
N
r. 

2 
– 

M
aj

 2
01

8

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

Kvartalets profi l

  Barndommens Gade

 Fællesspisning

Når livet gør ondt

Åse Gahner Klemmensen • Side 4

Med far på posttur 3 • Side 10

Der er gang i Tylstrup • Side 13

I verdens lykkeligste land • Side 22



Dette blad er lavet i samarbejde med:

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

I N D H O L D

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

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

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62
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Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamlingen 2018

Kvartalets profil
Åse Gahner Klemmensen

36 år i systemet
Chefanklager i anklagemyndigheden 

Barndommens gade del 18
Med far på posttur 3

Nyt fra Solgården

Der er gang i Tylstrup 
Fællesspisning

Generalforsamling
i Tylstrup Borgerforening

Badminton
Sæson afslutning 2018

Ild og due

Påske i Tylstrup Frikirke

Nyt fra Brændskov Forsamligshus

Når livet gør mere end ondt!
– i verdens lykkeligste land

Kalender

Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører

Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

DYRK
IDRÆT I TUI
i Tylstrup Hallen

eller på stadion

Tylstrup 
Frikirke

4
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INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

3/2018 12/7 – 18 uge 33

4/2018 11/10 – 18 uge 46

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

Søndag den 8. april var der igen 
Landsindsamlingen til fordel for Kræf-
tens bekæmpelse. Og vi var selvføl-
gelig med igen i år i Tylstrup. Der var 
i år 12 indsamlere klar til at rykke ud 
med nogle ny designede raslebøsser. 
Desværre indkom der er par afbud i 
sidste øjeblik fra et par stykker af ind-
samlerne pga. uforudsete omstæn-
digheder. Det gjorde, at der blev lidt 
problemer med at dække alle ruterne 
ind. Men nogle af de andre indsam-
lere tog over, og det gjorde, at vi vist 
kom ud til næsten alle. Det var især 
Luneborgvej der blev ramt, og det be-
klager vi. 

Der blev i alt lagt kr. 13528,50 i 
bøsserne svarende til kr. 14,12 pr 
husstand, plus en del indbetalinger 
via Mobilpay.      

Jeg har traditionen tro lavet et lille 
regnskab for at vise, hvor meget der 
kommer i indsamlingsbøsserne på de 
forskellige ruter. Lidt sjovt at se forde-
lingerne fra land og by.  Begge sider af 
Luneborgvej blev i år slået sammen til 
en, for at få så mange huse med som 
muligt, ligesom Skovmarken er slået 
sammen med rute 8. 

Der skal lyde en stor tak til alle for 
den gode modtagelse, vi fik på dagen. 
Også en stor tak til jer indsamlere 
som tog en ekstra tørn, så vi kom til 
stort set alle husstandene i byen og 
omegn. 

958 husstande i Tylstrup gav kr. 14,12 hver til 

 Kræftens Bekæmpelse
AF JENS THOMSEN NYGAARD

Rute 
nr. Indsamler

Antal
 Husstande

 Beløb pr. 
Husstand 

 I alt indsamlet
pr. rute Beløb i 2017

1 Hammelmosevej og Klit-
gårdsvej 92 21,95kr.           2.019,00kr.           2.609,50kr.       

2 Ultvedparken og Ultvedvej 82 12,08kr.           990,50kr.                1.140,50kr.       

3 Luneborgvej 2 - 118. Hare-
stien og Mølledamsvej 115 11,21kr.           1.289,50kr.           651,00kr.           

4

Luneborgvej 1 - 115, Vester-
gårdsgade, Langesvej, 
Søndervang, Pogevej, 
Arendrupsvej og Gr. Sørensens 
Vej. 

131 -kr.                 815,00kr.           

5
Albert Dams Vej, Bilgårds-
vej, Brandborgsvej, Hedensvej, 
Hedestien og Jens Thises Vej

106 14,34kr.           1.520,00kr.           1.438,50kr.       

6 Tylstrupparken og Tylstrup-
vej 114 14,92kr.           1.701,00kr.           1.675,50kr.       

7

Askvej, Dunbirkevej, Forsøgs-
vej, Gl. Skolevej, L.P. 
Jacobsensvej, Rødbøgevej og 
Sølvpoppelvej. 

91 9,67kr.              880,00kr.                1.480,00kr.       

8
Luneborgvej 125 - 215. 
Tylstrup Hedevej, Stenisengevej 
og Brændskovvej

99 21,61kr.           2.139,50kr.           1.754,00kr.       

9 Tylstrup Landevej, Hjallerup-
vej og Tylstrup Nørrehede.

27 45,85kr.           1.238,00kr.           1.115,50kr.       

10 Vildmosevej, Luneborgvej 
220 - 305, Barbaraskvej, 
Smalskiftevej, Nørre Halne Engvej

58 14,49kr.           840,50kr.                

11 Gl. Vrå mark og Skovmarken 42 13,62kr.           572,00kr.                945,00kr.           
12 Er iberegnet i rute 8

13 Tylstrup Frikirkes kaffebord 
efter gudstjeneste 1 338,50kr.        338,50kr.                313,00kr.           

I alt Indsamlet 2016 958 14,12kr.           13.528,50kr.        13.937,50kr.    

I snit pr husstand i 9382 Tyl

Kræftens Bekæmpelse indsamling i Tylstrup 2018

Filippa og hendes familie var ude og samle 
ind i byen.

Så kom de sidste indsamlere tilbage med deres høst. Torben til venstre var en tur ude i 
Stenis engene og Skovmarken, mens Peter og hans søn Viktor tog Vildmosen og Gl. Vrå Mark.
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Det er efterhånden ved at være rigtig 
mange personer, jeg har haft med her 
i bladet som Kvartalets Profil, og hvor 
har det været spændende at møde 
så mange fantastiske mennesker og 
høre om deres liv og levned. Der har 
været nogle forskellige røde tråde for 
valget af dem. Der har været personer 
som er kommet udefra og har valgt at 
bosætte sig i Tylstrup eller i Ajstrup, 
og der har være nogle ”gamle” Tyl-
strup/Ajstrup borgere, der altid har 
boet her. Der har været yngre, og der 
har været ældre. Fælles for alle er, at 
de nu bor her i Tylstrup eller i Ajstrup.

Denne gang har jeg så valgt noget 
nyt, nemlig en person som bor i Hjør-
ring, men som har valgt at drive sin 
forretning, delvis her i Tylstrup og del-
vis i Hjørring. Hun har endda haft sin 
forretning i Tylstrup i 20 år her til maj. 
Det er Åse Gahner Klemmensen, som 
den 25. maj 2018 har haft sit Ad-
vokatkontor på Luneborgvej 58 i den 
gamle frisørsalon i 20 år.

Jeg tænkte, at det kunne da være 
sjovt at finde ud af, hvorfor hun, af 
alle steder, lige valgte at åbne et ad-

vokatkontor her i Tylstrup, så her en 
kold torsdag formiddag midt i februar 
sidder vi og sludrer på Åses kontor.

 
Fulde navn: Åse Gahner Klemmen-
sen. 
Stilling: Advokat, konfliktmægler og 
ekstern lektor på Aalborg Universitet. 
Alder: 59 år. 
Civil stand: Gift med Jens Dalgaard 
Nielsen som nu er pensionist. 
Børn: Jeg har to bonusbørn, Sune og 
Anja, som jeg har et meget tæt for-
hold til. De bor begge to i København 
med deres respektive samlever og 
ægtefælle, Pernille og Lars.

