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Dette blad er lavet i samarbejde med:
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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.
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Jeg nyder min morgentur sammen 
med Nigvan, min labrador retriever. 
Dynen sparkes af 05:45, hundefod-
ringen overstås, og klokken seks læg-
ger vi ud fra ”præstegården”.

Turen byder hver eneste dag på op-
levelser i naturen rundt om Tylstrup. 
Vi mærker vejret, ser flora og fauna, 
fornemmer at endnu en frisk dag er 
på vej.

Nogle gange forlenes jeg en ekstra-
ordinær oplevelse. Som den mandag 
først i april, hvor solopgangen blande-
de sig med morgendisen og forvand-
lede den nordlige af Ultvedsøerne til 
et eventyrlandskab. Det blev foreviget 
med den allestedsnærværende iPho-
ne. Billedet ses her på siden.

Hamlet og Horatio
En sådan helt særlig skøn naturople-
velse afstedkommer nogle gange re-
aktionen: Der er altså mere mellem 
himmel og jord! 

Citatet kommer fra Shakespeares 
Hamlet. Det er Hamlet, der siger det til 
Horatio. Horatio er netop kommet hjem 
fra Tyskland og er blevet uddannet som 
protestantisk teolog. Han tror ikke på 
spøgelser og den slags, og Hamlets far 
har jo vist sig som spøgelse.

Så er det, Hamlet siger, at der er 
mere mellem himmel og jord, end du 
tror - Horatio. 

Jeg er ganske enig med Hamlet, der 
er bestemt mere mellem himmel og 
jord end luft og fluer.

Naturen som kilde til at  
erfare det guddommelige 
Mon ikke du også har været der, hvor 
duften af nyudsprungen bøgeskov, en 
bæks lyd eller et bjergmassivs storslå-
ethed har efterladt dig i åndeløs over-
vældethed; du fornemmede, at der må 
stå en bag denne velsignelse?

Det er i hvert fald en ganske almin-
delig erfaring. Som du rolig kan aner-
kende som ægte og virkelig. Som gerne 
kan udvide og berige din fornemmelse 
af en verden, der ikke umiddelbart er 
tilgængelig for at måles, vejes og be-
skrives med naturvidenskabens sprog. 
Som kræver et andet sprog.

Hvad mere er der da  
mellem himmel og jord?
På den lange bane bliver det nok lidt 
fattigt bare at tænke og tale om ”mere 
mellem himmel og jord”. Det er beri-
gende at kunne sætte yderligere ord og 
begreber på det der ”mere”! 

Det er faktisk en kernekompetence 
i den kristne tradition og kirke, altså 
at sætte ord på erfaringen af det, som 
ikke lader sig måle og veje og udrede, 
men som kalder ærefrygten frem i os!

Kirken – de kristne – tror på, at Gud 
fader har skabt og designet naturen, 
og at Han også viser noget af sig selv 
igennem det skabte, lidt lige som en 
kunstner viser noget af sig selv igen-
nem sine kunstværker.

Kirken tror naturligvis på en hel 
masse mere. Men her lader jeg det 
blive ved, at det der mere, som findes 
mellem Himmel og Jord, må du gerne 
give et af tre navne: Gud, Jesus eller 
Helligånden, og som fællesbetegnelse: 
Den treenige Gud.

Mere mellem himmel og jord
AF FINN KIER-HANSEN, PRæST I TYLSTRUP FRIKIRKE

En af Bibelens kendte forfattere, kong 
David, lod sig også rive med af naturens 
skønhed. Det kan du fx læse i det Gamle 
Testamente: 

Salmernes bog, salme 8, vers 4-5:
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
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Jeg vil starte denne artikel med en lil-
le sød historie, som fandt sted for ca. 
40 år siden. Jeg var til svendegilde 
ude i Øster Ajstrup, med en daværen-
de kammerat. Med til festen var også 
Hans, mit offer til denne udgave af 
Kvartalets Profil. Efter spisningen i vo-
res fælles kammerats hjem, var pla-
nen, at festen skulle fortsætte med 
bal på Hotel Storvorde, som var et 
meget populært feststed for datidens 
ungdom. Hans ville dog ikke med, for 
der var sådan en sød pige fra Sulsted, 
som han havde et godt øje til, og han 
vidste, at hun var til bal på Tylstrup 
Kro. Da jeg lovede, at køre ham til Tyl-
strup senere på aftenen, indvilligede 
han dog i at tage med til Storvorde. 

Som lovet, så kørte jeg ham tilbage 
til Tylstrup ved midnatstid, og vi var 
knap nok kommet inden for, inden 
han havde ”bid”. Pigen hed Dorte og 
det er hende, han er gift med i dag, 
så man må sige, at jeg da vist gjorde 
ham en tjeneste dengang. Vi har gri-
net meget over historien i forbindelse 
med det her interview. 

Det er som sagt Vognmand Hans 
Nielsen fra Ajstrup, som jeg i dag har 

sat stævne til en lille snak her i Ind-
blik. Det krævede lige lidt planlæg-
ning at finde en tid, for Hans er en 
travl mand, som stadigvæk er aktiv 
på arbejdsmarkedet med sin vogn-
mandsforretning. 

Hans og jeg har gået i skole sam-
men i to år her i Tylstrup, og er også i 
familie, da Hans’ mor var min kusine.  

Dorte sidder også med ved bordet, 
og det blev et par ganske fornøjelige 
timer i deres selskab.   
    
Fulde navn: Hans Nielsen. 
Stilling: Selvstændig Vognmand.  
Alder: 61 år. 
Civil stand: Gift med Dorte. Hun ar-
bejder for Vodskov Avis. 
Børn: Der er tre drenge. Morten som 
bor i Tylstrup, og har ”Kærvang Ma-
terialer” på Tylstrupvej, ved siden af 
arbejder han også for mig. Så er der 
Anders som bor i Aalborg. Han er tek-
nisk leder på TV2 Nord i Åbybro, og 
den yngste, Jesper, bor i Århus, hvor 
han arbejder ved VolvoTruck Center 
som lastbilmekaniker. 
Børnebørn: Ingen endnu. 

Hvor er du født og opvokset og 
fortæl lidt om din barndom?
Det er meget nemt at svare på, for 
jeg og min 3 år yngre lillebror Henrik, 
er født lige her i huset, hvor vi sidder 
nu, og jeg har aldrig boet andre stedet 
end her i Ajstrup. Vi boede godt nok 
i et andet hus i byen, da vi blev gift, 
men efter jeg overtog min fars vogn-
mandsforretning, flyttede vi ind her i 
mine forældres hus. 

Fra 1. til og med 5, klasse gik jeg i 
Ajstrup Skole. Det var ved Lærer Mad-
sen og Frøken Nielsen. Vi var altid to 
årgange i sammen klasselokale, og 
der var vel en 10 - 12 stykker i hver 
klasse. Efter 5. klasse kom jeg til Sul-
sted Skole, hvor jeg gik i 2 år, til jeg 
blev konfirmeret. Jeg kom til Sulsted, 
fordi Ajstrup Skole kun gik til og med 
5. klasse. Efter 7. kl. i Sulsted skif-
tede jeg igen skole, fordi der dengang 
var noget som hed Realskolen. Dem 
der var dygtige og skulle i den, blev i 
Sulsted Skole, og dem der skulle i 8 
og 9 kl. kom til Tylstrup Skole. Dem 
fra Tylstrup, som skulle i Realen kom 
så den anden vej til Sulsted Skole. 
Efter de 2 år i Tylstrup valgte jeg at 

tage 10 kl. på Skansevejens Skole i 
Nørresundby, og det var det bedste 
jeg har gjort. Det var en helt anden 
verden at komme til Nørresundby. 
Alt det, som jeg syntes var træls og 
uinteressant i Tylstrup, blev leveret på 
en helt anden måde på Skansevejens 
Skole, og mine karakterer steg meget 
på dette sidste år. Så sammen med 
de 5 første år i Ajstrup Skole, så var 
10 kl. mine bedste år i skoletiden. Jeg 
glemmer aldrig, hvad det står i min 
udtalelse fra Sulsted skole. Her står 
der: ”Det formodes at Hans Nielsen 
vil passe sit arbejde på fornuftig vis”. 
De garanterede ingen ting, men det 
er nu gået fornuftigt nok siden hen. 

Dyrkede du noget sport?
Ja, jeg dyrkede motorløb i mine unge 
dage. Jeg kørte Mini Cooper på Ring 
Djursland i midten af 1970erne. Det 
var sjovt og her var Dorte også med 
nede og heppe. Det stoppede så, da 
vi fik børn. ”Og da han slog en kol-
bøtte med bilen i et løb” (kom det fra 
Dorte). Men det har givet dejlige ven-
skaber som holder endnu så mange 
år efter. Vi mødes tit ude til forskellige 
motorløb. Det er rigtig hyggeligt.  

