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

Flot indsamling til fordel for
Kræftens Bekæmpelse
Fra sværd til plovjern
– en refleksion om krigennødvendighed

SØRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
kalender + tlf. tavle

Kalender
Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører
Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

Mikkel slår tønden ned.

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
annoncesalg
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62
grafisk produktion
DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00

International aften i Tylstrup Frikirke
Fastelavn i Tylstrup

der står på gulvet uden at bruge hænderne. Der var både børne- og voksne
konkurrencer og der blev kæmpet til
det sidste. Inden alle gik fornøjet hjem
blev der lavet ballondans til fuld musik.
Brændskov’ venner takker for den
gode tilslutning og ser frem til den
næste fastelavnsfest.

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

Festlig fastelavnssøndag i Frikirken
Aktive spejdere samler skrald

Mikkel Kronborg Jensen, at slå tønden
i jorden – sejt gået. Tønden indeholdte
– heldigvis ingen kat – men skønne
lækkerier til alle størrelser.
Efterfølgende var der hygge med
saftevand, kaffe, kage og selvfølgelig
fastelavnsboller.
Da sulten var lagt blev der lavet
små konkurrencer – hvem kan spise
”snørebånd” først uden at bruge hænder og hvem kan spise en flødebolle

redaktører

Tylstrup Borgerforening
Generalforsamling
Barndommens gade del 14
Sommerferierne - 2. del

Søndag den 26. februar 2017 inviterede Brændskov’ venner til nogle hyggelige eftermiddagstimer i anledning
af fastelavn – mange udklædte børn
og voksne havde fundet vej til forsamlingshuset. Arrangementet startede
med lidt leg med balloner og efterfølgende skulle der slås ”katten af tønden” – her vidste de fremmødte børn,
hvor kraftfulde de var sådan en søndag eftermiddag og til sidst lykkes det
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stof til redaktører
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primo

3/2017

13/7 – 17
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4/2017

12/10 – 17

uge 46

De flotte udklædte.

Flødebollekonkurrence.

Mad, meninger og tro
I efteråret havde Tylstrup Frikirke et Alpha-kursus, som er en introduktion til den kristne
tro. Ved afslutningen udtrykte mange et ønske om at fortsætte. Derfor genoptager vi det
gamle kursus: ”Mad, meninger og tro”, men med nye emner.
Vi begyndte d. 18. januar, men fortsætter en onsdag i hver måned til og med juni.
De kommende datoer er: 17. maj og 14. juni.
Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale.
Det er ikke nødvendigt at have deltaget i Alpha kursus for at være med til ”Mad, meninger og tro”. Alle der er
nysgerrig på, hvad bibelen siger til os i nutiden, kan deltage. Man kan være med en eller flere gange.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen 25349034 senest mandagen før hvert kursus.
Der er et deltagergebyr på 25 kr. pr. gang.
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Når man kører vest ud af Tylstrup, møder man nogle skilte ved indkørslerne
til flere gårde, hvorpå der står ”Klovborg”. Well de fleste ved vel godt,
at det er gårde, som har det navn,
men ved man også, hvad der ligger
bag navnet og gårdene, som også
har oprindelige gamle navne skrevet
på skiltene? Jeg har længe haft lyst
til at undersøge det nærmere, også
fordi jeg ved, at det er de samme som
ejer gårdene. Når jeg siger ”de” så er
det fordi det er Lars Pedersen, som
har gården ”Klovborg” i Øster Brønderslev, og så hans søn Niels Hedermann, der bor på gården ”Lykkegård”
som ligger på Tylstrup Hedevej 38 her
i Tylstrup. (Det skal lige her siges at
”Lykkegård” ikke er gårdens oprindelige navn, men ”Rævbak”. Det var den
tidligere ejer som ændrede navnet på
gården). Hvad der ligger bag alle de
gårde og måden de bliver drevet på,
har jeg tænkt mig at undersøge nærmere, og da jeg en fredag aften mødte Niels Hedermann til romsmagning

i Tylstrup Hallen, spurgte jeg ham, om
han havde lyst til at få besøg af mig til
en sludder. Det havde han heldigvis.
Det blev et yderst interessant besøg
på et nyt moderne storlandbrug.
Fulde navn: Niels Hedermann
Stilling: Selvstændig landmand
Alder: 37 år
Civil stand: Gift med Joan Vangsted,
som kommer fra Flyvbjerg ved Jerslev
Børn: 2 stk. Valdemar på 9 år og Johanne på 5 år

Hvor er du født og opvokset, og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født i Øster Brønderslev og har
boet der det meste af mit liv. Jeg gik
på Øster Brønderslev skole til 7 kl. og
kom så derefter til Jerslev skole og tog
overbygningen der. Dvs. jeg tog 10 kl.
på Åbybro efterskole. Det var en rigtig
god tid.
Min far er Lars Pedersen, som har
”Klovborg” i Ø. Brønderslev, og min
mor Lis Pedersen er farmaceut og ar-

bejdede på apoteket i Brovst. Hun er
gået på pension nu. Jeg har 3 søskende. Min lillebror hedder Klavs. Han er
medejer af en dyrlægepraksis ved
Silkeborg. Så er der min søster Gitte,
som er læge og bor i København. Min
anden søster Ellen er tøjdesigner og
har sit eget firma i København.

Fortæl lidt om din uddannelse?
Efter endt skole gik jeg i gang med
landbrugsuddannelsen, for jeg var
ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville
være. De to første skoleophold var på
Try Landbrugsskole. Jeg var i praktikophold på et par svine gårde i henholdsvis Hvilshøj og Tolstrup, inden
jeg så kom på Kalø Landbrugsskole
og blev faglært landmand, som det
hed dengang. Derefter kaldte militæret, hvor jeg var soldat i Skive i 9 måneder som artillerist og kørte tanks.
Det var en god tid.
Midt i det hele var jeg også på en
jordomrejse i 16 måneder, hvor jeg
arbejdede på en kvæggård på Nord

Nu er du så uddannet og
færdig med at rejse rundt i
verden, hvad skete der så?
Lige efter min uddannelse arbejdede
jeg i 9 måneder som driftsleder på en
gård nede på Djursland, inden vi så
overtog ”Lykkegård” her. Det gjorde
vi 1. januar 2005. Det var en perfekt ejendom at overtage. Der var
nyt stuehus og en stald som lignede
den, vi har i Ø. Brønderslev, og den
var i god drift. Samme dag overtog
vi også gården ”Fossevangen” ude
på Luneborgvej, og de følgende 2 3 år købte vi flere gårde op herude
vest for Tylstrup. Det var lige før Finanskrisen satte ind, hvor det gik det
godt over det hele. Vi købe ”Ravnhøj,”
”Lille Vibholm” også på Luneborgvej,
”Elmegården” ude på Barberaskvej
og ”Engbrogård” på Stenisengevej.
Senere købte vi også ”Mosegården”
ude på Taffelgårdsvej. Det gik uhyggeligt stærkt. Men det blev helt perfekt,
fordi alt jorden ligger samlet bortset
for gården i Ø. Brønderslev. Når jeg
hele tiden siger ”vi”, så er det fordi
min far og jeg driver det hele sammen
i et I/S og ejer det ca. halvt/halvt. Alt

regnskabet er samlet i Ø. Brønderslev.
Ansvarsområderne er delt op imellem
os. Vi malker på 3 af gårdene, nemlig
her på ”Lykkegård”, på ”Klovborg” i
Ø. Brønderslev, og på ”Mosegården”
ude på Taffelgårdsvej. Tilsammen ejer
vi 920 ha. I 2015 solgte vi 130 ha
fra. Det var alt jorden ude på Taffelgårdsvej. Det lå lidt langt væk fra os.