Hvor er du født og opvokset, og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født på fødselsanstalten i År-
hus. Jeg blev født der, fordi min mor 
var rhesusnegativ, og jeg var den sidst 
fødte af fire søskende. Både min bror 
og jeg blev født på fødselsanstalten i 
Århus, fordi vi skulle have skiftet blod. 
Grunden var, at min mors blod efter et 
par fødsler ville trænge igennem mo-
derkagen og skabe antistoffer, hvilket 

ville betyde at min storebror og jeg 
ville dø, hvis vi ikke fik skiftet blodet 
til normalt blod, det man kalder 0 rhe-
suspositiv.

Så dengang min bror og jeg skulle 
fødes tog min mor bussen via Vide-
bæk til Århus fødselsanstalt for at 
føde, mens min far blev hjemme for 
at passe landbrugsbedriften og vores 
ældre søskende. Når hun så nåede 
frem, blev fødslen sat i gang.

Mine forældre havde et landbrug 
på 22 ha i nærheden af Skjern. Går-
den blev drevet med grise og køer og 
der voksede jeg så op sammen med 
mine tre ældre søskende. Vi blev 
opdraget til at være aktive og til at 
tage del i livet på landet. Jeg var kun 
omkring 6 år gammel, og kunne knap 
nok træde koblingen ned, første gang 
jeg blev sat på en traktor for at hjælpe 
med at radrense roer, mens de andre 
i familien hakkede roerne. Så vi var 
alle vant til at hjælpe til med alt for-
faldent arbejde som der nu er ved et 
landbrug.

I 1972 blev min storesøster gift, 
og da overtog jeg tjansen med at lave 

maden i mit hjem, mens vores mor 
hjalp til ude i stalden. Så jeg stod 
for madlavningen lige til jeg flyttede 
hjemmefra.

Mine forældre fulgte altid meget 
interesserede med i, hvordan vi børn 
havde det, og hvordan det gik i skolen 
osv. Aftenmåltiderne blev altid brugt 
til samtaler om, hvordan dagen var 
gået i skolen. Så vi har altid følt os 
værdsatte.  

Hvor gik du i skole?
Jeg kom i skole i Sædding skole. Det 
var en lille landsbyskole i et lille sogn, 
hvor også Søren Kierkegaards føde-
hjem lå. Det var faktiske kun et sten-
kast fra mit hjem.

Efter 6. klasse kom jeg til en større 
skole. Det var efter skolereformen, 
som kom der i 1970. Der blev fire 
skoler lagt sammen til en. Den kom 
til at hedde ”Rækker Mølle Skolen”. 
Skolen fik en helt ny skoleinspektør 
udefra og det var et godt og frisk pust, 
for man var jo vant til at lærerne på 
skolen vidste, hvem ens forældre var, 
og vi blev ofte behandler derefter. Det 
var derfor helt nye toner, der kom på 
det område, vi blev alle behandlet 
ens. Det hjalp mig meget i forhold til, 
hvad jeg var vant til. Fordi min far ikke 
ejede så meget jord som visse andres 
forældre gjorde.

Efter 7. klasse kom jeg så i realsko-
len i Skjern. Så blev ens verden igen 
væltet lidt om med nye kammerater 
og venner, men der var selvfølgelig 
også flere af vennerne fra ”Ræk-
ker Mølle Skolen” som kom med til 
Skjern. Det var op om morgenen og 
med bussen til Skjern og hjem igen, 
når skolen var forbi. Sådan gik det i 
et år. Så blev der lavet en nu byskole 
i Skjern og de manglede elever. Så 
tænkte de, at os, der kom udefra og 
allerede sad i en bus, ligeså godt kun-
ne fortsætte til den nye skole, som 
kom til at hedde ”Amager Skolen”. 
Her gik jeg så i 2. real.

Efter 2. real kom jeg på gymnasiet 
i Tarm. Det gjorde jeg sammen med 
min storebror. Han var godt nok to år 
ældre end mig, men han havde taget 
10. klasse så vi var færdige i grund-
skolen samtidig. Vi valgte så at starte 
i gymnasiet, han på den matemati-
ske og jeg på den sproglige linje. Vi 

lavede den aftale, at vi ikke ville gå i 
den samme klasse. Men vi kunne jo 
godt løbe sammen og hjælpe hinan-
den. Jeg hjalp ham f. eks med at kig-
ge hans stile igennem, fordi han var 
ordblind, så jeg kunne på den måde 
hjælpe ham med dansk.

Fik du nogen uddannelse?
Jeg blev student i 1977 og op til stu-
dentereksamen havde det kørt rundt i 
hovedet på mig, hvad jeg skulle bruge 
den til. I starten gik tankerne efter at 
blive noget med sprog, f. eks korre-
spondent eller noget i den retning. 
Men jeg gik i klasse med en advokat-
søn, som lidt provokerende sagde, at 
han da skulle være advokat ligesom 
sin far. Det fik mig til at tænke, at når 
han kan, så kan jeg også. Så jeg søg-
te ind på Århus Universitet. Det var 
det første år, hvor der var adgangsbe-
grænsning til studiet, og her var jeg 
heldig at havde tilpas høje karakterer 
til at komme ind.

Så skulle man tro, at nu kørte er 
bare derud af med at være kommet 
ind på jurastudiet, men sådan skulle 
det ikke være. For den gamle profes-
sor Jørgen Nørgaard, som underviste 
os, sagde en dag: ”Kik til højre og kik 
til venstre. Der er kun en af jer tre 
som kommer igennem førsteårsprø-
ven”. Det var da også ved at gå galt 
for mig ved eksamen den næste som-
mer, for jeg dumpede med et brag. 
Så jeg ringede til den underviser, som 

havde rettet min opgave, for at høre, 
hvad der var galt med den, så jeg 
kunne rette den til, når jeg skulle op 
igen. Hun var meget behjælpelig og 
sagde, at hun kunne se, at jeg havde 
styr på juraen i opgaven, men det var 
måden at formidle den på, der var 
noget galt med. Opgavebesvarelsen 
skulle med andre ord bearbejdes og 
formidles anderledes og mere forstå-
eligt. Problematikken skulle beskrives 
bedre osv. Det var en forklaring, som 
var til at forstå. Så da jeg så kom op til 
reeksamenen senere, bestod jeg med 
7 og 8 i karakter efter den gamle 13 
skala. Jeg kan huske, at jeg stod og 
tudede af lykke i en telefonboks på 
Sjælland, hvor jeg var på ferie, da jeg 
fik karaktererne. Hvor blev jeg glad, 
og nu kunne jeg se fremad, til jeg blev 
færdig.  

Mens jeg læste arbejdede jeg ved 
siden af. Jeg gjorde rent på kommu-
nehospitalet og senere også på stats-
hospitalet i Risskov. Det gjorde jeg 
dels for at tjene nogle penge, men 
også for at mærke lidt til livet udenfor 
studierne. I sommerferierne var jeg 
ude som volontør på dommerkon-
torerne i Lemvig og i Skjern. Jeg var 
også volontør i Sønder Omme Stats-
fængsel. Det hele for at føle og se, 
hvad der foregår inde bag murerne de 
forskellige steder.

Jeg blev færdig som jurist den 1. 
februar 1983. Jeg blev det, man kal-
der cand. jur.

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
ÅSE GAHNER KLEMMENSEN

Kvartalets profil:
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Fik du så arbejde derefter?
Dengang var det lidt svært at finde job 
som jurist og jeg ville jo gerne være 
advokat. Det betød at man skulle ud 
og være advokatfuldmægtig i tre år 
først samt deltage i nogle fuldmæg-
tigkurser. Her havde de mandlige ju-
rister lidt større fordel med hensyn 
til at finde job, fordi det ikke var så 
normalt, at der var kvinder, som gik 
advokatvejen dengang. Det er blevet 
meget mere almindeligt nu.