Fik du en uddannelse 
efter folke skolen, og 
hvad lavede du så?
Ja, jeg er uddannet lastbilmekaniker 
ude ved Stiholt i Nørresundby. Det tog 
fire år, hvorefter jeg var soldat i 1 år. 

Derefter fik jeg arbejde som lastbil-
chauffør ved Nørresundby Transport 
Center. Det holdt kun i 7 dage. Det 
var som langturschauffør, hvor jeg 
var i Stokholm 3 gang på en uge og 
2 gange ugen efter. Det duede ikke, 
så jeg gik ind og sagde op. Det var 
ikke mig, at være væk hjemme fra så 
længe. Jeg kan huske, at jeg på et 
tidspunkt, ringede hjem til Dorte for at 
høre, hvad dato det var? Da havde jeg 
lige været hjemme og tage et bad og 
skifte undertøj, for så at køre hjem-
mefra igen på næste tur. Så fik jeg i 
stedet for arbejde på deres værksted, 
og det var meget sjovt. Der var jeg 
et års tid, indtil jeg kom her hjem og 
begyndte at arbejde for min far Børge 
Nielsen i hans vognmandsforretning. 

Det har nok altid ligget i kortene, 
at det var det, jeg skulle lave, og at 

det var min drøm at køre lastbil. Dog 
ikke som langturschauffør, hvor man 
jo aldrig hjemme. 

Min far havde fået fragtturen fra 
Aalborg til Esbjerg, og den kørte han 
i 20 år, og i yderligere 7 - 8 år ef-
ter at jeg kom med i forretningen. Vi 
havde 4 lastbiler som kørte den tur 
hver dag. Det var egentlig en god for-
retning dengang.   

Du siger, at du kom med 
i din fars forretning?
Ja, jeg fik halvpart i forretningen i 
1978. På den måde blev jeg 3. gene-
ration i firmaet (mere herom senere). 
Da jeg havde været med i firmaet de 
der 7- 8 år, og vi havde fragtruten, 
sagde min far en dag, at han egent-
lig godt kunne tænke sig at komme 
af med sin halvdel af ruten. Og efter 
at jeg havde tænkt over det et stykke 
tid, blev jeg enig med mig selv om, at 
så ville jeg også af med min halvdel. 
Det var lidt en hård tjans, at man hver 
anden nat rejste sig kl. 03:00 for at 
læsse. Det var hårdt, og det ville jeg 
ikke ret gerne have gjort i dag. Min far 
stoppede faktiske med at arbejde, da 
han var 57 år. Det var da min mor var 
blevet syg, og jeg var kommet med i 
firmaet. Han ansatte i stedet en til at 
køre hans del af forretningen. Det var 
en hård tid, for jeg stod jo så selv med 
alt ansvaret for firmaet. 

I 1989 fik jeg mit eget CVR nummer 
og blev dermed eneejer at firmaet. Da 
var fragtruten blevet solgt, hvorefter 

jeg startede op for mig selv med bare 
én bil. Jeg kørte så med korn, kartof-
ler, foderstoffer osv. Jeg var så småt 
begyndt at køre for mig selv, inden vi 
solgte fragtruten, så jeg kørte derefter 
videre med den lastbil, som var købt 
ind til det formål. Lidt efter lidt var vi 
igen oppe på 3 - 4 biler. Det er så igen 
blevet skåret ned. Jeg solgte to biler 
for 2 år siden. Da havde jeg kørt for 
Bates (Segezha) i Nørresundby i 25 
år. (De laver bl.a. papirsække). Den 
gren har jeg nu solgt fra. Den var fak-
tisk hovedgrundlaget for firmaet i alle 
de år. Der ved siden af kørte jeg en 
del for Ajstrup Brugs, da den eksiste-
rede, og så med kartofler ned til AKV i 
Langholdt for alle kartoffelavlerne her 
i området. Nu er det så hovedsage-
ligt korn og foderstoffer for Mollerup 
Mølle som har hovedcenter nede på 
Mors, men som jo har en stor afde-
ling ude i Vildmosen. Vi kører også 
stadigvæk kartofler til AKV for lokale 
kartoffelavlere.

Jeg har nu to lastbiler og vores æld-
ste søn Morten arbejder for mig nu, 
og kører den anden bil. Jeg har også 
en aftale med en anden vognmand, 
som kører fast for mig. Der ved siden 
af har jeg nogle andre vognmænd, 
som jeg kan trække på, hvis vi ikke 
kan følge med. Så der er nok at se til, 
for vi kører også en masse frasorteret 
glasaffald for bl.a. Flaskecentralen 
i Vestbjerg, Hjørring og Hobro kom-
mune, samt for Marius Pedersen. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
Hans nIELsEn
Kvartalets profil:

Bedford årg. 1952 som min morfar havde en magen til.

M
aj

 2
01

6

4

M
aj 2016

5



Er 4. Generation så ved 
at overtaget firmaet?
Well nu har Morten kørt for mig i 3 - 4 
år. Han siger, at han gerne vil være 
vognmand, men det er jo et job som 
kræver meget tid. For vores vedkom-
mende, så var det jo Dorte som tog 
sig af alt det som hedder børn, skole 
osv. mens jeg kørte rundt ude på vej-
ene. Som verden ser ud lige nu, så 
er det dog med henblik på, at han en 
dag skal overtage firmaet. Jeg tager 
nogle år endnu, og så ser vi hvordan 
verden ser ud til den tid.

Han er jo også allerede startet op 
for sig selv med firmaet ”Kærvang 
Materialer” fra sin adresse på Tyl-
strupvej 4, hvor han har lavet plads 
til salg af granit, sand, grus, flis, per-
lesten, samt træpiller og hundefoder. 

Så du stopper ikke lige 
med det samme? 
Jeg kunne da godt tænke mig at kom-
me til at lave lidt mindre med tiden. 
Jeg ved godt at Dorte ikke tror på mig 
(her blev der rystet samtykkende på 
hovedet fra Dorte), men ved at Mor-
ten nu er kommet ind i billedet, kan 
man vel sige, at der er kommet en 
form for generationsskifte i gang, men 
hvor længe det vil vare vides ikke. 

Kan du fortælle lidt om Vogn-
mandsforretningens historie?
Det var min morfar og mormor, Holger 
og Kristine Andersen, som startede 
vognmandsforretningen op i 1925. 

Morfar startede med én lastbil, en 
helt ny Ford (den på billedet), hvori 
han kørte med både svin og kreatu-
rer, samt foderstoffer, og senere også 
med gødning og flydende ammoniak. 
Jeg har fundet en regning fra den-
gang, hvor han havde kørt kartofler 
for en af gårdene, her i nærheden, til 
Dybvad. I alt havde han fragtet 117 
tons. Det var en stor ordre dengang, 
og de var jo nok læsset med greb el-
ler i sække. Til sammenligning kan jeg 
fortælle, at nu kører vi 300 tons til 
Langholt på en dag. 

Siden fik min morfar en Bedford 
lastbil årgang 1952. Nu har jeg fun-
det en lastbil, fuldstændig nøjagtig 
magen til og af samme årgang, som 

jeg går og hygger mig med at istand-
sætte, når der er tid til det. 

Min morfar og mormor havde 4 
børn. Tre piger og en dreng. Min far 
Børge Nielsen var gift med den næst-
ældste datter Inger, og i januar 1965 
overtog min far så vognmandsforret-
ningen fra min morfar.  

Efter nogle år fik min far så kon-
trakten i hus på fragtruten Aalborg til 
Esbjerg, så da solgte han i oktober 
1968, den del af forretningen, der 
kørte med svine- og kreaturtransport 
til slagteriet, til Villy Damgren Mad-
sen (søn af Lærer Madsen fra Ajstrup 
Skole). Min far havde også en anden 
lastbil som kørte langtursforretning, 
Den afdeling blev også solgt fra. Den 
blev solgt til Kjeld Peter Jensen som 
boede på Gl. Vrå Mark.

Ser vi bort fra de år, vi havde fragt-
ruten, så kører vi stort set med det 
samme nu, som min morfar gjorde. 
Dog kører vi ikke med dyr mere. 

Hvad så når I holder fri og ferie?
Her kom der en sjov ordveksling mel-
lem Hans og Dorte:

Hans kigger over på Dorte. ”Hvad 
laver vi så Dorte?” spøger han. Sva-
ret kommer grinende tilbage fra Dorte 
”Ja hvad laver vi så Hans?””Hvornår 
holder vi fri, Hans?”