Fortæl lidt om,
konceptet ”Klovborg”
Det er for os, som i mange andre virksomheder, sådan at vi specialisere os.
Vi er mælkeproducenter og arbejder
med køer. Det er det, vi har forstand
på, og det er det vi er gode til. Det
der med at dyrke korn, det er vi simpelthen ikke dygtige nok til. Det lyder
lidt mærkeligt, men vi ejer faktisk alt
for meget jord i forhold til det, vi har
brug for, så derfor lejer vi en tredjedel
af vores marker ud til en planteavler
fra Gjøl. Vi dyrker selv kun ca 500 ha.
og det er med græs og majs.
Det er noget, vi startede med for 2
år siden. Det gør også, at vi ikke får
alle de sæsonudsving, hvor der skal
køres hø ind og høstes korn osv. Alle
dagen ligner hinanden, for vi har heller ingen maskiner. Vi lejer maskinstationen til at lave alt markarbejdet. Det
er hovedsagelig Jerslev Maskinstation, der laver vores markarbejde, men
vi bruger også et par af vores lokale
mindre maskinstationer, hvis de har
tid. Men der er Jerslev der ”fylder”, for
de kommer jo med hele deres arsenal

af maskiner, når der skal snittes græs
eller majs. Så er det hele overstået i
løber af ingen tid.
I fremtiden vil vi kun producerer
grovfoder, altså græs og majs til køerne. Vi vil kun sælge mælk, kød og
så lidt grovfoder til andre landmænd.
Som noget helt nyt, vil vi nu også levere vores gylle til det store biogasanlæg i Vrå. Vi får det så tilbage igen,
når det er afgasset, og faktisk meget
mere værd som gødning, og så lugter
det i et mindre omfang, da det er en
tyndere varer, der lynhurtigt siver ned i
jorden. Der er ingen penge i handlen,
men vi få et meget bedre produkt tilbage til at gøde jorden med.

Hvor mange køer har I så,
og hvorfor Jerseykoen?
Vi har tilsammen, på alle de tre gårde, hvor der malkes, 1150 køer af
jersey racen. At det lige blev jersey
koen, vi satsede på, er lidt en tilfældighed, for det var, hvad der var på
”Klovborg”, da min far i 1976 købte
den. Så det er bare den, vi har kørt
videre med. Det er også det, man kan
kalde en miljørigtig ko. Den er ikke
så stor, og derfor skal den ikke have
så meget foder for at producere det
samme kvantum mælk. Derfor kan vi
faktisk have 15 % flere køer i forhold
til de hektar jord vi ejer. I forhold til
tidligere, så er jersey koen nu også
ved at blive større og tungere, end
den plejer at være, og der komme
flere og flere af de skavanker, som de
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øen i New Zealand, og derefter på
en planteavlsgård i Alberta i Canada,
lige nord for grænsen til USA. Det var
meget spændende med de fremmede kulturer, man møder der, og man
skaber nye venskaber. Det giver også
et andet syn på mange ting. Specielt
på at livet kan leves på andre måder,
end det man gør her hjemme i lille
Danmark. Jeg var udsendt med en
udvekslingsorganisation, som hedder
I.A.E.A. (International Agricultural Exchange Association). En god og tryg
måde at rejse på, hvis man er ung og
gerne vil ud og opleve verden. Man
bor hos en værtsfamilie og arbejder
på deres gård. Man får en masse
gode venner på kryds og tværs af
kontinenterne. Især familien jeg boede hos i New Zealand, har jeg meget kontakt med endnu. De var endda
med til vores bryllup og var også på
besøg her sidste sommer.
Efter soldatertiden fortsatte jeg til
Dalum Landbrugsskole på Fyn, og
blev uddannet Agrarøkonom. Det
tog halvanden år, og jeg blev færdig
i 2004.
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Det er nogle søde og tillidsfulde øjne en jersey ko har.
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at se om vi kan finde et marked for
de kalve, evt. i Sverige, men det er
en lang proces, for der går jo næsten
op til 2 - 3 år inden vi ser resultat
af et sådant forsøg. Fra koen bliver
insemineret, til der kommer en kalv til
verden går der 9 måneder, og derefter
går der så godt 1 år inden den er fedet op til slagt.

Driver i gårdene som økologiske
og hvor mange ansatte her I?
Nej, det er det vi kalder traditionel
landbrug. Det er ikke fordi, at vi er så
langt fra at være økologer. Den eneste forskel er, at hvis vi skal kunne
kalde os økologisk landbrug, skal køerne kunne være på græs 150 dage
om året, og det kommer vores køer
ikke. Vores dyr bliver fodret hele året
på stald med græs- og majs-ensilage.
Vi har 12 -13 folk ansat på Klovborg. Det er i det man kalde årsværk.
Vi har 10 fastansatte, dertil kommer
så en del løsarbejdere, der kommer
ind imellem. F. eks har vi nogle som
kommer og malker. Vi tager også en
hel del unge mennesker ind, som
har det lidt svært. Nogle som har det
svært med skolen og bøger osv. De
kan evt. være blevet moppet, eller
andet fordi de ikke kan følge med i
undervisningen. Men så kommer de
herud og får et redskab i hånden eller
skal passe nogle kalve m.m. Så blomstrer de op, fordi de er meget bedre til
at bruge hænderne end bøgerne. De
får tillid og noget ansvar, efter hvad de
formår. Det er så dejligt at se, hvordan de gror med de opgaver, de får.
Det er en aftale vi har med kommunen, vi skal bare passe på ikke at få
for mange ind af gangen, da det så
bliver for uoverskueligt, og kommer til
at tage alt for meget tid for os, som
de skal gå og arbejde sammen med.

Har I ellers planer om
udvidelse af bedriften?

Skiltet ved vejen.

Vi kunne godt i fremtiden ønske os,
at få alle dyrene samlet på et sted.
Vi har jo som nævnt malkekøerne på
tre gårde. Vores ungdyr er spredt på
henholdsvis ”Fossevangen” og ”Engbrogård”, i de gamle stalde der er på
de to gårde. Der bliver brugt meget
tid til transport mellem de forskellige
steder hver dag. Vi kører meget efter

nedslidningsstrategi på de andre gårde, så vi til sidst kan få alle ungdyrene
her til ”Lykkegård” i nye bygninger.
På de to gårde ”Lille Vibholm” og
”Elmegården”, er der svineproduktion, men det er ikke os selv der står
for det. De to gårdes bygninger er lejet ud til en svinebonde. På ”Ravnhøj”
er alle husene solgt fra.
Vi opkøbte jo som sagt rigtig mange
gårde i ”Nullerne” lige før finanskrisen satte ind, og det har været en
drøj omgang at komme igennem. Finanskrisen har været meget hård ved
os, men nu er det som om, at den er
ved at være ovre, og vi kan begynde
at se lyset igen. Mælkeprisen er nu så
langt oppe, at vi kan begynde at sige,
at der er overskud. Vi er jo noget prisgivet vedr. priserne på vores mælk, for
det har vi ikke nogen indflydelse på
selv. Mejeriet henter mælken, og så
får vi pengene ind på kontoen. Fabrikker f.eks. kan jo bare hæve prisen på
deres produkter, hvis priserne stiger.
Eller de kan finde andre og flere aftagere, det kan vi ikke. Det hjælper
ikke, at vi ringer til Arla og siger, at vi
bliver nødt til at have lidt flere penge
for mælken. Så vi er meget afhængig
af markedsprisen. Bare det at prisen
stiger 1 øre per liter betyder for vores
vedkommende 100.000 kr. i merindtægt om året, (vi leverer 10 millioner liter om året), og selvfølgelig det
samme den anden vej, hvis prisen går
ned. Sidste sommer var mælkeprisen
nede på 1,80 kr./l. I dag får vi 2,70
kr./l. Så det gør en stor forskel. Vi skal
have en pris på 2,35 kr./l for at det
går i nul. Vi er så afhængig af markedsprisen. Det eneste vi kan gøre
er, at passe vores dyr så godt som
muligt, og at de får top kvalitetsfoder,
samt at marken bliver dyrket så effektivt og billigt som muligt. Ligeledes
sørge for at have gode dygtige folk til
at hjælpe.
Arla kæmper selvfølgeligt meget
for at finde nye markeder. Den mælk
vi producerer her i Nordjylland bliver
solgt til bl.a. Bahrain, Nigeria og Den
Dominikanske Republik som pulvermælk.
Vi har også selv udviklet os med nye
produkter, i og med at vi leverer GMO
fri mælk. Det vil sige at vi bruger en
anden slags soja som tilskudsfoder.

Nu har vi fået en kok herud at bo,
og derfor kan vi levere maden til Tylstrup Markeds madtelt, og derved
skrabe flere penge ind til Forsamlingshuset. Det gjorde vi i 2016, og har
også lagt billet ind til at gøre det i år.
Der er et kolossalt sammenhold
herude omkring det forsamlingshus,
når der skal laves noget ved det. Alle
kommer og giver et nap med efter,
hvad man har tid og evner til.
Jeg sidder også i samrådet i Tylstrup.
En lille del af køerne.

Soja som kommer fra traditionel soja
og ikke noget som er genmodificeret,
og det betyder også at vi får 7,5 øre
mere for en liter mælk. Det skal lige
siges at det ikke er rene indtægter i
det, for den GMO fri soja er dyrere at
indkøbe.