En af mine medstuderende havde 
takket nej til et job som fuldmægtig 
hos en advokat i Vildbjerg, så det job 
hoppede jeg på i stedet for ham. Da 
jeg havde været der i otte måneder, 
ville min chef til at reducere i mit ti-
metal, fordi der ikke var så meget at 
lave. Så jeg søgte andet arbejde og 
kom den 1. januar 1984 op til ad-
vokat Jan Poulsen i Ålestrup. Der var 
jeg til 1. august sammen år. Et rigtig 
barskt sted og en meget kolerisk chef 
med et iltert temperament, en per-
son, som holdt meget på de gamle 
dyder. F. eks. hed jeg ikke Åse der, 
men ”Fuldmægtig Klemmensen”. En-
gang ringede han hjem til kontoret, 
mens han var på ferie og her sagde 
en af mine kollegaer til ham, at ”Åse 
gerne lige ville snakke med ham”. 
Hans reaktion var, at han, ham be-
kendt, ikke havde en medarbejder, 
som hed ”Åse”. Heldigvis havde jeg 
det godt med pigerne, som arbejdede 
der, og det sociale liv udenfor arbej-
det, gik også fint. Så det var det, jeg 
overlevede på. Han var ikke sjov at 
arbejde for og efterfølgende blev det 

ham i øvrigt forbudt at have advokat-
fuldmægtige.

Jeg søgte derfor andet arbejde og 
kom så til Hjørring til ”Advokaterne 
Strømgade 16”, som det hed. Da de 
hørte, at jeg havde arbejdet for Jan 
Poulsen turde de godt ansætte mig, 
for så måtte jeg have ”hår på brystet”. 
De kendte ham godt, og viste godt, 
hvorfor jeg søgte væk fra ham. Jeg 
blev hos advokaterne i Hjørring frem 
til 1. maj 1986, hvor jeg blev advokat.

Derefter kom jeg over til Spar Nord, 
som hed Sparekassen Nordjylland 
dengang, og blev chef for deres ju-
ridiske afdeling i Aalborg. Det var jeg 
frem til 1989, hvor jeg kom tilbage til 
advokatbranchen igen.

Kører udviklingen stærkt  
inden for advokatbranchen?
Det må man sige. Der er indenfor ad-
vokatbranchen, lige som i alle andre 
brancher, hele tiden ting som ændrer 
sig. Love og bestemmelser laves om 
og derfor kræves der hele tiden efter-
uddannelse, og det deltager jeg også 
løbende i. F. eks. så er retssager ble-
vet digitaliseret. Hvis jeg f. eks. skal 
indlevere en stævning, så skal jeg log-
ge ind på den digitale platform, som 
hedder ”Min Retssag”. Her anlægger 
jeg sagen og oploader alle bilagene i 
sagen. Der er ingen papirer mere, det 
hele er på computeren. Blandt andet 
derfor skal man hele tiden holde sig 
ajour med hvad der sker for at følge 
med.

Som noget nyt, der er kommet 
med i domstolene, er begrebet rets-
mægling. Det startede i 2003 som 
en forsøgsordning i Aalborg, hvor jeg 
kom med fra starten. Det handler 
om, at vi i første omgang skal prøve 
at løse konflikter gennem mægling og 
samtale frem for, at der skal føres en 
sag for en dommer. Bliver konflikten 
ikke løst, må sagen gå til domstolen. 
Men ved konfliktmægling lykkes det 
meget ofte at finde en løsning, der 
kan være til fordel for begge parter. 
Mange konflikter skyldes ofte misfor-
ståelser og ved at få andre personer 
ind over, og dermed også andre syns-
vinkler på en sag, kan den ofte løses 
uden en retssag skal finde sted. Det 
er en stor tilfredsstillelse at være med 
i. Jeg underviser i faget Retsmægling 

på Aalborg Universitet, ligesom jeg 
også underviser i Erhvervsret på HD 
Studiet. Det har jeg i øvrigt gjort siden 
august 1986, både fordi det interes-
serer mig, men også fordi det holder 
mig skarp på aktuel jura, der som tid-
ligere nævnt, hele tiden ændres med 
nye love og regler.  

Hvorfor startede du et advokat-
kontor op i lige netop Tylstrup?
Det var lidt tilfældigt. Da jeg i 1998 
havde bestemt mig for at jeg ville til 
at være selvstændig, kørte jeg en dag 
igennem Tylstrup, fordi jeg var på vej 
til Aalborg for at undervise, det var før 
motorvejen kom. Jeg kørte op gen-
nem Tylstrup for at kikke lidt på byen 
og kunne se, at der var to banker i 
byen. Det var Nordea og Nørresundby 
Bank. Så ringede jeg til de to filial-
bestyrere, Jan Levisen og Henrik Bøg 
Christensen, for at høre dem, om der 
eventuelt kunne drives advokatfirma i 
Tylstrup. Det var en stor fordel for mig, 
at grænsen for Aalborg Retskreds lå 
lige nord for Tylstrup, for jeg havde en 
konkurrenceklausul i både Brønder-
slev, Hjørring og Frederikshavns rets-
kredse, om at jeg ikke måtte starte 
op der.

Henrik Bøg sagde, at de havde en 
advokat, som kom en time en gang 
om ugen med en avis under armen, 
så hvis jeg ville starte op i Tylstrup, var 
jeg velkommen.

Så ringede jeg til Vagn Hansen, som 
jo var ejendomsmægler, for at høre, 
om der var nogle tomme lokaler, hvor 
jeg kunne starte op. Han nævnte, at 
der var et lokale, som byens hjem-
mehjælpere havde brugt til mødested 
og kontor, der var blevet ledigt, så 
måske Hans Vestergaard ville leje det 
ud igen. Jeg ringede derfor til Hans 
og spurgte ham. Han troede, at det 
var en joke, men jeg måtte da gerne 
komme og kigge. Og da jeg syntes, at 
det så meget fint ud, blev vi enige om, 
at jeg skulle leje det. Hans har senere 
fortalt mig, at han ikke havde givet 
det mere end højest tre måneders le-
vetid, for et advokatkontor i Tylstrup, 
den troede han ikke på.

Opstarten blev dog lidt forsinket, 
fordi der blev en landsdækkende 
strejke, så jeg ikke kunne få installe-
ret telefon og telefax, som man skulle 

have dengang. Jeg ville ikke starte 
med et taletidskort, så jeg måtte ven-
te til regeringen greb ind i konflikten, 
og det hele kom tilbage til normalen. 
Den 25. maj 1998 havde jeg fået tin-
gene på plads og kunne starte op. Jeg 
havde lånt en computer og en printer 
og desuden havde jeg lavet en aftale 
med Hans Mandrup, Folkebladet, om 
at jeg kunne komme hen til ham, hvis 
jeg skulle have noget kopieret. Aftalen 
var, at jeg afregnede en gang om må-
neden med ham. Jeg følte, at jeg var 
nødt til at starte forsigtigt op og ikke 
påtage mig alt for mange udgifter, 
hvis nu det ikke gik. Men det gik over 
alt forventning og allerede 1. august 
samme år ansatte jeg en medarbej-
der, som skulle være bogholder og 
sekretær. Jeg investerede også i en 
kopimaskine og en computer, og så 
kørte det derudaf. 