Hans sidder lidt og tænker. ”Jo, alt-
så vi har et sommerhus i Hals” siger 
han. ”Som vi ikke bruger så meget” 
kommer det så fra Dorte, hvorefter 
hun fortæller:

Vi købte sommerhuset for 4 - 5 år 
siden, med den tanke at vi ville til at 
holde lidt mere fri, samt i weeken-
derne osv. Men Hans kommer næ-
sten altid sent hjem om fredagene, 
så det bliver kun fra lørdag til søndag, 
når vi kommer derned. Det bliver tit 
til sådan noget forjaget noget. Der er 
ofte nogle regninger, som skal laves i 
weekenderne, så det bliver der ikke 
meget fri ved. Vi skulle gerne blive 
bedre til at bruge det. 

Vi holder dog ferie fortæller Hans, 
og en ting, som vi elsker er ”kør-
selvferie” til Gardersøen i Italien. Det 
har vi gjort i over 30 år, til det samme 
sted. Nogle gange har vi også været 
af sted to gang på et år. Der er også 
er par steder i Østrig og Schweiz, hvor 
vi ynder at komme. Det kan godt lyde 
mærkeligt, at vi kører selv, når jeg nu 
kører så meget, som jeg gør til daglig, 
men vi elsker den tur. Det er så frit 
og vi bestemmer selv farten. Vi skal 
ikke være i en lufthavn til en bestemt 
tidspunkt, og skal ikke sidde klemt 
sammen med en masse andre men-
nesker i et fly. Vi kender en masse 

steder dernede, hvor vi har boet, og 
de skiver tit til os. Det er så hyggeligt.

Så er jeg stadigvæk helt vild med 
motorsport, og vi har snakket om, at 
vi skal en tur ned på Nürburgring til 
efteråret. Vi har også været til Le Man 
og se Tom Kristensen er par gange. 
Det er en fantastisk oplevelse.

Du kan godt lide at se 
motor løb Dorte?
(Her var jeg nødt til at skulle have 
Dorte med i snakken, for det er ikke 
ret tit, at man møder en kvinde som 
går op i den sport). 

Jeg elsker det Jens. Jeg er mere el-
ler mindre flasket op med det, fordi 
Hans og jeg var så unge, da vi mød-
tes. Når vi skulle være sammen på 
date her hos Hans, så forgik det ude i 
garagen, hvor han havde en lille grøn 
Morris Mascot. Så fik jeg et stykke 
sandpapir, og så skulle jeg slibe på 
topstykket. Det var så hyggeligt og 
romantisk. 

Her blev der grinet meget, og som 
Hans sagde: Det var derfor at du 
skulle køre mig hjem fra Storvorde 

dengang. Jeg manglede en til at slibe 
det topstykke. 

Endnu et hyggelig interview var ovre 
og jeg kunne køre hjem med en god 
fornemmelse i maven. Det topstykke 
var aldrig blevet slebet rigtigt, hvis 
ikke jeg havde været en god kamme-
rat den gang.

Holger Andersen første lastbil. En ford årg. 1925

Lastbilen anno 2016.

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

Er du også 
tilflytter til 
Tylstrup?

Kan du svare ja til dette spørgs-
mål, så er du lige den stemme, 
vi mangler. Kontakt gerne Bente 
Junker Andersen (31133070 
/ bjunkera@gmail.com) eller 
Hanne Hedegaard (20740265 
/ hha@nordfiber.dk).
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 BarndommEns GadE 
 En gedde på krogen!

et kært klenodie, der minder mig om 
de herlige ture, vi sammen havde til 
mergelgravene. Jeg har et vidunder-
ligt dias af bedstefar, hvor han dybt 
koncentreret er ved at sætte en gen-
stridig orm på en krog. Jeg blev aldrig 
helt fortrolig med at sætte orme på 
fiskekroge specielt ikke, når ormene 
blev delt i to, inden de blev sat på kro-
gen. Vi smed som regel nogle kroge 
ud for at se, om vi også kunne få en 
ål med hjem, men målet var først og 
fremmest at fange gedder.  

Når vi havde gået en halv time uden 
bid, blev vi enige om at skifte blink. 
Bedstefar forklarede, at man skulle 
vælge sine blink med omhu alt afhæn-
gig af vejr, vind og tidspunkt på dagen.

Min første gedde
Det var et uforglemmeligt øjeblik, da 
jeg fangede min første gedde. 

Jeg gik alene ved en af de 3 mer-
gelgrave, mens bedstefar gik ved en 
anden grav. Først troede jeg, at blin-
ket sad fast i nogle bundplanter, men 
pludselig gik det op for mig, at mod-
standen skyldtes, at der var en gedde 
på krogen. På sekunder blev adrenali-
net pumpet ud i samtlige mine celler, 
og det kunne både mærkes og føles. 
Hjertet hamrede løs og spændingen 

kunne fornemmes i hver eneste fiber 
i kroppen, mens jeg forsigtigt rullede 
snøren ind. Jeg så og mærkede fisken 
gøre modstand, mens den sprællede 
i vandet. Vi havde ikke noget fangst-
net, så jeg råbte af mine lungers fulde 
kraft: ”Bedstefar, jeg har en gedde på 
krogen”. Bedstefar havde altid sin 
dolk i bæltet, og da han kom løbende 
var kniven parat. Sammen fik vi for-
sigtig hevet gedden op i græsset, og 
bedstefar gav den et par slag i nak-
ken, så den døde. 

Under indtryk af den voldsomme 
begivenhed, besluttede vi os til at 
nyde en lille forfriskning. Bedstemor 
havde smurt madpakke, og der var 
også citronvand i rygsækken. Vi drøf-
tede episoden igen og igen. Bedste-
far kom med kloge kommentarer og 
gjorde rede for, at de sidste par meter 
i sivene inden gedden kom i land, var 
de mest kritiske.

Jeg kunne ikke vente med at 
komme hjem og vise bedstemor min 
fangst. Euforien ville ingen ende tage. 

dEL 10

Fisk flere dage om ugen
Det var noget nær fast kutyme, at vi 
fik spegesild og hvid løgsovs om lør-
dagen i halvtredserne. Jeg satte mere 
pris på løgsovsen end på spegesilden. 
Jeg har senere fundet ud af, at det 
var ret almindeligt, at familier rundt 
om i fædrelandet fik spegesild og løg-
sovs som en fast del af lørdagsritua-
let. Det er interessant, at vi for bare 
60 år siden havde en så udpræget 
enhedskultur i Danmark, at selv lør-
dagsmenuen bar præg af det. 

Udover spegesilden om lørdagen 
fik vi fisk mindst en gang mere om 
ugen. Det varierede mellem rødspæt-
ter, stegt sild eller stegt makrel. Men 
de fleste gange var det rødspætter, 
som vi købte nede hos fiskehandler 
Callisen, som boede vest for smed 
Christensen vest for banen. Jeg blev 
sendt ned til Callisen masser af gan-
ge for at hente de friske råvarer, som 
svømmede rundt i et bassin i forret-
ningen. Mens jeg ventede, så jeg fi-
skehandleren både fange, skære ho-
vedet af og rense fiskene, inden han 
ved hjælp af en klud og en tang be-
hændigt trak skindet af rødspætterne 
på begge sider. 

Når fiskene var stegt, klippede vi de 
yderste 2 cm af finnerne i begge sider 
for at få det optimale ud af fisken. Når 
benene var klippet i stykker, kunne vi 
spise både ben og den smule kød, 
som sad på benene, og det smagte 
herligt. Det kunne naturligvis også 
skyldes, at fiskene både var friske og 
stegt i smør. 

Vi fik aldrig laks, som var en uop-
nåelig luksus, som jeg først smagte 
langt senere i livet, og jeg kan ikke 
huske, vi fik torsk! 

Engang imellem fik vi røget ål. Det 
var en delikatesse, som jeg nok ikke 
til fulde værdsatte, da jeg var barn. 
Det har siden ændret sig! Vi fik ål, 
fordi fars onkel havde en eller flere 
ruser i Lindholm å, hvor han fangede 
ålene, som han så fik røget og senere 
cyklede rundt og solgte til en fast kun-
dekreds. 

Lindholm å
Vi drenge fangede også selv ål. Vi 
satte orme på kroge, som vi så smed 
ud om aftenen i Lindholm å ved Fæ-
broen, der hvor den gamle hovedvej 
krydser Lindholm å – lige nord for Tyl-
strup. Vi rejste os tidligt om morgenen 

for at se, om der var fangst. Til de 
fleste tider fangede vi ingenting, men 
nogle gange var der fangst. 