Hvordan fungerer så
samarbejdet på ”Klovborg”?
Ja det er sådan en form for flydende
generationsskifte. Som det er nu, så
kører det sådan, at min far tager sig
af alt det øst for motorvejen, og de dyr
der er der. Jeg tager så det vest for
motorvejen. Det er så sådan, at jeg
efterhånden får en bid mere af kagen,
Jeg står f. eks for alt vedr. marken og
køb og salg. Jeg er også blevet den,
der har ansigtet ud ad til i virksomheden. Det er mig, som tager til møder
og sidder i organisationsarbejdet inden for landbruget. Det bruger jeg en
del tid på. Det gjorde min far før hen,
men nu er han mere hjemmegående.
Det er en overgang som er gået stille
og helt naturligt, og det fungerer fint.
Min kone Joan er uddannet pædagog, men efter en sygdomsperiode,
har vi valgt, at hun går hjemme. Det
gør, at der bliver mere luft i hverdagen
og et fantastisk samspil, med at hente børnene osv. Nu har hun så også
taget en uddannelse som massør, og
har en briks herhjemme, hvor hun kan
give behandlinger til folk, som har behov for det.

Du i deltager noget
foreningsarbejde siger du?
Ja det gør jeg. Jeg sidder i bestyrelsen
i LandboNord i Brønderslev og også i
en del andre foreninger. Joan synes,

at jeg er med i for meget, men jeg kan
godt lide at have indflydelse og have
kontakter til de forskellige offentlige
instanser. Der er ikke så mange som
har tid til det, men som vi kører vores
landbrug her, kan jeg godt få det til
at passe ind. Det er specielt i februar
måned, at der er mest travlt med foreningslivet, da det er der, der er generalforsamlinger og årsmøder osv.
Vi må ikke glemme, at der også er
noget socialt i det, at komme lidt ud
og møde andre mennesker.
På det lokale plan sidder jeg som
formand for Brændskov Forsamlingshus. Den tidlige ejer af gården her,
Finn Klitgaard Madsen, var formand
for forsamlingshuset, så det var mere
eller mindre med i handlen, at jeg
overtog den post.
Det forsamlingshus har vi nu fået
renoveret op. I 2014 var kassen ved
at være tom, og huset så noget forfaldent ud, så det var på tale, om vi
skulle nedlægge forsamlingshuset.
Men Aalborg kommune, som ejer
bygningerne, forslog os, at prøve at
søge nogle fonde om penge til at få
huset op at stå igen, og det var en
god idé. Først fik vi en halv million til
at renovere udenomsarealerne, med
legeplads osv., samt til at få den gamle lærerbolig revet ned. Der blev også
penge til at renovere selve salen og få
nye døre og vinduer i. Derefter fik vi
250.000 kr. til at renovere køkkenet
og toiletterne. Så fra at have en dårlig
økonomi, har vi nu en ok økonomi, i
og med at det nu er lejet tre gang så
meget ud som før, ligesom vi også har
kunnet tillade os at hæve prisen for at
udleje det. Det er jo et samlingspunkt
for alle som bor herude.

Bliver der tid til at
holde fri og ferie?
Det kan jo godt blive lidt svært, for
hvad er det at holde fri? Fordi man er
jo altid på, 365 dage om året. F.eks.
nu her, hvor telefonen lige ringede.
Det kunne lige så godt være fordi,
at der var noget i vejen med en af
malkerobotterne, og så skal man jo
være der og ud og kikke på den, ellers
bliver der ingen mælk til tankbilen når
den kommer.
Så hvis man virkelig skal helt væk og
holde fri, så skal vi i en flyver og væk
fra Danmark, og det gør vi da også.
Her komme Joan hen til bordet, da
hun hører, hvad vi snakker om, og siger. ”Niels er så god til at slappe af,
når vi er væk. Så holder han 200% fri.
Telefonen er slukket. De første 2 - 3
dage sover han 24 - 10. Og resten
af ferien, der er han bare på, og laver dejlig mad til os alle. Han nyder
at kræse for os, og han er virkelig god
til at lave mad, men vi skal altså ud
af landet for helt at kunne slappe af.
Sommerhuset i Saltum er ikke nok.
Det er jo kun 20 minutter væk”.
Niels slutter med at sige. Jeg er
også kommet med i en skiklub i Tylstrup, hvor vi tager på en herreskiferie
hvert år. Det nyder jeg meget. Til sommer har vi planer om, at vil en tur til
USA. Så vi kommer skam ud og se
noget, så det ikke er bedriften, man
har om ørerne her hver dag.
Et meget spændende interview er forbi
nu. Det blev måske lidt landbrugsteknisk, men forhåbentlige spændende
læsning for alle alligevel. Vil man vide
mere om bedriften, kan man klikke
ind på www.Klovborg.dk og Facebook
og få mere info om Klovborg I/S.

Maj 2017
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større racer plejer at døje med. Her
tænker jeg især på bentøjet. Vi skal
være meget opmærksom på, at det
hele er i orden. Men en jerseyko producerer nu om dage op til 10.000 kg
mælk om året, når det er omregnet
til 3,50% sødmælk, som man kender
fra Brugsen. (Jerseymælk er normalt
på omkring 6,00%)
Man er meget langt fremme i Danmark med avlsarbejdet inden for Jerseyracen, Det bedste avlsmateriale
kommer her hjemme fra, så det er
en eksportvare for os nu. Der kommer dog lidt nyt materiale ind fra USA,
men det er meget lidt.
Hvert år har vi en masser besøgende fra skoler og børnehaver, der kommer og ser vores køer. Børnene falder
hurtigt for de små gule køer, for de ser
jo utroligt søde og tillidsfulde ud, med
de store flotte og nysgerrige øjne.
Der er én stor ulempe ved Jerseyracen, og det er den manglede kødproduktion. Det kan simpelthen ikke
betale sig at fede tyrekalvene op til
slagtning. De gror alt for langsomt og
vejer for lidt, så de kan ikke betale
det foder, som skal puttes i dem. De
bliver derfor aflivet lige efter fødslen
og så henter Zoo i Aalborg dem og
bruger dem til rovdyrfoder. Det lyder
lidt barskt, men det er sådan det er.
Der skal nok i fremtiden til at arbejdes med, at putte kødkvægskalve i de
køer, som vi ikke ønsker at avle videre
på. Så kommer der nogle bedre kalve
ud af det, der kan bruges til opfedning. Vi er ved at arbejde på det, for
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TUI FODBOLD

Opstart i Herreseniorafdelingen 2017

8

Sidst Tylstrup var repræsenteret i
Serie 3 var for 10 år siden, men
den samme træner som pt. styrer
tropperne i dag, René Olsen.
Så det var en spændt cheftræner,
der startede træningen op i begyndelsen af februar, da der var lidt rygtet at
der ville dukke lidt forstærkninger op,
og det må man da sige ja til. Hvad
angår serie 3 er der kommet 2 meget markante forstærkninger i form
af Patrick Pedersen, som senest har
spillet/trænet i Vaarst serie 3, søn af
tidligere førsteholdstræner Michael P,
samt Marc Kijchai, tidligere angriber
for Odders Danmarksseriehold. Det er
meget vigtige spillere for serie 3, og
det giver noget ro inde på banen, at
de kan guide de nye og lidt yngre spillere. Endvidere skal nævnes, unge 17
årige Casper Bang, som er trådt ind i
seniorrækkerne med en meget fornuftig indstilling. Han gør det simple og
nemme inde på banen og underfor er

han faldet godt ind i kammeratskabet,
takket være unge spillere som Andreas Hedemann, som er vendt tilbage
efter ungdomsfodbold i SVIF.
Udover førnævnte spillere, der også
kommet en del spillere til, som har
styrket bredden i klubben. Har haft
flere træningspas, hvor vi har ligget
på 20-24 spillere, med 4-6 afbud, så
det er fantastisk for klubben og ikke
mindst for trænerne, når der skal planlægges og gennemføres træningspas.
Nye tiltag i år i klubben kan nævnes,
at man får et træningssæt, så snart
kontingentet er betalt, så det har i år
bevirket, at stort set hele seniorafdelingen har betalt kontingent inden første turneringskamp, NYE TIDER!
Ligeledes må vi erkende, at klubben og ikke mindst de 2 herreseniorhold er kommet godt fra start, serie
3 startede hjemme i ”Hulen” med
et lokalbrag mod Sulsted, hvor over
100 tilskuere var vidner til en intens

fight, med hjemmeholdet som trak
det længste strå og vandt 2 – 1. Derudover blev bredden i truppen testet,
allerede i anden kamp, var der 6 ændringer fra start-11’eren mod Sulsted,
så det er en meget kompetent og talentfuld trup, som danner grundlaget
for serie 3 i år.
Derudover er serie 6 kommet
godt fra land, anført at det nye trænerteam, Kristoffer Mortensen samt
Zlatko Markovic, de fik 3 point i deres første kamp på udebane mod Nr.
Halne, på et mål af endnu en ny spiller i klubben, Sergie Storchak, som er
kommet til fra Brønderslev, sidste år
spillede han på klubbens serie 4.
Håber som sagt på en interessant
forår, men masser af godt fodbold i
”Hulen” og der vil komme opslag på
FB, Tylstrup By, så tag venner, familier
eller bekendte med på stadion, der er
altid gang i ”Corner-Grillen”, så man
kan få lidt godt til maven.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker
Maj 2017
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A F R E NÉ OL S E N,
C H E F T R ÆNE R