Nu har du jo så også startet 
op i Hjørring. Er det hoved-
sædet for din forretning?
Nej, det er delt op med 50 - 50 begge 
steder. Jeg havde jo den der konkur-
renceklausul, der løb frem til august 
1998. Derefter startede jeg lidt op i 
privaten i Hjørring, og i 1999 etab-
lerede jeg kontor i Hjørring, i et slags 
kontorfællesskab med en revisor, 
som havde for meget plads til sit eget 
firma. Det er så siden hen blevet til et 
kontor i en stor gammel silo, som er 
lavet om til kontorer. Her har jeg kon-
tor på 6. sal med en fantastisk udsigt 
ud over byen og på den anden side, 
til Retten i Hjørring. Men jeg kører de 
to steder sammen og med samme 
telefonnummer. Der er ikke nogle fa-
ste tider, hvor jeg er de to forskellige 
steder. Det er efter behov og efter de 
aftaler, som kommer ind. Jeg sidder 
ikke og venter på, at folk kommer ind 
til mig. I øvrigt kører jeg også gerne 
ud til folk, hvis de f. eks. skal have 
kigget på et testamente, og ikke selv 
har mulighed for at komme ind på 
kontoret.
 
Deltager du i noget  
foreningsliv her i byen?
Nej, ikke så meget mere. Men ikke 
ret lang tid efter at jeg var startet op 
i byen, fik jeg og min mand Jens, en 
tjans i tombolaen ved Tylstrup Mar-

ked. Jeg kom også i bestyrelsen i 
både Borgerforeningen og i Erhvervs-
foreningen.

Jeg har altid syntes, at det er vigtigt, 
at man deltager i lokalsamfundet, at 
man viser sit ansigt udadtil så folk kan 
se, at man interesserer sig for byen 
og livet i og omkring den. Man kom-
mer også til at kende de mennesker, 
som bor i byen, så det ikke bare er 
en flok ansigter, der går forbi uden-
for, men at der kommer navne på de 
ansigter.

Det er også vigtigt, at man støt-
ter byens handlende og jeg handler 
meget ind her i byen. Har vi f. eks. 
være på ferie og kommer sydfra på 
vej hjem, skal vi altid lige indenom til 
slagteren og købmanden eller Brug-
sen for at handle ind. Nu har køb-
manden jo desværre været nødt til at 
lukke, men så er det med at støtte 
op omkring Brugsen. For det vil godt 
nok gå hårdt ud over huspriserne 
i Tylstrup, hvis ikke der er butikker i 
byen. Så kan man godt vinke farvel 
til mindst 100.000 kr. på prisen på 
sit hus.

Har du andre jern i ilden?
Ja det må man sige. Jeg har været 
med til at etablere et hjem for volds-
ramte kvinder i Hjørring. Det var i 
1989. Det er et hjem med plads til 
fire kvinder og deres børn. I ca. 25 
år arbejdede jeg som frivillig der og 
havde sovende nattevagter. Her tog 

jeg min dyne under armen og sov så 
der, når jeg havde vagt. Jeg sad også 
i bestyrelsen for stedet i 6 år. Aktuelt 
deltager jeg i et netværk for erhvervs-
kvinder samt er aktiv i en organisa-
tion, der bl.a. arbejder med humani-
tære forhold. 
 
Bliver der tid til at holde  
fri og dermed også ferie?
Jo, jo, det gør der da, men max en 
uge af gangen. Det er sådan mere 
lokalt i Danmark. Vi synes, at vi har 
sådan et dejligt land, og at der er så 
meget at se her. F. eks så var vi sidste 
sommer i Holbæk sammen med Jens’ 
børn. Vi har en fast ferieuge hvert år, 
det er den uge, der ligger omkring 1. 
august. Der holder vi ferie sammen 
med dem. Her til sommer skal vi bo i 
en husbåd i Hvide Sande og derfra se 
Vestjylland.

Vi har også en lille lejlighed i Tan-
nishus ved Tversted, hvor vi tager 
hen, hvis vi trænger til at komme lidt 
væk fra computerskærmene.

Som afslutning, er det lidt sjovt at se, 
hvordan man finder sine ståben i livet. 
Hvor tit er det ikke, fordi man tilfæl-
digt finder en hylde der passer eller, 
som Åse her, der lod sig lidt provokere 
af en klassekammerat til at prøve sig 
selv af som advokat. Det kan godt 
være svært at finde ud af, som helt 
ung teenager, hvad man skal lave re-
sten af sig liv.Advokaten på sin plads på kontoret i Tylstrup.

Åse og Jens passer tombolaen ved Tylstrup Marked 2005.
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 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten. 
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en 
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i 
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI. 

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

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Tylstrup Frikirke havde i marts en se-
nioreftermiddag i Hammelhuset på 
Hammelmosevej, hvor dagens gæst 
var politifuldmægtig Søren Gade fra 
Brønderslev.

Omkring 30 var mødt op til det 
spændende foredrag. Søren Gade har 
haft mange forskellige job hos poli-
tiet og i retssystemet. Han er uddan-
net jurist og søgte ind til politiet efter 
endt uddannelse i 1981 – og her blev 
Søren Gade til han søgte sin afsked i 
2017, så det blev i alt til 36 år i poli-
tiets tjeneste.

Søren Gade har de sidste mange 
år været chefanklager i anklagemyn-
digheden, men har i en periode også 
fungeret som politimester og som 
dommer i Vestre Landsret. Desuden 
har han også været inde om de fleste 
politikredse i Nordjylland.

Men det der har fyldt mest, har 
været de flere tusinde straffesager 
gennem årene, hvor Søren Gade har 
været anklager, men også fungeret 
som rådgiver som chefanklager. Når 
man er chefanklager kan man jo selv 
vælge de ”spændende” sager, som 
kræver lidt mere indsigt, men også 
er mere udfordrende. Bl.a. er disse 
sager også godt mediestof. Hvem 
husker f.eks. ikke den såkaldte ”Tol-
nesag”.

Det danske retssystem
Før kaffepausen fortalte han bl.a. om 
hvordan hele vores retssystem er byg-
get op. Folketinget er dem som vedta-
ger og lægger rammerne for vore love 
i Danmark. Men overtrædes loven, ja 
så kan det ende med at blive en sag 
for politiet. Hver retskreds, der er 25 i 
Danmark, har ca. 10.000 straffesager 
om året. Men langt de fleste afgøres 
blot med en bøde, hvis man f.eks. har 
kørt for stærkt. Men så deles straffe-
sagerne op, alt efter hvilken type straf 
der er tale om, og man bruger både 
lægdommere og juridiske dommere. 
Men i hvert tilfælde skal der være en 
tiltale, ellers kan der ikke dømmes. 
Derfor opgives mange sager også på 
skrivebordet, hvis man ikke mener 
beviserne holder. Desuden forholder 
det sig også sådan, at det er politiet 
der efterforsker, og anklageren (det 
offentlige) der rejser tiltale.

Søren Gade mindede os også om, 
at vi alle kunne indkaldes som vidner, 
og var pligtige til at tale sandt, eller 
helt undlade at sige noget, men lyver 
man som vidne, risikerer man at få en 
bøde. Søren fortalte også lidt om de 
muligheder politiet havde, når man 
holdt øje med mistænkte. Man må 
gerne observere, men ikke ransage 
uden kendelse. Husk på sagde han, 

man kan ikke dømmes på rygter, men 
kun på fakta.