Til mergelgravene i 
Stenisengene
Det bedste var imidlertid, når bedste-
far tog mig med op til mergelgravene 
i Stenisengene nord for Tylstrup for 
at fiske gedder. Bedstefar gik post i 
Stenisengene, og lodsejerne havde i 
forbindelse med en rund fødselsdag 
givet bedstefar livsvarigt fisketegn 
til mergelgravene. Bedstefar sagde 
pænt tak, men betingede sig, at be-
villingen også skulle gælde hans bar-
nebarn, og eftersom der ikke var no-
get i vejen for det, førte det til, at jeg 
gentagne gange var med bedstefar på 
fisketure i Stenisengene. 

Selvlavet fiskegrej
Bedstefar var ivrig lystfisker. Han la-
vede selv det meste af sit fiskegrej. 
Fiskestængerne blev lavet af 3 bam-
busstykker, der kunne samles til en 
lang stang. Han lavede også selv de 
fleste blink af fx gamle skeer. Jeg har 
stadig nogle af bedstefars fiskestæn-
ger, hjul og blink, som jeg bevarer som 

AF ERIK MORTENSEN
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Bedstemor slog hænderne sammen, 
og vi delte glæden. Jeg nød at for-
tælle beretningen om fangsten igen 
og igen.

Jeg vidste, at jeg ikke havde lyst til 
at spise gedden, så bedstemor fore-
slog, at hun lavede den i fiskefrika-
deller. Dem tror jeg heller ikke, jeg fik 
smagt. 

Men jeg glemmer aldrig den vidun-
derlige fornemmelse, jeg havde, da 
jeg fik gedden på krogen.

At fange fisk
Senere har jeg forstået, at disciplene 
må have haft den samme fornem-
melse, da de efter en hel nats hårdt 
arbejde kom tomhændet i land. Jesus 
kunne se skuffelsen lyse ud af deres 
ansigter og opmuntrede dem til at ka-
ste garnene ud en gang til. De vidste, 
det var nytteløst, men de vidste også, 
at når Jesus sagde noget, var det klo-
gest at parere ordre. ”Vi gør det på 
dit ord”, sagde de til Jesus, og smed 
garnene ud tæt ved bredden. 

Aldrig så snart var garnene i van-
det, før de var fyldt med fisk. Flere 
end de kunne have i deres egen båd. 
De måtte rekvirere assistance.

Jesu disciple glemte aldrig epi-
soden, og den gentog sig faktisk et 
stykke tid senere. 

Det er ikke at undre på, at de var 
euforiske. En ting var at fange så 
mange fisk på en gang på et statistisk 
dårligt tidspunkt. Det chokerende for 
disciplene var, at Jesus kunne fjern-
styre fiskenes adfærd fra land, så de 
gik i disciplenes garn! 

Ulsteds serie 6 hold besøgte Tylstrup 
med håb om at denne aften skulle 
bringe point med hjem. Det blev dog 
ikke denne gang, da de måtte forlade 
banen med et nederlag på 3-7 til Tyl-

strup. TV2 Nord var med, for at be-
skrive endnu et af Ulsteds nederlag.

Tylstrup stadion var besøgt af pub-
likum som aldrig før, men der blev da 
også disket op med både vådt og tørt, 

for at holde stemningen og varmen 
oppe denne kolde forårsaften.

Tak til borgere fra Tylstrup og om-
egn for opbakningen til denne hygge-
lige aften på Tylstrup stadion.

NORDJYLLANDS 
DÅRLIGSTE FODBOLDHOLD?

AF HANNE HEDEGAARD
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Indbliks udsendte medarbejder 
mangler tilsyneladende fuldstændig 
noget kreativitet. I hvert fald har han 
for andet blad i streg valgt at profi-
lere en virksomhed, hvis ejer og stifter 
hedder Dan Jensen!

Denne gang hedder firmaet dog 
noget andet, nemlig Batteri Service 
Nord. En og anden kan have bemær-
ket firmaet, som med en plakatholder 
ud til Luneborgvej gør opmærksom på 
sin eksistens.

Indblik traf stifter og ejer, Dan Jen-
sen, en fredag eftermiddag, som ikke 
var præget af weekendafslapning, 
men af masser af hektisk aktivitet.

Hvad beskæftiger  
firmaet sig med?
Dan forklarer, at firmaet beskæftiger 
sig med at renovere batterier af alle 
mulige slags, men især batterier til el-
cykler og golfvogne er ofte på bordet.

Renovering af batterier giver me-
ning i lyset af, at nye batterier kan 
være særdeles dyre, forklarer Dan. 
Ofte vil en renovering, som giver et 
batteri af mindst lige så god kvalitet, 
kunne gøres for det halve af nyprisen. 

Dan forklarer og viser, at det tit er 
hele indmaden, der udskiftes, både 

print og celler. Så det, kunder får til-
bage, er den samme kasse, men med 
hel ny indmad. Processen kræver stor 
omhyggelighed, da forkert monterede 
celler i et batteri potentielt kan over-
ophede og antænde en brand.

Hvornår blev firmaet etableret?
Dan svarer prompte: 25. februar 
2015! Den dato var tydeligvis mar-
kant i Dans bevidsthed.

Hvem stiftede firmaet?
Dan Jensen beretter, at han selv 
grundlagde firmaet, efter at han pri-
vat havde forsøgt sig med at renovere 
nogle batterier. Da venner og bekend-
te begyndte at spørge ham om at re-
novere deres batterier, gik det op for 
ham, at der er et marked.

Nuværende beliggenhed?
Firmaets lokaler ligger i et skur bag 
privatboligen. Men pladsen er ganske 
trang, og der trænges nye lokaler.

Antal medarbejdere?
Ved selvsyn konstaterer Indbliks ud-
sendte, at der en medarbejder ud 
over Dan. Dan forklarer, at medarbej-
deren er på deltid.

Hvad er mon Jeres speciale?
Cykelbatterier er det, vi gør mest i. 
Men vores speciale, understreger 
Dan, er egentlig, at vi kan renovere 
alle typer genopladelige litiumbat-
terier, så de bliver som nye, ja, ofte 
endda bedre end som nye. Firmaet 
eksistens er langt hen ad vejen givet 
ved, at der ikke findes standarder for 
disse batterier. Hver eneste produ-
cent af elcykler designer sine egne 
batterier, ja, ofte nye design for hver 
eneste model. Og dermed kan der 
ikke storproduceres erstatningsbat-
terier.

AF FINN KIER-HANSEN
BattErI sErvIcE nord
Kvartalets virksomhedsprofil:

Hvorfor er virksomheden  
placeret i Tylstrup?
Vi flyttede til Tylstrup for fire år siden, 
siger Dan, fordi vi oplevede Tylstrup 
som en god by for vores børn. Og så 
var det naturligt at etablere virksom-
heden her.

Hvordan med fremtiden, 
hvad byder den på?
Begejstring og glæde er mærkbar, når 
Dan fortæller, hvordan han satser på 

meget snart at flytte til større lokaler, 
fortsat i Tylstrup, og at han forventer 
at kunne ansatte yderligere nogle 
medarbejdere i den kommende tid. 
Markedet for batterirenovering vok-
ser, og der er gode stabile kunder, 
især erhvervskunder, som sikrer den 
fortsatte vækst.

Indblik siger – for anden gang – tak til 
Dan Jensen for beredvilligt at stille op 
til interview.

Kontakt:
Batteri Service Nord
Luneborgvej 47
DK-9382 Tylstrup

Telefon 50 24 95 85

info@batteriservicenord.dk
www.batteriservicenord.dk

CVR: DK 36 30 24 29

Den 14. februar arrangerede Tylstrup 
Borgerforening fastelavnsfest for hele 
familien i hallen. Det blev en meget 
stor succes med op imod 230 ud-
klædte børn og voksne. Der blev spist 
fastelavnsboller og slået katten af 
tønden til den store guldmedalje. 

I år var der igen rigtig mange flotte 
og fantasifulde udklædninger, så det 
var meget svært for bestyrelsen at 
udpege tre vindere. Valget endte på 
en fin minecraftfyr, en sej slikautomat 

med en sød pige indeni og en smøl-
fefamile.

Der blev også kåret kattekonger 
og dronninger traditionen tro. Nogle 
tønder blev hurtigt slået ned, andre 
var mere sejlivede. En ting er dog 
sikkert; næste år skal der indkøbes 
endnu flere tønder, så vi undgår for 
lang ventetid. Batman, superman og 
alle de andre helte skal jo vise hvad 
de kan, og ikke bare bruge tiden på 
at stå i kø!