TUI BADMINTON

Double Cup
Så fik vi afviklet afslutning for seniorer
tirsdag d. 11/4-17 med Double Cup,
da Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening bliver 90 år i år havde vi sendt
invitation til Ajstrup Badminton, for at
få lidt nye spillere med, vi havde også
selskab af et par U15 spillere.
Der var 18 spiller fordelt over 2 puljer, så der blev spillet mange spændende og lige kampe.
Da alle var færdige sluttede vi af
med pålægskagemand i hallens cafeteria, hvor vi også fik uddelt præmier
til vinderne af dette års Double Cup.
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A F DOR T H E B L OK

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke
ekstra – OK betaler hele beløbet.
Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten.
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten
1. plads gik til Anders Pilgård og Rikke Kyndi.

2. plads gik til Brian Jensen og Jannie Nørbo.

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

ÅRSBERETNING

A F F OR M A ND L I S B E T H P I L G A A RD

Tylstrup Borgerforening 2017
Så er det igen blevet tid til at tænke
tilbage på, hvad Tylstrup Borgerforening (BF) har foretaget sig af større
og mindre tiltag i det forgangne år.
En fast tradition er jo fastelavnsfesten i hallen. Det er altid en velbesøgt og god dag med masser af
dejlige unger og skønne voksne, der
er klædt ud i sjove og farvestrålende
kostumer. Hvert år uddeles præmier
til dronninger og konger og bedst
udklædte. BF er meget glade for, at
byens erhvervsdrivende er med til år
efter år, at sponsorere gevinster til
ballonhimlen. Det er med til at vi kan
holde udgifterne nede. I år valgte vi
at tilgodese vore medlemmer, med
gratis entre. Alle andre skulle betale
10 kr. Vi gjorde det også i troen på at
det kunne sætte fokus på, hvad det
er vi går og laver i BF og øge med-

lemstallet. Besøgstallet har de sidste
år ligget på omkring 250. Det gjorde
det også i år på trods af en lille egenbetaling.
2016 blev også året hvor vi ændrede vores støtteprocedure. I stedet for
at søge om penge og derefter måske
være heldig at modtage dem, indførte
vi reglen om at yde for at nyde. Det er
ingen hemmelighed at BF, efterhånden har mange vedligeholdelsesprojekter såsom girokort uddeling, anlægget, multibanen og søerne, som
skal laves udover faste arrangementer. Det er svært at finde hænder nok
og derfor opstod ideen om at sælge
opgaver mod betaling i form af støtte.
I 2016 bød fodbold ungdom ind på
uddeling af girokort og arbejdsdag i
anlægget. SVIFs pigefodboldhold malede multibanen, så de kunne samle
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Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flagstænger og flag til at danne
flagallé gennem byen. Der er nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer
op. Retningslinierne for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter
følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.
•K
 onfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med
6. klasse på Tylstrup skole.
•K
 onfirmation i Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• T ylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig for lørdag,
Tylstrup Frikirke er ansvarlig for søndag.
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.

den, som var så sød at komme forbi.
Der blev sunget julesange og serveret
gløgg,småkager og godter til de små.
En lille hyggelig stund op til jul.
En af de tilbagevendende problematikker vi ofte diskutere i bestyrelsen er borgerforeningens medlemstal.Vi ønsker at højne medlemstallet
væsentligt, så vi kan lave nye tiltag
og bedre støtte til arrangementer for
unge og gamle i byen. I 2016 prøvede
vi at udlodde gode gevinster til heldige medlemmer. Derudover sendte vi
personlige breve til vore medlemmer
og andre breve blev uddelt til resten
af byens borgere i håbet om at skaffe
flere medlemmer. Det gav desværre
ikke det udbytte, vi havde håbet på. Vi
håber selvfølgelig på at flere borgere
ønsker at støtte byens borgerforening
i 2017.
Til bestyrelsen vil jeg gerne sig tak
for et godt samarbejde i 2016. Desværre mistede vi et medlem af bestyrelsen, nemlig Lindy ,der pludselig
afgik ved døden i sommers. Vi husker
især Lindy ved etableringen af multibanen. Han knoklede som en på 20

og var utrættelig. Selv efter en dag
med hårdt slid og slæb var Lindy altid
klar på en dans med vennerne om aftenen. Æret være hans minde.
I år kommer vi også til at sige farvel
til vores kasserer og vidensbank. Bestyrelsens mest tålmodige,hyggelige
og eftertænksomme mand Preben.
Du har valgt efter næsten 2 årtier
at trække dig. Det er vi i bestyrelsen
enormt kede af, men respektere selvfølgelig din beslutning.. Vi er ikke helt
klar over ,om vi kan køre videre uden
dig, men vi giver det et forsøg og siger tusind tusind tak for samarbejdet
igennem årene . Det har været en fornøjelse. Tak for de mange timer du har
brugt på at hente juletræ og stille det
op, flytte Skt. Hansbål til anlægget, lavet multibane, ordnet regnskab, snakket med banken, tænkt store tanker,
taget massevis af billeder og alt muligt
andet. Når du er gået ind i et projekt,
har vi altid vist at det blev gjort ordentligt og fulgt til dørs. Vi siger velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og
glæder os til at samarbejde og finde
på nye tiltag sammen.

Generalforsamling
i Tylstrup Borgerforening

A F FORMA ND LI SBE TH PI LG A ARD

Tylstrup Borgerforening var d. 23
Marts vært for den årlige generalforsamling. I år blev arrangementet afholdt på skolen med fællesspisning,
hvor ca. 30 nye og gamle Tylstrup
borgere deltog. Menuen stod på Gullash og ris med rødbeder veltilberedt
af Lisbeth Nielsen med flere.
Snakken gik lystigt, og selv valget
forløb smertefrit, da der var flere der
på forhånd havde tilkendegivet at de
gerne vil give et nap med i bestyrelsen. Det er vi meget glade for.
Vores dygtige kasserer Preben Mattesen gik af efter næsten 2 årtier, ind
kom i stedet Trine Henriksen. Ind
kom også Anne Merethe Christensen, i stedet for Lindy Sørensen der
desværre afgik ved døden i sommers.
Lisbeth Nielsen ønskede at få en
suppleantpost, og istedet for hende

kom bestyrelsens nu yngste medlem
Nikoline Bonderup Hansen. Hjertelig
velkommen til jer alle.
Hanne Hedegaard har været vores
suppleant igennem mange år. Hun
bliver nu afløst af Lisbeth Nielsen.Tak
for indsatsen.
Siden generalforsamlingen er vi blevet konstitueret og fordelingen er nu
således:
Formand:
Lisbeth Pilgaard
Næstformand:
Anne Merethe Christensen
Kasserer:
Thomas Jefta Pedersen
IT og medieansvarlig:
Nikoline B. Hansen
Kontakt til Marked og revy:
Kenneth Jensen