Når man så kommer i retten, er der 
altid en vis ”kamp” imellem forsvarer 
og anklagede. Det gør det spænden-
de, om der skal mindre straf, mere 
straf eller evt. frifindelse.

Eksempler på retssager
Efter kaffepausen fortalte Søren Gade 
så om mange af de straffesager, han 
havde været med til som anklager. 
Han fortalte om indbrudstyve, volds-
sager, brandstiftelser, hårdføre krimi-
nelle, rockere, smuglersager og drab. 
Her kom der mange spændende ting 
frem. Det var mange voldsomme ting 
der blev nævnt, så man må som an-
klager lægge øre til mange ubeha-
geligheder. Men efter de mange år i 
retssalene, kan han ikke rigtig over-
raskes, selv om virkeligheden ofte 
overgår fantasien.

Søren Gade nævnte bl.a. den så-
kaldte ”Tolnesag” – drabet, hvor liget 
blev brændt i brændeovnen, og asken 
støbt ned i cement. Desuden nævnte 
han smuglersagen via Strandby havn, 
hvor en smugler blev skudt. 

Til sidst blev Søren spurgt efter, 
hvad hans største sejr som anklager 
var, og svaret kom prompte: At vinde 
over forsvareren!! – for så havde lagt 
den rigtige strategi.

Så det var en spændende eftermid-
dag, hvor vi fik lov til at komme med 
lidt ind bag facaden på hvordan en 
anklager tænker og arbejder. 

36 ÅR I SYSTEMET
Chefanklager i anklagemyndigheden 

AF SØREN 
MORTENSEN

Opmærksomme lyttere.

Søren Gade.

M
aj

 2
01

8

8

M
aj 2018

9



 BARNDOMMENS GADE 
 Med far på posttur 3

Store værdier
Når landposterne kom hjem fra post-
turen, skulle der ”afleveres” på sta-
tionen. Indbetalinger og udbetalinger 
skulle afstemmes med den kontante 
beholdning. Det var altid et problem, 
hvis der var for meget eller for lidt i 
pungen. Som regel blev fejlen fundet, 
men det var naturligvis et stort pro-
blem, når det ikke skete. Det kunne 
gå ud over nattesøvnen. Når der skulle 
udbetales mælkepenge, havde land-
posterne ret store beløb med i deres 
tasker. I den anledning konstruerede 
bedstefar, som også var landpost, en 
række knipler - 30-40 cm lange - af 
en gammel halvtommers haveslange, 
som han fyldte med sand og lukkede 
i begge ender med træpropper. Far fik 
også en, men jeg husker ikke, at han 
havde den med i tasken. I alle årene 
husker jeg aldrig, at de landposter, 
der havde hjemsted på stationen i 
Tylstrup, var udsat for nogen form for 
røverier.

Eftermiddagstur
Om eftermiddagen var der en ”ef-
termiddagstur” i selve Tylstrup, der 
kunne afvikles på ca. 1 time, og de 
ansatte postbude havde tjansen på 
skift. Dvs., at folk i Tylstrup by fik post 
to gange dagligt. Eftermiddagsturen 
sikrede også, at folk, der abonnerede 
på aviserne ”Vendsyssels Tidende” og 
”Ny Tid” fik deres aviser afleveret ved 
fordøren. Vi drenge hjalp far utallige 
gange med eftermiddagsturen. Efter 
60 år kan jeg stadig huske nogle af 
dem, der fik den socialdemokratiske 
avis ”Ny Tid”.

Meget har ændret sig i de forgang-
ne år. Dengang kørte postbudene på 
cykel, og posten kom ud to gange om 
dagen i Tylstrup by. Et brev skrevet i 
Aalborg om formiddagen kunne afle-
veres hos adressaten om eftermidda-
gen. I dag kører man i bil, men det 
kan tage op til en lille uge, inden bre-
vet når frem!

  
Købmanden
Højdepunktet hver dag på fars post-
tur var besøget hos købmandsparret 
Helga og Anker Jensen. Både far og 
Anker var spasmagere. Far nød aldrig 
kaffe eller andet, men han tog sig 
tid til at snakke hos Helga og Anker. 
Snakken kunne være gemytlig, men 
den kunne også være alvorlig. Em-
nerne var vidt forskellige og ind imel-
lem personlige. Begge parter var dybt 
funderet i kristentroen, og det gav 
naturligvis anledning til samtaler og 
meningsudvekslinger, der havde til-
knytning til troen. Anker Jensen og far 
gjorde også hinanden tjenester. Hvis 
Anker stod og skulle ned til ”Aaen” 
med varer, skete det, at han fik post-
sagerne med, og far gjorde vel også 
Anker en tjeneste i ny og næ, når der 
skulle bud med ud til en kunde. Det 
var nok ikke efter reglementet, men 
jeg har ikke indtryk af, at de var tynget 
af en dårlig samvittighed. Gensidige 
tjenester var en del af livsstilen.

Fløjteposten 
Far var kendt for at fløjte, når han 
cyklede ud ad vejene på Kraghede. I 
flere år blev han kaldt ”den fløjtende 
post”. Jeg fik et brev fra Helga og An-

kers ældste datter for ikke så længe 
siden. Hun fortalte, hvordan hun hu-
skede fars gode humør og de glade 
fløjtetoner, men hun huskede også, at 
der i 1957 var nogle dage, hvor po-
sten ikke fløjtede. Da var far mærket 
af min lillebrors pludselige død. Den 
morgen beskeden indløb om min lil-
lebrors død kom det ikke på tale at 
melde afbud og holde fri. Som det 
naturligste i verden cyklede far hele 
ruten rundt på Kraghede. Bønderne 
skulle jo have deres aviser og post. 
Den dag udgjorde vind og vejr ikke de 
barske omstændigheder ved en plag-
som cykeltur. Modvind kan antage 
mange former.

 
Skrev monologer
Far brugte tiden effektivt, når han 
cyklede fra sted til sted. Han var ofte 
beskæftiget med at lave en monolog 
eller en sang, og det arbejdede han 
med, mens han cyklede. Det var skik 
og brug, at posten var inviteret med 
til mange familiefester på Kraghede, 
og så havde posten som regel et ind-
læg. Det vakte altid lykke, når posten 
kunne bidrage til den gode stemning 
med lidt underholdning, der fik smi-
lene frem. Helga og Anker Jensens 
datter fortalte i førnævnte brev, at hun 
tydeligt huskede, at højdepunktet ved 
hendes mors og fars guldbryllup var 
postens tale på vers.

Et udpluk af fars tale til Helga og 
Anker giver et interessant tidsbillede:

– Butikken var ikke ret stor dengang!
– I skolens frikvarter kunne pladsen 

let blive lidt trang, 

DEL 18

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

En af de store gårde på Kraghede-
posturen, var Vittenberggård, der 
lå sydøst på Kraghede. Gårdejeren, 
der hed A.P. Møller, var en kendt og 
markant skikkelse på egnen. Der var 
naturligvis ansat fodermester på går-
den til at passe køer og grise. I en 
periode var Astrid og Jens foderme-
sterpar. Det par kendte far, for de 
kom regelmæssigt til gudstjenesterne 
i Tylstrup Frikirke. Når jeg var med far 
på postturen, gik jeg altid med ind 
til Astrid og Jens, når postsagerne 
skulle afleveres. Fodermesterhuset lå 
lidt øst for gården. I stuen stod der 
et spisebord med fire stole rundt om. 
Jeg husker ikke, der var andet i stuen, 
og der var ikke meget på væggene. 
En fodermesterfamilie stod ikke højt 
på den sociale rangstige. Lønnen 
har ikke været stor. Til gengæld var 
en del af lønnen, at man stort set fik 
de råvarer, man havde brug for i den 
daglige husholdning. Jeg lærte 3 af 
Astrid og Jens’ børn at kende, for de 
var næsten på alder med mig og kom 
til børne- og ungdomsarrangementer-
ne i Tylstrup Frikirke. De klarede sig 
godt. Kresten blev engageret i kristent 
børnearbejde og blev leder af en or-

ganisation, der inspirerede kirker til at 
lave børnearbejde. For nogle år siden 
sad jeg i en kirke i København, hvor 
man spillede rytmisk musik til fælles-
sangene og salmerne. 5 af Astrid og 
Jens’ børnebørn var engageret med 
opgaver i kirken, og flere af dem spil-
lede på forskellige instrumenter. Da 
jeg så disse børnebørns engagement 
og dygtige indsats, gik tankerne tilba-
ge til de usle kår i fodermesterhuset 
øst på Kraghede! Børnene fra dette 
fattige hjem havde fået en rigdom 
og ballast med hjemmefra, som ikke 
kunne gøres op i materielle værdier.