Til sidst blev ballonhimlen sluppet 
fri. En begivenhed børnene havde 
ventet på med spænding, da der i 
nogle af ballonerne gemte sig små 
sedler med en lille gevinst på.

Gevinsterne var i år sponsoreret af 
Tylstrup Autohandel, Brugsen og Min 
købmand. Dejlig med støtte fra byens 
erhvervsdrivende.

Tylstrup Borgerforening siger tak for 
en dejlig dag med super god opbak-
ning – en sand fornøjelse!

Fastelavn i hallen AF LISBETH PILGAARD
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Vi er nu kommet til den anden artikel, 
som fortæller om, hvad Tylstrup Gen-
brugs overskud går til.  Der er igennem 
de sidste 25 år blevet realiseret langt 
over en million, ja måske nærmere 2, 
som er gået til mange forskellige pro-
jekter i verden. Tylstrup Frikirke, som 
står bag Tylstrup Genbrug, er med i en 
landsorganisation af kirker, som driver 
et evangelisk- og socialt arbejde rundt 
omkring i verden. Kirkesammenslut-
ningen hedder Det danske Missions-
forbund, og påbegyndte et socialt- 
evangelisk arbejde i Grønland i 1981.

Ilulissat – en naturperle
Hjælpen i Grønland har i første om-
gang koncentreret sig om et sted 
nemlig byen Ilulissat (Jakobshavn 
på dansk). Ilulissat, som betyder is-
fjeldene, er Grønlands tredjestørste 
by med knap 5000 indbyggere. Den 
ligger på Vestgrønland i Diskobugten, 
ca. 2 km nord for mundingen af Ilulis-
sat Isfjord.  Mange af indbyggerne er 
beskæftiget i fiskeindustrien og med 
fiskeri. Specielt er det rejer og helle-
fisk, som er vigtige produkter i fiske-
industrien. Der går ingen veje mellem 

byerne på Grønland, så man kan kun 
sejle eller flyve til byen. De senere år 
er turisme også blevet en vigtig del. 
Dette skyldes ikke mindst, at Ilulissat 
Isfjord i 2004 blev optaget på UNE-
SCOs verdensarvliste. Ved isfjordens 
begyndelse ligger Ilulissat Isbræ, som 
er en af verdens mest produktive glet-
sjere. Ved kanten af bræen afbræk-
kes hele tiden store isbjerge, som kan 
være flere hundrede meter i diameter. 
Så det er et betagende syn der møder 
én, når man bor i eller gæster byen. 

Ilulissat har også opfostret et par 
kendte polarforskere, nemlig Jørgen 
Brønlund (1877-1907) og Knud Ras-
mussen (1879-1933), og for begge 
er der er rejst mindesmærker i byen.

Kulturel revolution
Grønland gennemgik i det 20. år-
hundrede en smertefuld og til tider 
yderst hårdhændet kulturel revolu-
tion, der næsten har gjort det af med 
den gamle fanger-kultur, og samtidig 
har placeret nutidens grønlændere i 
et spændingsfelt mellem den gamle 
og nye verden – ofte uden fast grund 
under fødderne. Midt i denne proces 

blev skyggesiderne af udviklingen på 
Grønland klare: vold, druk, forsømte 
børn, rodløshed og arbejdsløshed.

Opstart i 1981
Med hele udviklingen fra fangersam-
fund til industrisamfund in mente, 
var der nogle mennesker i Danmark, 
der havde fået på hjerte, at de ville 
gøre en forskel. Så i 1981 rejste 2 
par til Ilulissat. De havde søgt og fået 
arbejde i byen, og i fritiden ville de 
så drive et socialt-evangelisk arbejde 
rettet mod byens børn og unge. Man 
byggede et hus, hvor en del af huset 
skulle indrettes som lokaler til Sne-
spurveklubben, på grønlandsk Qupa-
loraarsuk-klubbi – opkaldt efter vejen 
huset blev bygget på. 

Det mødte fra begyndelsen stor 
opbakning fra lokalsamfundet, og 
i løbet af kort tid vidste alle i byen, 
hvor klubben var. Dette skyldtes ikke 
mindst, at de 2 par havde engageret 
sig i lokalsamfundet, og blev kendte 
personer i byen. Klubben blomstrede, 
og var næsten hver eftermiddag fyldt 
af glade børn og unge, som her kun-
ne opleve et trygt fristed. Også uden 
for klubbens mødetider blev der ydet 
hjælp, når børn var blevet forladt af 
forældre der festede, og havde brug 
for trøst og forståelse. 

Snespurveklubben
Formålet med klubben er, gennem et 
socialt-evangelisk arbejde, at give børn 
og unge en positiv fritid og et livsind-
hold, der bygger på den kristne tro. 
Der har gennem årene været mange 
forskellige tiltag i klubben. Der er 
åbent hus hver eftermiddag, klub for 
10-14årige en aften ugentligt, og der 
er klub for unge samt legestue for børn. 

Der er leg, hobbyaktiviteter, musik, 
spil, bibelhistorie, lejrture til hytten i 
Kangersuneq, sejlture mm. 

Tylstrup Genbrugs støtteprojekter 2

GRØNLAND 
– et socialt engagement

AF SøREN MORTENSEN

Hytten i Kangersuneq
Naturen spiller en vigtig og afgørende 
rolle for livet i Ilulissat, så man be-
sluttede at bygge en hytte ved en lille 
bugt 20 km fra Ilulissat. Hytten kan 
om sommeren nås gennem sejlbåd 
eller til fods. Om vinteren er det ved 
hundeslæde eller på snescooter. Hyt-
ten bruges til friluftsliv samt weekend-
ture og sommerlejre. Her er plads til 
at ca. 30 kan overnatte i sovesale. 

Udviklingen gennem årene
I løbet af årene medførte klubarbej-
det, at der begyndte at komme voks-
ne til. Der blev påbegyndt et evange-
lisk arbejde, som i 1997 blev til en 
selvstændig frikirke, som i dag er en 
del af Den Grønlandske Frikirke. Det 
oprindelige hus er blevet udvidet flere 
gange, og nye klub- og mødelokaler 
er kommet til. En del af bygningen har 
i perioder været ramme for et bofæl-
lesskab, så man kunne tilbyde unge 
grønlændere et sted at bo i et alko-
holfrit miljø.

Tylstrup Genbrug hjælper
Der er brug for, at vi fra Danmark 
hjælper til med økonomien, da man-

ge af de lokale ikke selv har mange 
penge til rådighed. Det er ikke gratis 
at drive klubaktiviteter, og i dag er det 
hovedsageligt grønlændere selv der 
står for aktiviteterne. Ind imellem er 
der danske volontører som giver tid i 
nogle måneder til støtte og hjælp med 
klubarbejdet. Flere danske familier 

har også igennem årene haft arbejde 
i Ilulissat, og så i fritiden støttet op 
om arbejdet. Så støtten fra Tylstrup 
Genbrug har gennem årene været til 
stor glæde og hjælp, så det sociale 
arbejde kan fastholdes.

Spil i klubben. Hytten i Kangersuneq.

Snespurveklubben.

M
aj

 2
01

6

14

M
aj 2016

15



Silas Valdemar:
Jeg hedder Silas Valdemar Nielsen. 
Jeg er 8 år og startede til badminton 
sidste år. Vi havde badminton i en af 
vores idrætstimer, og jeg synes det 
var rigtig sjovt. 

Da jeg startede til træningen var jeg 
spændt på at starte, men også lidt 
nervøs. Men jeg kendte de andre, der 
var der fra skolen. 

Vi lærer mange svære ting som 
baghånds drop, forhånds drop, dou-
ble serv og benbevægelser. Men vi 
leger også. Jeg kan især godt lide le-
gen ”spis-fredags-slik-med-god-sam-
vittighed”. Det er, hvor vi skal spæne 
rundt om alle banerne og prøve at 
indhente det andet hold.

Jeg har prøvet at være til mit første 
stævne. Det var herhjemme i Tylstrup. 
Jeg tabte, men gjorde mit bedste. 
Mine trænere hjalp mig i kampene 
med at fortælle mig, hvad jeg skulle 
gøre, så jeg var ikke nervøs. Det var 
skægt at være med til et stævne.

Det bedste ved badminton er alle 
vennerne. Vi er mange børn og hjæl-
per hinanden. Vi er nogle stykker som 
følges ad til badminton efter skole. 
Det er fedt.