Kontakt til Samrådet:
er under planlægning
Menig medlem og praktisk gris:
Trine Henriksen, Rakel Poulsen
Suppleant:
Lisbeth Nielsen
Vi glæder os til en ny sæson og har allerede gode ideer i støbeskeen. Vi har
bla.planer om at gøre noget ekstra ud
af Skt. Hans, der i år ligger på en fredag og være mere synlige til Open by
night.
Inden længe dumper vores girokort
i din postkasse. Husk at blive medlem, hvis du ikke allerede er det! Det
koster kun 150 kr om året, og så er
du med til at støtte op om vores arrangementer.
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FLAGREGULATIV

penge ind til en fodboldtur. Alt i alt må
vi sige at det har været en succes. I
2017 er det allerede aftalt at Dussen
deler girokort ud, for til gengæld at
få økonomisk støtte til Dusbussen og
Tylstrup frikirkes spejdere har på forhånd meldt sig til at give multibanen
en kærlig hånd.
I den anledning vil jeg også lige
fremhæve det fantastiske ”onsdagshold” der er opstået i 2016. Vi er meget glade for at lokale borgere, bruger
onsdag formiddag på at forskønne
byen og stadion og ikke mindst multibanen. Det er virkelig et godt initiativ,
som vi meget gerne vil støtte.
Tylstrup Borgerforening står traditionen tro bag Skt. Hans i anlægget.
Vi har flere gange talt om at afholde
Skt.. Hans ved/på Ultvedsøerne, men
tanker strander ofte ved, hvordan vejret mon bliver. Juni kan være meget
ustabil,og der må man sige at anlægget fungere fortræffeligt med læ og
træer man kan gå under i tilfælde af
regn. I 2016 var der massiv regn indtil 5 minutter før vores arrangement
startede- dejligt at vejrguderne er
med os, så vi kan bibeholde reglen
om at vi aldrig aflyser. Tylstrup frikirkes spejdere og de grønne spejdere
gik i fakkeloptog hen for at tænde
bålet og heksen blev traditionen tro
sendt afsted. Britta Hansen stod for
årets båltale og sammen fik vi sunget midsommervisen med Barbara
Smedstrups smukke stemme som ledetråd. Tak for det og tak til spejderne
der hvert år er søde til at hjælpe med
snobrødsbagningen og til børnehaven
for den fine store heks.
Tylstrup marked er byens helt store
folkefest. Det er rigtig dejligt at en by
på vores størrelse år efter år leverer
et så flot og velbesøgt marked. Der er
rigtig mange af byens frivillige og foreninger inddraget for at det hele kan
lade sig gøre. BF er meget afhængige
af markedets overskud, hvis vi forsat
skal være en forening der laver ar-

rangementer for byens borgere, og
en forening der støtter små og store
projekter.
2016 blev det år hvor markedsudvalget fik vendt et par års underskud
til et flot overskud. Rigtig godt gået!
Tylstrup revyen er et tiltag der også
hører ind under borgerforeningen rent
økonomisk. Vi hjælper til med borddækningen, og havde i 2016 æren
af at stå i baren. Ellers bliver der
lagt mange timer i revyen igennem
hele sommeren, af rigtig mange frivillige der har det sjovt med at finde
på tekster og sange til glæde for os
andre. Desværre var der ikke så stor
opbakning af betalende gæster til arrangementet, som betød at revyen
desværre gav røde tal på bundlinjen.
Revyudvalget er gået i tænkeboks for
at finde frem til løsninger,der kan få
arrangementet til at give overskud.
Vi er ved at være nået til årets afslutning, men inden vi helt slutter skal
lige nævnes årets juletræstænding.
Også et af BF arrangementer. Det
forløb traditionen tro rigtig fint. Træet
ved anlægget blev tændt af juleman-
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BARNDOMMENS GADE DEL 14

Sommerferierne
Ferieminder fra 50’erne
2. del
I min barndom var det langtfra normalt, at ”almindelige” mennesker
havde bil. Jeg kan huske, at brugsuddeleren fik en ny rød Volvo Amazon.
Jeg kan ikke huske, at folk blev misundelige, men det flotte køretøj vakte
opmærksomhed i Tylstrup. Bilen blev
beundret, når uddeleren kørte gennem Borgergade. Så vidt jeg husker,
sagde man, at den havde kostet
33.000 kr. De fleste mennesker anså
det for uopnåeligt at få en Volvo Amazon, men mange havde allerede købt
eller var begyndt at lege med tanken
om at anskaffe deres egen bil.

Sådan gik det også i vores lille familie.
Vi fik bil i slutningen af halvtredserne,
og pludselig lukkede verden sig op på
en ny og spændende måde.
Far og hans bror købte en folkevogn
i kompagni, som de lejede ud uden
fører i starten. Det var spændende,
at vi havde fået bil. Man kan sige, at
vores aktionsradius blev øget i betragtelig grad.
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Folkevogn fra 50’erne.

Vi kunne fx køre en tur til Blokhus
en sommeraften, og det gjorde vi.
Begge familier i den samme lille bil. Vi
var 9 passagerer. 4 voksne og 5 børn.
Far og hans bror sad foran. Resten af
familien var bagi.
Engang gjorde vi holdt på stranden
og kravlede ud. Et par mennesker
havde slået sig ned tæt ved det sted,
hvor vi parkerede på stranden. De kiggede forundret, da folk begyndte at
kravle ud og spurgte: Løber de over
på den anden side og kravler ind igen
og kommer ud engang mere!

serveret ”boller og selleri”. Målet med
besøget var som regel et aftenmøde
i Bethania.

Højskole for livet

Danmark rundt

Mor og far gik i skole i 7 år, som skik
og brug var på landet før 2. verdenskrig. Far kom ud at tjene allerede som
11-årig, og i 3 år gik han kun i skole
2 dage om ugen i sommerperioden.
Senere kom begge mine forældre
på en kristen højskole i Hillerød. Det
ophold kom til at præge dem resten
af deres liv. De påstod begge, at de
lærte mere i det halve år, de var på
højskole end i de 7 år i folkeskolen.
Der var feststemning, når lærere fra
højskolen inkl. forstanderen flere gange kom på besøg i vores hjem og fik

En sommer besluttede mor og far, at
vores lille familie på 4 skulle til ”elevstævne” på Højskolen i Hillerød. Det
kunne lade sig gøre, fordi vi havde fået
bil. Efterfølgende skulle vi på rundtur
i fædrelandet, hvor det primære mål
var at besøge nogle af både mors og
fars gamle højskolekammerater. Flere
af aftalerne om besøg blev indgået
til elevstævnet. Rundturen bragte os
til mors og fars bekendte forskellige
steder på Sjælland, vi var på Lolland
Falster, i Sønderjylland og helt ude
ved vestkysten i Nymindegab. De fleste steder fik vi kaffe og kage, andre
steder fik vi middagsmad (et sted på
Falster fik vi karbonader med ærter til)
og andre steder igen noget andet. På
et af besøgene i Sønderjylland besøgte vi en familie, som havde fem børn.
Jeg har senere truffet en af pigerne
fra det hjem, og hun fortalte, at vores
besøg var sommerens højdepunkt for
dem og tilføjede så: ”Jeg blev også
lidt småforelsket i dig”. Det var gået
min næse forbi.
Men det gjorde bøfferne ikke. Vi
kendte ikke til dåsemad i mit hjem!
Far gik post på Kraghede, og han var
gode venner med købmandsparret
Helga og Anker Jensen, og han tog
sig som regel tid til en lille snak ved
det daglige besøg. Far indviede Anker
i sommerens projekt, og Anker foreslog, at far investerede i et par af de

Luthersk Missions Højskole, Hillerød.

Norden besøges
Den ferietur, der står klarest i erindringen, var en tur til Sverige og Norge.
Far og hans bror havde en ungdomskammerat, som havde boet på
Sjælland i en årrække. Han hed Eivind, var blevet gift og var nu vendt
tilbage og havde bosat sig i Aalborg.
Han var initiativrig og foreslog far og
hans bror, at hans og deres familier
tog på ferie sammen. Der blev snakket
og diskuteret, og det endte med, at
der blev indkøbt to telte, og så drog vi
af sted fra Frederikshavn til Gøteborg i
Ejvinds Opel Rekord og i ”vores” folkevogn. Vi var 14 mennesker i alt i de to
biler. Vi fulgte Klarelven mod nord og
krydsede ind i Norge efter nogle dage.
Humøret var højt. Ingen talte om, at vi
sad lidt klemt. Vi var optaget af fjelde,
brusende elve, vandfald og idylliske
søer og sne på bjergtoppene. Vi syntes, de huse og gårde, vi passerede,
så mærkelige ud, fordi de ikke lignede
det, vi var vant til. De fleste steder kørte vi på grusveje. Alt var anderledes og
spændende. Det var første gang, jeg
var uden for landets grænser.