Lokal sjælesørger
Posten tjente også sommetider som 
en slags sjælesørger. ”Post, hvad skal 
vi gøre?”, blev far sommetider spurgt. 
Jeg husker specielt nogle tilfælde, 
der handlede om børn, der tilsyne-
ladende havde haft en god og tryg 
opvækst på Kraghede, og som så var 
flyttet til byen, hvor normer og skikke 
var anderledes end på Kraghede. 68’ 
generationens idéer om frisind, anti-
autoritære holdninger og forsøg med 
narkotiske stoffer, fik nogle gange 
barske følger. Forældrene så forun-
dret til, når de unge ikke længere 
fulgte generationers skikke og opfat-
telser. De unge fik i nogle tilfælde ar 
for livet og forældrene gik fortvivlede 

rundt på Kraghede og græd deres 
modige tårer uden helt at forstå, hvad 
der skete, mens de spurgte sig selv, 
om de mon havde gjort noget galt, alt 
imens de søgte trøst og gode råd hos 
posten, hvis daglige besøg var et fast 
holdepunkt i tilværelsen. Forældrenes 
fortvivlelse gik far til hjertet, og ved 
middagsbordet i mit hjem blev vi som-
metider indviet i nogle af disse barske 
historier, som ulykkelige mennesker 
havde betroet far. På en måde tror 
jeg, at disse historier et stykke hen 
ad vejen vaccinerede os børn mod de 
værste former for udskejelser, da vi 
selv skulle stå på egne ben. 

Middagssøvn 
Far sov altid til middag, når han kom 
hjem fra postturen. Dengang hed det 
ikke en ”morfar”. De fysiske strabad-
ser ved en lang cykeltur blev kompen-
seret med en kort middagslur, der i 
flere år kun var på 10 minutter. Ad åre 
blev middagsluren lidt længere. Et par 
somre kom far i træk med at holde et 
lille hvil, når han kørte gennem ”Sø-
ren Lujens” skov øst på Kraghede. 
Der kunne han ugenert afklæde sig 
uniformen, lægge sig i solen i godt 
vejr og slumre nogle minutter, efter 
at han havde spist nogle økologiske 
gulerødder. Det var inden fænomenet 
tidskontroller var taget i brug.

AF ERIK MORTENSEN

Fodermesterhuset ved Vittenberggaard. Søren Lujens skov.

Knipler. Købmanden til venstre - skolen til højre.
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Det flotte vandfald 
ved Bindslev.

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

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er  
ansvarlig.

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

•  Konfirmation i  
Tylstrup Frikirke 
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

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

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

– for pluds’lig stormed’ børnen’ over 
vej en og skul’ ha’ slik for en 5 øre, 

– mens de råbte og snakked’, så vi 
intet ku’ høre.

– Men det var hyggeligt i den bette 
høkerbutik, 

– hvor der allerede først på dagen var 
skik, 

– at når mælkekusken kom lidt 
”østerfrå” 

– var I parate og opmærksomme på, 
– at Tora ku’ ha’ sendt en ordre med 

Ejner – ja, 
– og den skul’ I naturligvis ud til vog-

nen og ha’. 
– I studered’ sedlen – grøn sæbe 

skul’ vejes op, 
– og der blev hældt sirup på flasker, 

til Helga sagde stop 
– og oven i hver eneste købmands-

pak’ 
– kom der et kræmmerhus brystsuk-

ker med som tak.
   

Tid til tanker
Far lavede også prædikener, når han 
cyklede. Far var såkaldt ”lægprædi-
kant”. Han var en efterspurgt taler i 
missionshuse og i frikirker over det 
meste af Nordjylland, og de lange 
strækninger mellem to gårde gav rig 
anledning til at udtænke gode idéer 

og skrive noter ned, som senere kun-
ne formuleres i sætninger og bruges.

Da landposterne fik biler omkring 
1960 ændredes dagligdagen mar-
kant for landpostbudene, og det var 
en stor lettelse i det daglige, slidsom-
me arbejde, der skulle udføres i alt 
slags vejr. Men det idylliske syn af den 
karakteristiske, cyklende landpost 
klædt i mørkeblå uniform med kasket 
på vej fra den ene gård til den anden 
var for altid forsvundet ud af billedet. 
Far beklagede sig aldrig over, at han 
havde fået postbil.  

Solgaarden skal have nyt tag, derfor 
bliver vi desværre nødt til at lukke 
Gavlen ned i maj, juni og juli måned. 
I skrivende stund (først i april), ved vi 
endnu ikke, hvor vi kan blive genhu-
set. Vi leder med lys og lygte efter et 
nyt sted, hvor vi kan være, indtil ar-

bejderne er færdige med at rumsterer 
på taget. 

Brugere af Gavlen kan se opslag 
ved elevatorindgangen på Solgaarden 
med information om, hvor vi flytter 
hen. 

AF ANN DORTHE 
BUUS SØRENSENNyt fra 

Solgaarden

Solgaarden får nyt tag.

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Det nye initiativ i Borgerforeningen 
i 2018 var en fællesspisning med 
musikalsk indslag i samarbejde med 
Dagli Brugsen, og det blev utroligt 
godt modtaget. Mere end 100 men-
nesker var mødt op på Tylstrup Skole 
og spiste og hyggede sig til god mu-
sik.

Arrangementet startede kl 18, så 
der var god tid til at finde sig til rette 
og få fundet sig en god plads, inden 
maden blev serveret kl 18.30 - og 
maden var et hit! Det smagte utrolig 
godt, og der rigeligt til, at man kunne 
gå to gange (eller flere for den sags 
skyld!). Vi vil gerne rette en stor til Per 
Christiansen, som sørgede for, at der 
kunne laves så god mad for så få pen-
ge. Han styrede personalet i køkkenet 
gennem dagen med stort overskud.

Inden folk kunne sætte sig til bords, 
var vi jo en 10 stykker, som havde 
brugt nogle hyggelige timer på at få 
stillet borde an og få maden lavet. 

Der blev hakket salat, ordnet kartofler 
og pyntet kager i køkkenet, mens Per 
tog sig af kødet, og samtidig blev der 
skaffet borde og stole, ryddet til side 
og pyntet op, så alle kunne få en sid-
deplads.