Lukas Erik:
Jeg hedder Lukas Erik Nielsen. Jeg er 
5 år og startede til badminton i år. Jeg 
startede til badminton, fordi det var 
sjovt. Jeg havde været med og se min 
storebror træne. Jeg er den yngste på 
holdet, men det er lige meget. Træ-
nerne er søde og hjælper mig.

De andre børn hjælper mig også, 
hvis jeg ikke kan finde ud af det. Jeg 
har lært forhånds drop, og hvor jeg 
skal stå, når jeg server. Jeg har også 
lært det hedder ”out”, når bolden er 
ude. Jeg har fået nye venner. Jeg har 
også prøvet at spille kamp. Det er sjo-
vest at spille kamp. Vi leger også. Jeg 
synes også, det er rigtig sjovt at lege 
katten efter musen. Jeg spiller også 
badminton med min far og mor nogen 
gange.

Allan:
Jeg hedder Allan Nielsen og er 41 år. 
Jeg har spillet badminton i 25 år ef-
terhånden. Men har haft pause over 
en periode, fordi det ikke passede ind 
med mit arbejde til hverdag. 

Det var fordi min kone fortalte, at 
det var muligt at spille i weekenden, 
jeg kom i gang igen. Man har startet 
et hold, der hedder Familiebadminton 
i weekenden og det passer rigtig godt 
med os.

Jeg spiller med mine to børn og min 
kone. Det bedste ved familiebadmin-
ton er helt klart at være sammen med 
min familie og starte lørdagen med at 
få sved på panden. Især når jeg ikke 
er så meget hjemme til hverdag.

Jeg vil varmt anbefale andre at 
starte til familiebadminton. Det er 
hyggeligt.

Hvordan er det at gå til 

 BADMINTON?

Jonas og Jette.

Kommer i næste Indblik: 

Tilflytter til Tylstrup

Turen startede lørdag kl. 7:15 fra Tyl-
strup (Tak for drikkelse til Stines mor). 
Efter 3 timers lang køretur endte vi 
ved Medius Hallen i Holsted, hvor vi 
indkvarterede på den skole vi skulle 
bo på – Højmarkskolen. Da vi var ind-
kvarteret, spiste vi hjemmelavet pøl-
sehorn og pizzasnegle (Tak for mad til 
Nannas mor). Efter vi havde spist la-
vede vi fletninger på hinanden, deref-
ter skulle vi spille vores første kampe 
som gik perfekt 5-1 over Nr. Lyndelse. 

I ventetiden til de næste kampe tog vi 
i svømmehal i Vejen. Til aftensmad fik 
vi kylling, en masse salat og pommes 
frites. De næste kampe spillede vi kl. 
20:00, som også gik rigtig godt 4-2 
over Stautrup.

Efter vi havde spillet, tog vi et langt 
bad, og derefter skulle vi i de klasser 
hvor vi skulle sove, vi hyggede med 
Paradise Hotel og slik (tak til Emilies 
far). Kl. 22:30 var der ro i klasserne. 
Søndag stod vi op kl. 7:30. 

Efter vi havde pakket vores ting sam-
men, gik vi over i hallen for at spise 
morgenmad, som var meget godt. 
Efter morgenmad spillede vi kampe 
igen, denne gang mod Stilling som 
også gik rigtig godt 4-2 til os. 

Da vi var færdige med kampene, 
skulle vi have frokost, som bestod 
af bland selv sandwich og pommes 
frites. Som tidsfordriv spillede vi kort, 
indtil vi skulle spille igen, vi spillede 
bl.a. 7 og Røvhul. 

Vi spillede vores sidste holdkamp for 
denne sæson, som også gik rigtig 
godt 4-2 til os mod Hjerting, og denne 
kamp var årsagen til, at vi fik vores 
dejlige guldpokal og medaljer. Og så 
gik turen hjemad med et lille stop på 
McDonalds (tak til klubben for McDo-
nalds mad). Til slut vil vi takke Tylstrup 
Autohandel og Ajstrup Tømrer v/Dan 
Kristiansen for vores nye spillertrøjer. 

Mange tak for hjælpen til turen til: 
Emilies far (Richard/7-eleven)
Nannas mor (Heidi)
Stines mor (Solveig)
Nikolines mor (Dorthe) 
Og tak til Tylstrup Badminton klub

Danmarks Bedste Ungdomsspillere 2016
SKREVET AF: NIKOLINE MAAGAARD BLOK, NANNA MøLLER ANDERSEN, EMILIE GADE CHRISTIANSEN OG STINE LENNERT                          
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Søndag den 3. april var Tylstrup igen i 
år med i Landsindsamlingen til fordel 
for Kræftens bekæmpelse, og også i 
år fik vi et rigtig flot resultat i hus. I 
alt 14.235 kr. blev der indsamlet af 
12 friske indsamlere. Der var i år fuld 
hus af indsamlere, så alle husstande 
fik besøg, hvis de var hjemme. Der 
blev endda det ”luksusproblem”, at vi 
fik et par indsamlere for meget ind. 
De tog så i stedet en tørn i Vestbjerg, 
hvor de manglede indsamlere. Tak for 
det. 

Jeg har i år prøvet at lege med lidt 
statistik i forbindelse med årets ind-

samling, og som det ses i regnska-
bet, så er folk mest gavmilde ude i de 
tyndbefolkede områder. 

Det sjovt at se, at der ikke er den 
store forskel på, hvor mange penge 
som kommer i raslebøsserne på de 
forskellige ruter fra år til år. 

Der skal lyde en stor tak til alle for 
den gode modtagelse, vi fik på dagen. 

Sæt kryds i kalenderen på søndag 
den 2. april 2017, der kommer vi 
nemlig igen. 

Flot indsamling til fordel for
 KRæFTENS BEKæMpELSE!

...får vi ikke, men Aalborg Kommune 
har sat midler af, så Tylstrup Skole 
kan få lavet omfattende ændrin-
ger af lokalerne. Der er afsat over 
2.000.000 kr., som skal sikre, at 
vores børn i årene fremover får langt 
bedre faciliteter, når de skal undervi-
ses i Håndværk & Design, Billedkunst 
og Madkundskab. Det er nye fag, som 
alle er en del af skolereformen, og de 
lokaler, som er på Tylstrup Skole i dag 
er bestemt ikke tidssvarende. Det har 
kommunen heldigvis være enig i og 
har derfor bevilget pengene, så vi kan 
komme i gang med renoveringer alle-
rede i år. Planen er, at de nye lokaler 
skal tages i brug allerede til efteråret, 
og der vil være mulighed for at følge 
projektet på skolens facebook.

Udover at det hele bliver nyt og 
smart, så betyder det også, at der bli-
ver langt større mulighed for at blande 
fagene og undervise på tværs af klas-
serne. Vi får et stort lokale med mulig-
hed for at undervise i flere forskellige 
fag på en gang, og der bliver meget 
bedre plads til at undervise flere børn 
i forskellige aldre samtidig. Det er en 
klar gevinst, når der skal holdes fag-
dage, emneuger og afvikles projekter. 

Tylstrup Skole har været igennem 
en rivende udvikling de sidste par år 
med skolereform, ny overenskomst 
for lærerne og udskiftning i ledergrup-
pen. I skolebestyrelsen er vi ikke i tvivl 
om, at Tylstrup Skole er en fantastisk 
landsbyskole, som byder på det bed-
ste af det, de små skoler kan. Med 
disse ændringer bliver vi også en 
skole, som er fremtidssikret, og hvor 
vores børn i endnu højere grad, kom-

mer til at nyde godt af de mange for-
dele ved reformen. Vi arbejder hele 
tiden på, at skolen skal være en del 
af lokalsamfundet og glæder os over 
samarbejdet med foreninger og er-
hvervsliv i byen – et samarbejde som 
godt kan blive endnu bedre, så går 
du rundt med en god idé, så kontakt 
endelig skolebestyrelsen, så idéerne 
kan blive omsat til virkelighed. 

EN HELT NY SKOLE
På VEGNE AF SKOLEBESTYRELSEN, ANNE MERETHE CHRISTENSEN

www.tylstrup-by.dk

Rute 

nr.  Indsamler

Antal

Husstande

 Beløb pr. 

Husstand 

 I alt indsamlet

på ruten 2016 

Indsamlet

 i 2015

1
Hammelmosevej og Klit‐

gårdsvej
84 20,83kr.           1.750,00kr.            1.750,50kr.       

2 Ultvedparken og Ultvedvej 77 14,34kr.           1.104,00kr.            1.276,50kr.       

3
Luneborgvej 2 ‐ 118. Hare‐

stien og Mølledamsvej
113 9,25kr.             1.045,00kr.            1.052,50kr.       