På Norges top
En dag kørte vi de 15 km ad den hul-

lede grusvej op til Juvashytta 1.841
m.o.h., hvor vejen sluttede. Vi var
oppe i sneen og ikke langt fra Norges
højeste bjerg Galhøpiggen, som man
kunne gå til fra Juvashytta. Vi nøjedes med at gå til en isbræ i området. Oplevelsen var forunderlig for en
14-årig dreng. Sne midt om sommeren. Isbræer! Et fantastisk landskab.
Vi havde købt ind til frokost. Et
brød og noget pålæg. Ejvind gik ind
i Juvashytte, hvor der også var en
restaurant/et lokale med borde. Han
spurgte, om man kunne spise der, og
svaret var bekræftende. Så hele flokken på 14 blev hentet ind og bænket.
fortsættes på næste side...
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Ny bil

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

dåser færdiglavede bøffer, han havde
stående på hylden. De skulle blot varmes op på den medbragte primus, og
så var de klar til at spise.
Det var vores lille families første
møde med dåsemad, og det var mildt
sagt ikke nogen succes. Bøfferne
forekom uspiselige, så det blev også
vores sidste møde med færdiglavet
mad. Måske vi var forvænnede med
mors hjemmelavede bøffer. Måske var
dåserne for gamle! Men efterfølgende
blev historien om dåsebøfferne fortalt
igen og igen. Far var en mester i at
gengive gode historier. Og venskabet
med Helga og Anker led ingen skade.
Der var absolut ingen luksus på
vores ferietur, og der var ikke indlagt
besøg i Legoland, for det eksisterede
ikke, men vi havde en fantastisk ferie,
hvor vi sov i telt eller overnattede hos
mor og fars højskolekammerater. Mor
og far var i stand til at skabe forventninger og begejstring for det, vi skulle
se og opleve, og så blev selv et besøg
i et vildt fremmed hjem på Falster til
en ekstraordinær oplevelse. Når vi
kørte videre sad vi drenge nysgerrige
på bagsædet uden sikkerhedsseler
og lyttede spændt, når mor og far efterbehandlede et besøg.
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Svinesund.

være 14 personer i to biler, og alle var
enige om, at vi havde haft en fantastisk og uforglemmelig tur.
For ikke så længe siden traf jeg Ejvind og hans kone. Helt naturligt faldt
snakken endnu engang på turen til
Norge for knap 60 år siden. Vi var
enige om, at vi hverken manglede
dyre hoteller eller fine restauranter.
Til gengæld blev vi rige på oplevelser.
Måske var det dengang, jeg fik
idéen til en livslang hobby: Jeg ville
samle på gode oplevelser.

Festlig fastelavnssøndag
i Tylstrup Frikirke
A F SØRE N MOR TE N S EN

Som sædvanlig var der stor forsamling
af mere eller mindre udklædte personer der deltog i café-gudstjenesten
fastelavnssøndag i Tylstrup Frikirke.

Gudstjenesten begyndte med et stort
tagselv morgenbord efterfulgt af en
kort gudstjeneste. Der er selvfølgelig
ingen fastelavn uden tøndeslagning,

så man kunne kåre både kattedronning og kattekonge. Så det var både
festligt, folkeligt og fornøjeligt at være
til gudstjeneste fastelavnssøndag
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Et stort brød kom op under armen,
og den ene skive brød blev skåret
efter den anden. Pålæg og drikkelse
blev fundet frem. Snart dukkede der
en tjener op, der kunne meddele, at
det ikke lige var det, de havde regnet
med. Den historie blev der senere grinet meget af. Ejvind havde jo sit alibi
i orden. Personalet havde givet grønt
lys til, at vi kunne spise der.
En dag kørte vi langs en lodret klippevæg til den ene side og en dyb
afgrund til den anden side. En modkørende bil, der blev ført af en ældre
nordmand, holdt sig af forståelige
grunde midt på vejen. Afgrunden virkede uden tvivl afskrækkende. Ejvind
kørte forrest, og da den modkørende
pludselig dukkede op midt på vejen,
var Ejvinds reaktionshastighed og agtpågivenhed afgørende for, at der ikke
skete en frontal kollision. Opel Rekorden blev på et split sekund drejet til
side og havnede med forlygter og forskærm inde i klippevæggen.

Vigelandsparken.

Et frontalsammenstød var undgået
og alle var taknemlige og glade, selv
om der var blevet buler. Bilen kunne
køre videre, og vi havde fået et samtaleemne, de voksne kunne endevende de kommende dage.
Vi havde en fantastisk tur med
gode oplevelser hver dag. Vi lavede
selv al maden over en primus. Vi badede i søer, vi blev stukket af myg, vi
legede og fornøjede os.
Vi var også indenom Oslo, hvor
jeg husker, vi var i Vigelandsparken,
hvor vi så skulpturer hugget ud i sten.
Besøget må have gjort et eller andet
indtryk, for jeg kan stadig huske det.
På nedturen til Gøteborg krydsede
vi grænsen ved den imponerende
Svinesundbro, hvor det gav et sug i
maven at kigge ned.
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Juvasshytta.

Rige på oplevelser
I mange år efter blev denne tur drøftet
igen og igen. To ting stod klart. Alle
undrede sig over, at vi havde kunnet

Vigelandsparken.
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Vigelandsparken.

Aktive spejdere samler
skrald – 0,02 % i alt
A F SØRE N M OR TEN S EN

Spejderne i Thjudeltorp (Det gamle
navn for Tylstrup) spejdergruppe, som
er en del af Tylstrup Frikirkes børneog ungdomsarbejde, har de seneste
måneder været meget aktive. Bl.a.
har de deltaget i skraldindsamling.

Flot indsamling til fordel for
A F JE NS TH OMSE N NYG A A RD

Det blev til 35,5 kg affald.

Men affaldet er jo også et problem
for dyrene i naturen, og når man nu
ved, at specielt plastik er mange år
om at blive brudt ned, ja så burde det
være naturligt, at vi alle ryddede op
efter os – eller i det mindste lærte at
ramme de mange skraldespande, der
står undt om hvor vi færdes.

Spejderne havde nøje udvalgt sig et
meget benyttet areal i Tylstrup, nemlig området rundt Ultvedsøerne. Søerne, som blev skabt ved udgravningen
af sand ved motorvejens tilblivelse, er
et meget benyttet rekreativt område.
Det benyttes af alle typer mennesker,
og ikke mindst efter området er blevet udstyret med shelters, bålhytte og
primitivt toilet. Her findes også gode
fiskemuligheder samt diverse motionsredskaber. Men en ting mangler
måske, nemlig muligheder for at skyde til måls – eller rettere folks evner
til at ramme affaldskurvene.

Der blev indsamlet 0,02 % affald!
Der vejes.

Hvad betyder 0,02 % egentlig. Af tallene for landsindsamlingen i 2016

fremgår det, at der sidste år i Danmark blev indsamlet i alt 182.000 kg
affald. Heraf var der 139.000 dåser,
og 153.000 mennesker deltog.
Spejderne fra Thjudeltorps spejdergruppe indsamlede i alt 35,5 kg,
og hvis tallene fra 2016 bruges, ville
det svare til 0,02 % af det affald, der
denne dag blev indsamlet. Det lyder
måske ikke af så meget, men husk
på at plastik og dåser ikke vejer så
meget, men det fylder!

Sjove oplevelser
Spejderne fandt bl.a. en mappe med
diverse papirer samt et kørekort, og
det skulle vise sig, at mens spejderne
gik rundt og samlede ind, kom der en
mand der for bestyrtet rundt og ledte.
Heldigvis kunne spejderne hjælpe, for
de havde fundet mappen og kørekortet, så han blev glad og taknemlig.
Men ellers er det som fylder cigaretskodder, hundeposer, dåser, flasker, takeaway emballage og ellers
hvad vi mennesker kan finde på at
”tabe”. Aftenen sluttede selvfølgelig
med en velfortjent belønning, nemlig
noget at styrke sig på.

Søndag den 2. april var Tylstrup igen i
år med i Landsindsamlingen til fordel
for Kræftens bekæmpelse. 11 Friske
indsamlere tog en tørn for den gode
sags tjeneste og trak 2 3 timer ud af
deres søndag. Desværre så manglede
vi i år en indsamler til at tage en køretur ud i Vildmosen. Alligevel så blev
det et flot resultat, vi fik ud af dagen. I
alt kom der 13.937,50 kr. i bøsserne
+ lidt fremmed valuta og så dem som
valgte at betale med Mobilpay.
Jeg har igen i år lavet et lille regnskab for at vise, hvor meget der kommer i indsamlingsbøsserne på de forskellige ruter.
Der skal lyde en stor tak til alle for
den gode modtagelse som vi fik på
dagen.