Efter maden gik musikken på - og 
jeg tror mange vil være enige med os, 
når vi siger, at det er en af de bedste 
musikalske oplevelser, vi har set og 
hørt i Tylstrup. Bandet The Raggedy 
Anns første os ind i genren Blue-
grass på en charmerende og fornø-
jelig måde med dygtige musikere og 
sangere. Og så formåede de at spille 
højt nok til at skabe en glad stemning, 
men ikke så højt, at det var umuligt 
at snakke med dem omkring sig. De 
blev valgt, fordi de er en del af Aal-
borg kommunes projekt Kulturen Ryk-
ker Ud.

Bagefter skulle der selvfølgelig ryd-
des op, men fælles tanken havde fun-
det vej, og der var rigtig mange, som 

var flinke til at give en hånd, så alle-
rede lidt efter 23 kunne vi sige farvel 
og tak til hinanden for en dejlig dag og 
aften. Vi håber, at vi har skabt en ny 
tradition i Tylstrup.

Tak til alle der deltog og 
en særlig tak til dem, 
der gav en hånd med.

Der er gang i Tylstrup
PÅ VEGNE AF BORGERFORENINGEN ANNE MERETHE CHRISTENSEN
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Den 1. marts 2018 afholdt Tylstrup 
Borgerforening den årlige generalfor-
samling i hallens cafeteria. Vi måtte 
konstatere, at fremmødet ikke var 
overvældende, men vælger at tage 
det som udtryk for, at medlemmerne 
er tilfredse med den indsats, som vi 
har ydet i det forgangne år.

Vi fi k holdt et hyggeligt lille møde 
og siger tak til dem, der mødte op. 
På baggrund af generalforsamlingen 
fortsætter borgerforeningen arbejdet 
i samme spor det næste år – men 
nye ideer og en hjælpende hånd fra 
borgerne i Tylstrup er altid meget vel-
komment.

Det blev året, hvor vi fi k indført en 
høvdingebold turnering, men desvær-
re må sige farvel til revyen – i hvert 
fald i den form, som den har haft de 
senere år.

Der var en vedtægtsændring på 
dagsordenen, men på grund af en 

teknisk fejl var den ikke blevet offent-
liggjort inden mødet, og det blev der-
for besluttet at udskyde ændringerne 
til næste års generalforsamling. Fra 
bestyrelsens side ønskes en opdate-
ring af vedtægterne og en ændring, 
så den lidt tunge arbejdsgang, når vi 
skal i banken, bliver lettere.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne 
sige tak for den velvilje og imødekom-
menhed, vi har mødt i løbet af året, 
og vi takker borgerne og de erhvervs-
drivende for den hjælp, der er ydet. Vi 
ser frem til at stå for fl ere hyggelige 
arrangementer i det kommende år.

 GENERALFORSAMLING
i Tylstrup Borgerforening PÅ BORGERFORENINGENS VEGNE

ANNE MERETHE CHRISTENSEN

Under afviklingen af høvdingeboldturneringen var der mulighed for at prøve at spille kroket.

Årets juletræstænding blev suppleret af denne lysalle i Anlægget.

Tylstrup Borgerforening inviterer dig 
til at blive medlem af vores forening

Tylstrup Borgerforening arbejder for sammenhold og udvikling i vores lille dejlige landsby. Vi 
står blandt andet bag Skt. Hans i anlægget, fastelavnsfesten i hallen, juletræstænding og ikke at 
glemme Tylstrup Marked. Vi har også et ønske om at lave nye samlende arrangementer i byen 
fremover.

Som en lille by i en stor kommune, er det vigtigere end nogensinde før, at vi udviser sammen-
hold og står sammen om at forsvare vores by. Vi håber derfor på at kunne øge vores medlemstal 
her i 2018, og derfor opfordrer vi alle husstande i byen til at melde sig ind i foreningen, hvis de 
ikke allerede er det. 

Vi lover til gengæld at arbejde hårdt for Tylstrups fremtidige udvikling og sociale liv.

Vi har brug for din støtte!

Det årlige kontingent for en husstands medlemskab af Tylstrup Borgerforening er 150 kroner. 

Du indmelder dig i Tylstrup Borgerforening ved at fremsende en e-mail med dit navn, adresse 
og gerne et mobil nummer til e-mailadressen: tylstrupborgerforening@hotmail.com

Du vil herefter modtage dit medlemsnummer og en kontingentop-
krævning på e-mail. Du vil fremover også modtage nyhedsbreve og 
informationer om vores arrangementer på e-mail.

Har du ikke en e-mail, kan du indbetale kontingent på foreningens 
konto i Nørresundby Bank på reg. nr.: 7448 Kontonr.: 100 17 12 
– eller indbetalt som giro-opkrævning på: Kortart: +73< Gironr.: 
+86704455< I begge tilfælde med angivelse af navn og adresse. 

Vi vil virkelig værdsætte din støtte!! 

Kære medborger i 
og omkring Tylstrup

Se mere om Borgerforeningen på 
http://www.tylstrup-by.dk/Borgerforeningen
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Der blev budt velkommen til 17 glade 
badmintonspillere d. 20 april i Tyl-
strup Hallen. Efter en omgang hyg-
gelig opvarmning med øvelser kendt 
fra den daglige træning. (Rundt om 
nettet). Derefter blev spillerne delt op 
i 4 hold, som skulle dyste i en spæn-
dende holdkamp, hvor det gjaldt om 
at vinde for ikke at skulle rydde op 
inden der måtte spises aftensmad. 
Som Jeanette havde sørget for + 
dækket pænt op i cafeteriet.

Aftensmaden blev fortæret efter et 
par aktive timer og der blev derefter 
dømt hygge i hallen med frit leje fra 
spillerne. Her blev det pumpet en air 
track op med mulighed for diverse 
gymnastikspring, løb og hvad fanta-
sien ellers måtte vise. Derudover blev 
der spillet badminton, hygget rundt 
omkring i krogene og grinet hele af-
tenen indtil spillerne blev trætte og 
selv begyndte at finde dynerne for at 
få noget søvn.

Lørdag morgen stod alle spillerne 
tidligt op og fortsatte den gode stem-
ning fra dagen før. Da alle var kommet 
op måtte vi i gang med oprydningen 
så hallen var pæn og ren. Da hallen 
var ryddet var der tid til morgenmad, 
hvor spillernes forældre og søskende 
mødte op til fælles hygge og morgen-
mad.

Alt i alt et meget hyggeligt arrange-
ment som mange mente burde gen-
tages. 

Sæson afslutning 2018 AF TRÆNER L ASSE SKØTT NANSEN

...også en stor tak
Også en stor tak til Lasse og frivillige, 
der hjælper med til at gøre badminton 
til den sjove og gode klub vi gerne vil 
have i Tylstrup Idrætsforening.

Der er stadig plads til mange flere 
i klubben – om du er ungdomsspiller 

(børn 4+), Seniorspiller eller Motio-
nist – det betyder ikke noget om du 
har en makker – alle er velkomne.

Jeg håber vi ses igen når den nye 
sæson starter op igen med en gammel 
kending i træner folden. Vi glæder os 

til at vi igen kan byde velkommen til 
Camilla Balle-Petersen. Sæson start 
bliver d. 4 september men der kom-
mer mere info både her og på vores 
facebook side Tylstrup Badminton. 
På glædelig gensyn til september. 

Jeg har en sær fornøjelse … nemlig at 
spadsere rundt på kirkegårde. Jeg har 
besøgt nogle stykker både i Danmark 
og ude i verden. Det er fascinerende 
at opleve forskellige skikke og tradi-
tioner omkring døden. Lokalt lægger 
jeg ofte hundelufteturen forbi Ajstrup 
kirkegård. 

