster på mobil 29461162
Åben tirsdag til fredag 10-17
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tel. 98 70 49 00
www.noerresundbybank.dk

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer. 

Godkendt til 50 personer.

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

Mail: sverpe@gmail.com

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

98 26 14 18

Dan Kristiansen

Jeanette Bækgaard
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup

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

Gratis varetur hver tirsdag

Februar 2015
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Michael Rottbøl 
20 12 92 33
mr@agro2business.dk

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

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

ASTA/TUI Håndbold
v/ Anne Merethe Christensen  
51 24 33 02

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

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Phillip Fodgaard 
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen 
98 82 32 11
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Lasse 
21 17 26 61

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

SKYTTEFORENINGEN 
Formand:
Frands Jensen 
98 26 21 73

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

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

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

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

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

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

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

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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård 
27 58 71 78 
tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen 
23 68 97 90 
hcc@nordfiber.dk

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen 
98 26 25 58
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 
28 74 34 35 
louisenielsen80@hotmail.com

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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

TYLSTRUP  
BORGERFORENING 
Formand:
Lisbeth Pilgaard 
98 26 14 94 
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen 
30 23 76 29

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

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

TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50  
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard 
98 26 00 71 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

Skolebestyrelsen 
Formand:
Kim Knudsen
22470136
Klitgaardsvej25@stofanet.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 
Formand:
Lars Lykke Larsen 
27 85 39 83 
9382lykke@gmail.com

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