Rute
nr.
1

Indsamler
Hammelmosevej og Klitgårdsvej
Ultvedparken og Ultvedvej
Luneborgvej 2 - 118. Harestien og Mølledamsvej
Luneborgvej 1 - 115, Vestergårdsgade, Langesvej,
Søndervang, Pogevej,
Arendrupsvej og Gr. Sørensens
Vej.
Albert Dams Vej, Bilgårdsvej, Brandborgsvej, Hedensvej,
Hedestien og Jens Thises Vej
Tylstrupparken og Tylstrupvej

Antal
Husstande

Beløb pr.
Husstand

I alt indsamlet
pr. rute

Beløb i 2016

92

kr.

28,36 kr.

2.609,50 kr.

1.750,00

82

kr.

13,91 kr.

1.140,50 kr.

1.104,00

115

kr.

5,66 kr.

651,00 kr.

1.045,00

131

kr.

6,22 kr.

815,00 kr.

1.213,00

106

kr.

13,57 kr.

1.438,50 kr.

1.249,50

114

kr.

14,70 kr.

1.675,50 kr.

1.760,50

7

Askvej, Dunbirkevej, Forsøgsvej, Gl. Skolevej, L.P.
Jacobsensvej, Rødbøgevej og
Sølvpoppelvej.

91

kr.

16,26 kr.

1.480,00 kr.

1.143,00

8

Luneborgvej 125 - 215.
Tylstrup Hedevej, Stenisengevej
og Brændskovvej

71

kr.

24,70 kr.

1.754,00 kr.

1.494,50

27

kr.

41,31 kr.

1.115,50 kr.

912,00

58

kr.

kr.

761,50

66

kr.

14,32 kr.

945,00 kr.

1.434,00

1

kr.

313,00 kr.

313,00 kr.

368,00

954

kr.

14,61 kr.

2
3

4

5
6

9

10
11
12

Frank, sammen med børnene Mia og Kasper
er klar til dagens indsamling i Tylstrupparken
og på Tylstrupvej.

Kræftens Bekæmpelse indsamling i Tylstrup 2017

Tylstrup Landevej, Hjallerupvej og Tylstrup Nørrehede.
Vildmosevej, Luneborgvej
220 - 305, Barbaraskvej,
Smalskiftevej, Nørre Halne
Engvej. Ingen indsamling 2017
Gl. Vrå mark og Skovmarken
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Tylstrup Frikirkes kaffebord
efter gudstjeneste

I alt

Indsamlet

-

13.937,50 kr. 14.235,00
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Kræftens Bekæmpelse!

Ultvedsøerne rundt

16

Så har man hørt historier om spejdere der gør gode gerninger, ja så er
den god nok. Spejderne fra Tylstrup
Frikirke har i det mindste gjort en god
gerning, nemlig at rydde affald rundt
Ultvedsøerne, så vi der kan lide at gå
tur i området, kan glæde os over en
ren natur. Godt gået spejdere!!
Men hvor længe vil det mon vare?
Vil det også være nødvendigt i 2018?
Det kommer an på dig og mig!!

Velfortjent belønning.

Landsdækkende
affaldsindsamling
Spejderne har deltaget i Danmarks
Naturfredningsforenings årlige landsdækkende affaldsindsamling. Søndag
d. 2. april var afsat til indsamlingen,
men spejderne brugte tirsdag aften til
formålet, da tirsdag er den ugentlige
mødedag. Titusindvis af frivillige borgere er engageret i opgaven, at samle
affald op, som andre bare har henkastet. De rydder altså op efter os andre. Det burde jo af indlysende grunde slet ikke være nødvendigt, men vi
er altså rent ud sagt nogle skovsvin.
Forstå det hvem som kan! Vi vil jo
alle gerne nyde en dejlig og ren natur.

Gode gerninger
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Fra sværd til plovjern

– en refleksion om krigens unødvendighed
A F F INN KIE R-H A N SEN , P R Æ S T I TY LS TR U P F RI K I R K E

Ralph Bunche Park
Af New Yorks mange parker er Ralph
Bunche Park hverken den mest kendte
og slet ikke den største. Den er såmænd ikke større end en dansk parcelhusgrund. Men som ejendomsmæglere siger: Placering, placering,
placering, og denne park er beliggende lige over for De Forenede Nationers
store imponerende hovedsæde på
Manhattan.
I den lille park er der på en stenvæg
indgraveret et citat fra Bibelen – naturligvis på engelsk, men her i dansk
oversættelse (Esajas bog kapitel 2,
vers 4):
DE SKAL SMEDE DERES SVÆRD
OM TIL PLOVJERN OG DERES
SPYD TIL VINGÅRDSKNIVE. FOLK
SKAL IKKE LØFTE SVÆRD MOD

FOLK, OG DE SKAL IKKE MERE OPLÆRES TIL KRIG.
De poetiske ord er en del af et syn,
som profeten Esajas modtager fra
Gud. Synet fortæller, hvordan verden
en gang skal blive.
Placeringen af park og citat lige
over for FNs hovedsæde rimer godt
med FNs definerende formål. I De Forenede Nations pagt, som på Danmark
vegne blev ratificeret af Kong Christian
d. X den 11. september 1945, står,
at FNs formål blandt andet er: at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed.

De gode hensigter
Gode hensigter driver meget godt. FNs
gode hensigter om en verden i fred,

Hvad mangler?
Citatet på væggen i Ralph Bunche
Park mangler noget! Symptomatisk
for menneskers tilgang til problemløsning, så tror vi på, at vi kan løse
udfordringerne selv. Hvis vi, belært af
erfaringen, havde lidt mindre tiltro til
egne evner som fredsstiftere, kunne
vi hente inspiration i de vers, som går
forud for versene på væggen. Der står
(Esajas bog kapitel 2, vers 3-4):

GUD HERREN ”SKAL VISE OS SINE
VEJE, OG VI VIL GÅ PÅ HANS STIER.
FOR BELÆRINGEN UDGÅR FRA
ZION OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM. HAN SKAL SKIFTE RET
MELLEM FOLKESLAGENE, FÆLDE
DOM BLANDT TALRIGE FOLK”
Først i det øjeblik at vi mennesker bøjer hovedet i anerkendelse af, at vi ikke
er almægtige eller alvidende, først i
det øjeblik, at vi mennesker bekender,
at sandheden er i ental, først i det øje-

blik, hvor vi accepterer, at der findes
en magt, som er større end min, din,
Donald Trumps og Forenede Nationers
magt, først i det øjeblik, hvor Gud gives
al magten og æren i evighed, så vil
våbenproduktionen blive erstattet af at
skabe det gode liv for alle mennesker.
For det er nemlig Guds ene formål
med at gøre krav på magt.
Måtte vi mennesker blot bøje os under
den, som altid er større. For det er der
fred i!

For alle som vil have et bedre velvære
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Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/6
Mandag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.30
Tirsdag			 16.00 - 21.00
Onsdag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 21.00
Torsdag			 16.00 - 21.00
Fredag
8.00 - 10.30 / 16.00 - 18.00

Åbningstider i sommerperioden:
Fra d. 1/7 til d. 31/8
Mandag
8.00 - 10.00
Tirsdag			 16.00 - 20.00
Onsdag
8.00 - 10.00 / 16.00 - 20.00
Torsdag			 16.00 - 20.00

Priser:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort
1 mdr. kort

250,00 kr.
400,00 kr.
150,00 kr.

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

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

Maj 2017

Mens dette skrives, er billederne af
giftgasramte børn i Syrien og en lastbils spor af død og ødelæggelse stadig
i frisk erindring. Når dette læses, er de
billeder desværre nok afløst af andre
lignende billeder af død og rædsel.
Et uomtvisteligt vilkår i menneskehedens historie er, at mennesker gør
vold på hinanden. Fra det store, hvor
bomber og granater spreder død og
ødelæggelse til det små, hvor hårde
ord og hænder spreder sorg og smerte.
Det er da en kende forstemmende,
at vi – for stedordet må nødvendigvis
være det inkluderende vi – efter tusindvis af års dårlig erfaring med krigens og voldens konsekvenser fortsat
ikke har formået at finde bedre måder
at blive enige på end ved hanekamp i
diverse forklædninger.

gode hensigter som var født af to verdenskriges ødelæggende indvirkning
på alt for mange mennesker, disse
gode hensigter har givetvis haft en effekt. Nogle krige og konflikter er blevet
forhindret eller afkortet.
Men grundlæggende martres verden
fortsat. Af mænd og kvinders begær
efter magt, penge og sex. Begær, som
i forskellige afskygninger udfolder sig i
alt fra hjemlige trakasserier til globale
trusler om anvendelse af kernevåben.
De gode hensigter synes nemlig ikke
at kunne hamle op med begærets og
egoismens greb om menneskehjerner
og -hjerter.
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International aften
i Tylstrup Frikirke – igen

A F S ØR E N M OR T E NSE N
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Dejligt samvær

I kirken

Stort fremmøde

International gudstjeneste

På mange måder forløb aftenen som
forrige gang. Vi begyndte med at blive
placeret ved de flotte pyntede borde
i kirkens sidesal. Allerede her mødte
vi den internationale stemning, da
mange havde medbragt mad fra deres
egen kultur. Så det var et flot tagselvbord, vi kunne mødes rundt om. Snakken gik godt, selv om der nok kunne
være enkelte sprogproblemer, men
mange havde boet i Danmark gennem
nogle år, så de havde allerede tilegnet
sig en god del dansk.