4

Luneborgvej 1 ‐ 115, Vester‐

gårdsgade, Langesvej, 

Søndervang, Pogevej, 

Arendrupsvej og Gr. Sørensens 

Vej. 

130 9,33kr.             1.213,00kr.            1.186,50kr.       

5

Albert Dams Vej, Bilgårds‐

vej, Brandborgsvej, Hedensvej, 

Hedestien og Jens Thises Vej

95 13,15kr.           1.249,50kr.            1.252,50kr.       

6
Tylstrupparken og Tylstrup‐

vej
114 15,44kr.           1.760,50kr.            1.112,00kr.       

7

Askvej, Dunbirkevej, Forsøgs‐

vej, Gl. Skolevej, L.P. 

Jacobsensvej, Rødbøgevej og 

Sølvpoppelvej. 

91 12,56kr.           1.143,00kr.            1.354,50kr.       

8

Luneborgvej 125 ‐ 215. 

Tylstrup Hedevej, Stenisengevej 

og Brændskovvej

69 21,66kr.           1.494,50kr.            1.109,00kr.       

9 Tylstrup Landevej, Hjallerup‐

vej og Tylstrup Nørrehede.
27 33,78kr.           912,00kr.               900,00kr.          

10
Vildmosevej, Luneborgvej 

220 ‐ 305, Barbaraskvej, 

Smalskiftevej, Nørre Halne Engvej

58 13,13kr.           761,50kr.              

11 Gl. Vrå mark og Skovmarken 66 21,73kr.           1.434,00kr.            1.402,50kr.       

12

13
Tylstrup Frikirkes kaffebord 

efter gudstjeneste
1 368,00kr.         368,00kr.               275,50kr.          

I alt Indsamlet 2016 925 15,39kr.           14.235,00kr.         12.672,00kr.     

Kræftens Bekæmpelse indsamling i Tylstrup 2016

AF JENS THOMSEN NYGAARD
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Tylstrup Borgerforening afholdt den 
31. marts generalforsamling på sko-
len. Udover bestyrelsen mødte der en 
god håndfuld borgere op til en hyg-
gelig aften.

Theresa Vede og Lisbeth Pilgaard 
var på valg. Theresa ønskede at træde 
ud af bestyrelsen. I stedet meldte Ra-
kel Poulsen sig på banen. Vi siger tak 
til Theresa for indsatsen og velkom-
men til Rakel. Lisbeth modtog gen-
valg, og forsætter endnu en periode.

Der skulle også vælges to nye revi-
sorer, da Henrik Bøg og Jørn Jørgen-

sen ikke ønskede genvalg. Det blev 
Jakob Borg Andersen og Per Holm-
gaard. Dejligt når det lykkes at få nye 
borgere til at tage en bestyrelsestjans. 
Her skal selvfølgelig også lyde en tak 
til Henrik og Jørn for indsatsen gen-
nem alle årene. Under mødet blev 
der drøftet forskellige muligheder for 
at forskønne Tylstrup, og hvordan 
byen gøres endnu mere attraktiv for 
interesserede boligkøbere. Hvad sig-
nalerer Tylstrup, når man kører igen-
nem byen? Kan vi gøre den endnu 
mere indbydende? Hvordan byder vi 

nye Tylstruppere velkommen og får 
dem integreret i vores lille lokalsam-
fund? Mange gode spørgsmål som vi 
vil drøfte videre i Borgerforeningen og 
forsøge at sætte handling bag.

Det blev tydeligt, hvor vigtig det er 
at Tylstrup bys hjemmeside er up to 
date og viser hvilke muligheder og 
faciliteter byen byder på. Det vil der 
blive kigget på i nærmeste fremtid.

Borgerforeningens bestyrelse 
er nu blevet konstitueret 
og ser ud som følger:
Formand: 
Lisbeth Pilgaard  
Næstformand: 
Thomas Jefta Petersen 
Kasserer: 
Preben Mattesen 
Kontakt til markedsudvalget: 
Kenneth K. Jensen 
Kontakt til revyudvalg og Samråd: 
Lisbeth Nielsen 
Menigt medlem: 
Rakel Poulsen  
Menigt medlem: 
Lindy Sørensen  
Suppleant: 
Hanne Hedegaard 

Vi glæder os til at tage fat på et nyt 
år med nye tiltag og traditionsrige ar-
rangementer.

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

Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

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

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

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

 Nyt fra Borgerforeningen
Tylstrup Borgerforening er en aktiv be-
styrelse, der igennem årene har væ-
ret indblandet i en del nye tiltag i byen 
– og vi vil gerne lave endnu flere! For 
ikke at drukne i vedligeholdelsesop-
gaver har bestyrelsen derfor besluttet, 
at give mulighed for at byens borgere 
og foreningsliv kan byde ind på for-
skellige udbudte opgaver. Til gengæld 
vil Borgerforeningen støtte med et 
pengebeløb, som tak for hjælpen. 

Det kommer til at 
foregå således
Borgerforeningen sætter en opgave 
til salg for et forudbestemt beløb. 
Det kunne være på Facebook, i Ind-
blik eller på Tylstrup bys hjemmeside. 
Opgaven kunne f.eks. være maling af 
multibanen, arbejdsopgaver i anlæg-
get, oprydning ved søerne, uddeling 
af girokort, hjælp til markedet mm. 
Derefter kan interesserede forenin-

ger/institutioner byde ind på opga-
ven. Det kunne f.eks. være klasserå-
det der vil samle penge sammen til 
en lejrtur, børnehavebestyrelsen der 
ønsker sig penge til nye legeplads-
redskaber, pensionistforeningen der 
samler penge ind til en tur ud i det 
blå, eller fodboldholdet der vil med til 
en spændende turnering i udlandet. 

Vi vil gå efter ”noget for noget” 
princippet, og det vil derfor ikke læn-
gere være muligt at søge Borgerfor-
eningen om penge, uden at der hører 
en opgave med.

Det er vigtigt, at vi i Tylstrup føler et 
fælles ansvar for at byens grønne om-
råder og anlæg holdes i god stand. At 
vi hver især medvirker til at der er ak-
tivitet og engagement i foreningerne, 
på skolen, på plejehjemmet og hvilke 
kredse den enkelte borger ellers be-
væger sig i. Tylstrup Borgerforening 
vil gerne være med til at understøtte 

begge dele, hvilket vi håber vores ide 
vil medvirke til.

Det er vigtigt endnu engang at 
pointere, at de økonomiske mid-
ler Borgerforeningen har at arbejde 
med udelukkende kommer fra vores 
medlemskontingent og fra marked og 
revy. Markedet og revyen består, fordi 
Tylstrup heldigvis har nogle ihærdige 
frivillige, der år efter år brænder for at 
holde hjulene i gang i vores landsby. 
Husk de kan altid bruge flere hænder!

At deltage i frivilligt arbejde er en 
dejlig måde at lære nye mennesker 
at kende på, og samtidig gøre en god 
gerning. 

Sidst men ikke mindst
Husk nu at blive medlem af Borgerfor-
eningen, hvis du ikke allerede er det. 
Det er vigtigt for dig og din by!

 Noget for noget!

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 Bethania Kirke 
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig

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

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

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. 
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Peter Børgård er spejderleder i Tyl-
strup Frikirke, og sidste efterår rejste 
han sammen med sin hustru Birthe 
med Felix rejser til Armenien, og in-
den afrejsen vidste de så godt som 
intet om dette land. Så her får du 
en beretning fra et af verdens første 
kristne lande.

Den armenske forhistorie
Vi landede i hovedstaden Yerevan en 
tidlig morgen og blev indlogeret på 
vores hotel.

Allerede om formiddagen samme 
dag blev vi introduceret for den ar-
menske forhistorie helt tilbage til 
stenalderen. Den armenske tidlige 
historie minder meget om Danmarks, 
stenalder, bronzealder o.s.v. , men 
mens vi benyttede os af flintredska-
ber, brugte armenerne obsidian, en 
vulkansk stenart, som har samme 
egenskaber som flint, og kan variere 
fra kulsort til glasklar og skinnende.

Kristendommen  
som statsreligion
Når vi passerer Kristi fødsel bliver for-
skellen iøjefaldende. For allerede i 73 
efter Kristus fortæller den armenske 
tradition, at Bartholomæus – en af 
Jesu disciple – kom til Armenien og 
forkyndte Guds ord. Som den første 
stat i verden antog Armenien allerede i 
301 kristendommen som statsreligion.