Anden afdeling af aftenen foregik i
selve kirken, hvor kirkens præst, Finn
Kier-Hansen, stod for programmet.
Her medvirkede sanggruppen igen, og
påskens budskab blev delt i musik, billeder og ord. Den del af programmet
foregik på engelsk, som er det sprog
næsten alle kunne være fælles om.
Til slut vendte vi tilbage til sidesalen, for sammen at nyde det dejlige
kaffebord. Endnu en dejlig International aften var ved at være forbi, og vi
kunne sige tak for i aften.

Fremmødet var også denne gang stort,
da vi i alt var omkring 80. Omkring
halvdelen var danskere, og resten var
fordelt på ca.10 forskellige nationer.
Heraf var de 2/3 gengangere fra forrige gang der var International aften. Så
når vi næste gang mødes rundt om i
Tylstrup, så er det dejligt at kunne sige
hej, og dele et par ord sammen, for nu
kender vi jo hinanden. Så vi kan konstatere, at vi lever i en global verden,
og en medborger ikke nødvendigvis er
født og vokset op i Danmark.

Tylstrup Frikirke planlægger en International gudstjeneste søndag d.18
juni. Det vil sige en gudstjeneste for
alle, men med et internationalt præg.
Vi begynder kl. 10.30 og slutter som
sædvanligt med kirkekaffe. Så hjertelig velkommen til alle.

Varieret program
Aftenen var delt op i flere afdelinger.
Så da spisningen var overstået, blev
vi rystet lidt sammen gennem nogle
sjove sange. Her blev der brug for at
røre sig – og få et godt grin. Så blev
der set lidt på hvor svært eller let, det
danske sprog kunne være. Hvordan
mange ord kan betyde flere ting, ja det

kan være svært at forstå for en udlænding, men vel også for nogle danskere.
En sanggruppe glædede os med et par
dejlige indslag, og på bifaldet bagefter
kunne det tyde på, at det blev godt
værdsat. Da vi var tæt på påske, var
der mulighed for at lave lidt kreative
ting, som klippe påskepynt og male
påskeæg.
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Atter engang havde Tylstrup Frikirke
inviteret til International aften. Den
forrige Internationale aften blev holdt
19.august i 2016, og dengang blev
kirken opfordret til at gentage succes’en. Så vi var spændte på, om
fremmødet ville være lige så stort som
sidst. Og vi blev ikke skuffede, da der
blev inviteret til International aften fredag d. 31. marts.
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Fastelavn i Tylstrup
Gode traditioner skal holdes i
hævd. En af dem er Tylstrup Borgerforenings fastelavnsfest i hallen.
Igen i år samledes der ca.250 børn
og voksne i festlige udklædninger.
Der blev kåret kattekonger og dronninger, og knaldet balloner fra ballonhimlen til den store guldmedalje.
I år var der ekstra mange gevinster.
Derfor vil vi igen gerne takke de lokale
sponsorer.

TYLSTRUP

BORGERFORENING
Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden
støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har
stået for legepladsen i anlægget.
Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand.
Beløbet kan indbetales via indbetalingskort Kortart: +73 og Kreditornummer: +86704455
Derudover har vi udlejning af flag 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.
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Bestyrelsen
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ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
12. maj – 9. juni

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

MAJ 2017
10.
kl. 13.30
		

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

14.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste Finn Kier-Hansen.

15.
		

Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Udflugt til Flamingopark v/Vemp.

17.
Tylstrup Frikirke:
kl. 18.00
Mad, meninger og tro. Spisning, undervisning og
		samtale.
17.
kl. 19.00-22.00

9.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste.

12.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Sogneudflugt til Mors. Tilmelding nødvendigt.

16.-21.
		

Tylstrup Frikirke:
Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg.

AUGUST 2017
5.-6.
kl. 10.00-16.00
7.
		

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.
Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Udflugt se næmere på opslag.

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

21.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste Finn Kier-Hansen.

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

28.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste Søren Mortensen.

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Tylstrup Frikirke:
Pinsegudstjeneste Finn Kier-Hansen.

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio august til ultimo
november 2017.

5.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

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

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

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

7.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Kontakt derfor:

9.
		

Sulsted-Ajstrup Seniorer:
Banko på Toftegårdscenter i Sulsted.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste Finn Kier-Hansen.

14.
Tylstrup Frikirke:
kl. 18.00
Mad, meninger og tro. Spisning, undervisning og
		samtale.

21.
kl. 19.00-22.00
25.
kl. 10.30

Ajstrup Sogn:
Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.
Tilmelding nødvendigt.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Sidste gang inden sommerferien.
Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste.

JULI 2017
2.
kl. 10.30

Vi ser frem til og høre fra jer.

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste.

v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

Tlf. 22531188

Ajstrup
Vognmandsforretning
LASTVOGN · GUMMIGED · RENDEGRAVER
Levering af sand, grus
og diverse granitskærver

den 13. juli 2017

4.
kl. 10.30

18.
kl. 10.30

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i august 2017 i løbet af uge 33.
Kontakt derfor Jens senest:

Ajstrup Sogn:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

18.
kl. 10.00
		

SØG STØTTE!

PRISER

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

4.
kl. 10.00

11.
kl. 10.30

JENSTHN@NORDFIBER.DK

Falch Bolig Udlejning

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

6.
kl. 19.00-22.00

TLF. 61 18 21 62

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

Tlf. 30980975 / 40360969
ajstrupvognmand@gmail.com

Maj 2017

Maj 2017

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

JUNI 2017
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7.-8.
kl. 10.00-16.00

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

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

JULI 2017

18.
kl. 09.00

2.-3.
kl. 10.00-16.00

STØT INDBLIK

ANNONCE I INDBLIK

Brønderslev

Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500

20 96 66 18
møbelbotikken.dk
Projekt6:Layout 1

11/02/08

14:45

Side 1

WWW.TYLSTRUP-BY.DK
Aut. el-installatør

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

Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

EstateEstate
John Andersen
John Andersen

Tlf. 98 81 12 12

3011 4166
3011 4166

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

www.broenderslevelteknik.dk

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

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ALT I GULVE

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

UP
TYLSTRU
S
H
V
L
U
G
KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Biltlf. 30 96 04 82

Autoreparation

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner
Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

CVR:31523656

v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

Tlf. 20 46 62 46

Tlf. 2236 6088

Jordarbejde Betonarbejde Belægning Nedbrydning
V/Michael Christensen Sølgårdvej 81 9381 Sulsted

Dejlig lokalt til daglig

Torvet 1 · 9492 Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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.

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

26

Murermester

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

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

Maj 2017

Maj 2017

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS
”Stedet hvor det sker”

KVISTHUSET

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup
v/ Claus Muhlig - Tlf. 20 28 21 16
Mail: c.muhlig@mail.dk

27

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

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

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

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

Mail: sverpe@gmail.com

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele
Kvalitet og service… hver gang!

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

Morten Jørgensen
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 08
mail 0760082@minkobmand.dk
Gratis varetur hver tirsdag

Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøl
20 12 92 33
michael@quercus-group.com
AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Sognepræst
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 ungdomsarbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Mette
60 66 35 87
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik
28 30 46 08
SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ 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
SENIORER
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 MARKED
Hanne Hedegaard
20 74 02 65
ultvedparken34@gmail.com
TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcctylstrup@gmail.com
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold
Formand:
Lise Larsen
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
AN-TV/STOFA
88 30 30 30

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

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

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

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

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

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

TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk
TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
96 52 05 10
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

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

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99
AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31
AALBORG POLITI
114
AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
ALARMCENTRALEN
112
FALCK
70 10 20 30
HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49
LÆGEVAGTEN
70 15 03 00
LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66
TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