Muron – den hellige olie
Kristendommen gennemsyrer hele 
det armenske folks fortælling frem 
til i dag. Det blev tydeligt at mærke, 
da vi besøgte Armeniens hovedkirke i 
Edzmiazin. De dage vi var i Armenien 
blev den hellige olie indviet. En lang 
liturgi på mere end fyrre dage kulmi-
nerer i indvielsen af Muron – den hel-
lige olie. Det fortælles, at olien kan 
føres tilbage til Moses tid.

I anledning af indvielsen af Muron 
samles armernere fra hele verden 

hver 7. år i Edzmiazin. Vi var meget 
heldige at komme til Armenien på 
dette tidspunkt. Selve velsignelsen af 
olien blev sendt på landsdækkende 
TV. Det ville svare til en håndbold- el-
ler fodboldkamp mellem f.eks. Dan-
mark og Sverige.

At leve – og at overleve
Vi rejste rundt i Armenien i 7 dage 
med udgangspunkt i Yerevan og så en 
række steder, som var meget vigtige 
for armenerne.

Samtidig kunne vi konstatere, at 
Armenien er et meget frugtbart land, 
for de som vil arbejde for føden. Vi vil 
betegne levestandarden i Armenien 
som under middel på vores skala. 
Ved siden af deres faste arbejde har 
mange armenere bijobs for at holde 
en rimelig levestandard. Har man en 
have, er man godt stillet, for så kan 
man dyrke grøntsager til eget forbrug. 
Henkogning og syltning er meget 
brugt i husholdningen. Hverdagen er 
bygget op omkring at leve og overle-
ve. Det er en kunst, som armenerne 
har lært på den hårde måde.

Dette måtte vi erfare ved besøget 
på Museet for det armenske folke-
drab.

Forfølgelse af de kristne – 
og danske Karen Jeppe
Allerede i 1885 tillod den tyrkiske sul-
tan Abdülhamid II at man kunne drive 
fri jagt på de kristne armenere. Mænd 
og store drenge blev brutalt myrdet, 
kvinder voldtaget og solgt som slaver, 
men det var kun i dele af Anatolien 
– det nuværende Tyrkiet – det skete.

På det tidspunkt hørte en dansk 
kvinde - Karen Jeppe - om disse mas-
sakrer og besluttede sig for at rejse 
mod syd for at hjælpe de armenske 
kristne.

Hun blev i Mellemøsten resten af li-
vet, og hjalp så godt hun kunne – især 
forældreløse børn.

Det armenske folkemord
Abdülhamid II’s pogrom mod de ar-
menske kristne var bare en forløber 
for det store folkemord, som Ungtyr-
kerne – et nyt liberalt tyrkisk parti - 
stod for i 1915-17.

Sovjets indgriben og overtagelse af 
Armenien gjorde, at en fjerdedel af 
armenerne overlevede. Af 2.000.000 
armenere overlevede ca. 500.000.

Dette folkemord har sat sig dybe 
spor i det armenske folk, og i 2015 
mindedes man overalt i Armenien 
dette forfærdelige sår i den armenske 
folkesjæl.

Da vi en dag kom til en landsby, så 
vi forskellige flag hen over vejen. Vi 
spurgte, hvad det var for nogle flag. 
Vores armenske guide fortalte, at det 
var alle de lande, som har anerkendt 
det armenske folkedrab. – Danmark 
glimrede ved sit fravær. Vi har jo en 
stor samhandel med Tyrkiet, som 
ikke vil anerkende folkedrabet. – Den 
sved!

Ararats bjerg
Armenerne er meget stolte af Ararats 
Bjerg, – der hvor Noah ifølge Bibelen 
grundstødte efter syndfloden. Bekla-
gelig vis gav russerne Ararats Bjerg til 
Tyrkerne som en konsekvens af, at ar-

menerne ønskede at være selvstæn-
dige. Det har skabt megen vrede hos 
det armenske folk.

Gæstfrie
Armenerne er ud fra vores oplevelse 
et meget gæstfrit folkefærd, og vi føl-
te os velkommen, hvor vi kom frem. 
Vores rejse var godt tilrettelagt, og vi 
blev guidet af et par meget dygtige 
kvinder, som tidligere havde været 
i Armenien og havde dannet nogle 
stærke netværk.

Syv dage lyder ikke af meget, men 
syv dage i Armenien med alle de gode 
og onde historier giver en ny vinkel på 
tilværelsen.

Spejderleder på langfart

ARMENIEN 
– et kristent land AF PETER BøRGåRD

Faktaboks Armenien
– Ligger i Kaukasus i det østlige Europa 

(bjergrigt).
– Grænser: Georgien i nord, Aserbajds-

jan i øst, Iran og Tyrkiet mod vest.
– Styreform: Republik.
– Der bor ca. 3 mill.
– Hovedstad: Jerevan (1,1 mill.).
– Størrelse: 30.000 km2 (DK 43.000)
– Klima: Kontinentalt med varme, tørre 

somre og kolde vintre med sne.
– Sprog: Armensk (eget alfabet)
	 Հայաստանի	Հանրապետություն
  (Republikken Armenien)
– Religion: 93% tilhører den Armenske 

Apostoliske kirke – som er en koptisk 
kirke. Resten er bl.a. katolikker, bapti-
ster, muslimer m.m.

En gammel kirke. Frugtbart.

Ararat i det fjerne.
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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

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

   Ajstrup 
Vognmandsforretning

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

STøT 
INDBLIK 

- lav en indbetaling på vores konto: 
7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet. 

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Estate  
John Andersen

 3011 4166
Bredgade 3, 9700 Brønderslev

www.estate.dk

Levering af sand, grus 
og diverse granitskærver

Tlf. 30980975 / 40360969
ajstrupvognmand@gmail.com

Lastvogn · gummiged · RendegRaveR

Brønderslev

20 96 66 18
møbelbotikken.dk

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

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

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

• Hul i vejen

• Stoppet rendestensbrønd

• Blinkende gadelygte

• Hærværk i park

• Bøjet vejskilt

• Skæv fortovsflise

www.aalborgkommune.dk/tip

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

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles  
i august 2016 i løbet af uge 33.  
Kontakt derfor Jens senest:

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

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

	

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

MAJ 2016
 11.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Fresh Café i Hammelhuset. For teenagere.

 15.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Pinstgudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 15.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Pinsegudstjeneste Finn Kier-Hansen.

 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 11.00 Friluftsgudstjenste i Hammer Bakker.

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

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

 19.-20.  Børnehaven Duslingen:
  Er på koloni.

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.

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

 25.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Springtur til Gartneriet. Der er samkørsel.

Kalender
 1.-31.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden: 
  Ferie for aktivieter fra centerråd og støtteforening i  
  hele juli måned. Der vil være personale i aktiviteten,  
  dog ikke i uge 30 samt tirsdag og onsdag i uge 29.

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

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

 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Sogneudflugt til Lille Vildmose. Tilmelding nødvendigt.

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

 25.-31.  Tylstrup Frikirke:
  Sommerstævne på Efterskolen Lindeborg. 

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

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

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

 6.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved persionistforeningen.

 7.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”.

 9.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag 
  i måneden: Sild og snaps, og let lun.

JULI 2016

AUGUST 2016

 2.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Tur til Ultvedsøerne med naturvejleder Esben Buch.

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

 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver.

 5.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 11.00 ”Mandehørm”.

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

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

 11.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
 kl. 13.30 Banko ved persionistforeningen.

 14.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Fælles madlavning og spisning, den anden tirsdag 
  i måneden: Sild og snaps, og let lun.

 14.  Ajstrup Sogn:
 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

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

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

 16.  Tylstrup Frikirke:
  Open By Night ved Hammelhuset.

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.

 22.  Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
  Sommerudflugt til Bangsbo have, 
  samt Bangsbo museum. Se opslag.

JUNI 2016
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

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

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

... 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

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

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 · murer.ajstrup@gmail.com

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

Morten Jørgensen
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup

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

Gratis varetur hver tirsdag

Alt i gulve

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

”Stedet hvor det sker” 

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

Mail: c.muhlig@mail.dk

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN 
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK 
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

Tryksager, rekLaMearTikLer, 
skiLTe, weB og prinT ...

Kærvang Materialer
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup

Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

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

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LæGEVAGTEN
70 15 03 00

LæGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

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

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

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

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

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen 
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm 
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRæNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Lasse 
30 85 15 49

BøRNEHAVEN 
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe 
93 52 10 12 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halinspektør:
Maria Nielsen 
29 73 03 35

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

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

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

Håndbold 
Formand:
Lise Larsen  
61 75 39 03
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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

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

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

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

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

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

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

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