I Danmark ser man ofte en due sid-
dende på gravstenen. Altså en figur 
af en due. Hvad er lige baggrunden 
for duen?

Der er faktisk en sammenhæng 
mellem duen og så pinsen. For pin-
sen er den kristne højtid, hvor det 
markeres, at Helligånden er givet til 
og arbejder i kirken. Og duen har altid 
været en form for symbol på Hellig-
ånden. 

En af årsagerne til denne duesym-
bolik er, at der svæver en due ned til 
Jesus i forbindelse med, at han bliver 
døbt: ”I samme øjeblik Jesus efter 
dåben steg op af vandet, blev himlen 
pludselig åbnet, og Guds Ånd kom 
over ham som en due, der dalede 
ned ovenfra.” (Matthæusevangeliet 
kapitel 3, vers 16)

Så når du ser en due, hvad enten 
det nu er på en grav, måske over præ-
dikestolen i kirken eller ja, en due, 
især en hvid due, ude i naturen, så 
kan tankerne sagtens gå i retning af 
Gud-Helligånd.

Og hvad så med ilden: Jamen, det 
er et andet, stærkt symbol knyttet til 
pinse, og faktisk også et symbol på 
Helligåndens nærvær. I Apostlenes 
Gerninger kapitel 2 kan du læse om, 

at der ses ildflammer over de disciple, 
som bliver berørt og fyldt af Helligån-
den. 

Symbolikken er ret indlysende. Il-
den varmer op og giver energi. Den 
kan også rense og fjerne uønsket 
skrald. Og det er i hvert fald et par af 
Helligåndens opgaver: at varme os op 
som kristne, men også at rense ud i 
det, som gør vores og andres liv surt 
at leve.

Så ilden og duen er to symboler, 
knyttet til pinsen, på Helligåndens vir-
ke og nærvær i hver eneste kristne og 
i det store fællesskab, menigheden.
Glædelig pinse!

Hvis du vil vide mere, er du altid vel-
kommen til at kikke forbi Tylstrup Fri-
kirke eller Hammelhuset, hvor jeg har 
kontor. Du kan også ringe (25 34 90 
34) eller skrive (finnkier@gmail.com). 

Ild og due AF FINN KIER-HANSEN, 
PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

AF DORTHE BLOK FORMAND FOR TUI BADMINTON
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Traditionen tro var der mange der del-
tog i Tylstrup Frikirkes gudstjenester i 
løbet af påsken.

Påsken begyndte med gudstjene-
ste palmesøndag, hvor børnene del-
tog og på festlig vis markerede, at 
Jesus drog ind i Jerusalem. I mangel 
af palmegrene – dem har vi ikke så 
mange af i Danmark - brugte børnene 
vimpler, men det gjorde nu ingen for-
skel! I børnekirken blev der fortalt om 
at inden hanen galer, har Peter for-
nægtet Jesus 3 gange. Så selvfølgelig 
var der en hane med!

Så fulgte fejringen Skærtorsdag 
aften, hvor man efter nadvergudstje-
nesten – fortsatte fællesskabet med 
et dejligt veltillavet måltid, og på den 
måde markerede, hvordan Jesus den 
sidste aften delte måltid med sine di-
sciple.

Langfredag blev markeret med en 
liturgisk gudstjeneste – det vil sige, 
at der ingen prædiken er, men man 

læser op af Bibelens påskebudskab, 
og indimellem nyder stilhed og lytter 
til musik.

Det hele kulminerede så Påskedag. 
Ugens højdepunkt med en flot pyn-
tet kirke der markerer, at Jesus over-

PÅSKE I TYLSTRUP 
FRIKIRKE AF SØREN MORTENSEN

Palmesøndag - børn med vimpler.

vandt døden – og minder os om, at 
der ingen jul var at fejre, hvis Jesus 
ikke var opstået. Intet er bedre, end 
at kunne begynde gudstjenesten med 
præstens begejstrede udråb: Kristus 
er opstanden! Og menighedens ligeså 

begejstrede gensvar: Ja sandelig! 
Han er opstanden! 

Præsten, Finn Kier-Hansen, var 
tydeligvis fyldt med begejstring og 
glæde under forkyndelsen – og den 
smittede helt sikkert af på de mange 

deltagere. Dette kunne fornemmes 
under kirkekaffen, hvor der også var 
lejlighed til at ønske hinanden en 
GLÆDELIG PÅSKE.

Kvartet - skærtorsdag.

Påskedag. Før hanen galer.

Til påskedag havde Birgitte Albrechtsen skrevet digt

Påskedigt
Det pusler i haver, hegn og hæk
udsprunget står erantis og vintergæk
mit hjerte fyldes med glæde her i mit bryst
det er forår og Påske og alting er nyt

Skærtorsdag aftens vemodige sang
med dyster og bitter efterklang
svigtet i fællesskabet af en ven
og verden skulle ikke blive den samme igen

På Golgatas høj du døden mødte
for alle mennesker dit hjerte blødte
”Jødernes konge” skrev de med foragt og ondskabsfuldhed
men du svarede igen med tilgivelse og kærlighed

Fra Langfredags sorteste nedrige forbandelse
til Påskemorgens vidunderlige lyseste opstandelse
fra graven steg du op og trodsede døden
og hilste med ”godmorgen” i Påskemorgenrøden

Mon vi nogensinde forstår din nåde og kærlighed til fulde
så var det jo det, at vi alle sammen skulle
gå ud og gøre ligeså i dit hellige navn
og til din pris og din ære – og alle mennesker til gavn

Det pusler i haver, hegn og hæk
udsprunget står erantis og vintergæk
mit hjerte fyldes med glæde her i mit bryst
det er forår og Påske og alting er lyst

Birgitte læser påskedigt.

Nadver.
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Lørdag den 7. april 2018 – var der 
indbudt til arbejdsdag i forsamlings-
huset – den årlige klargøring af hu-
set. Der blev startet med rundstykker 
til alle mand inden arbejdet gik i gang 
– huset skulle males og soklen svær-
tes, plænen rives og terrassen fejes, 
salen rengjort og alle stole skulle ren-
ses. Sidst men ikke mindst var der 
håb om at få ovnen i køkkenet til, at 
fungere – så der var nok at tage sig af.

Heldigvis kom lokale borgere om-
kring huset og gav en hjælpende 
hånd, og alle opgaver blev udført – 
selv ovnen blev repareret og der er 
dermed fortsat håb for kulinariske op-

levelser fra køkkenet i forsamlingshu-
set. En STOR tak til alle der kom forbi 
og gav en hjælpende hånd. 

Tirsdag den 10. april 2018 blev der 
afholdt generalforsamling i Brænd-
skov Forsamlingshus – ”programmet” 
blev gennemgået som vanligt. Derud-
over blev det vedtaget, at ”Brænd-
skov Beboerforening” ændrer navn 
til ”Brændskov’ venner”. Dette gøres, 
da det ikke kun er beboere omkring 
forsamlingshuset, der tager del i det 
og bruger huset – men mange om-
kring i oplandet. 

Bestyrelsen kom på plads med 
genvalg til, Niels Hedemann, Dennis 

Christensen, Søren Bendtsen, Lone 
Jørgensen, Per Christiansen og Mette 
Thomsen. Ny indvalgt i bestyrelsen er 
Pernille Aagaard Andersen, velkom-
men til.

Nu med huset i vedligeholdt stand 
og bestyrelsen på plads – er det klar 
til fl ere fester og begivenheder, kon-
takt Mette Thomsen tlf.: 60663587 
for yderligere oplysninger/booking af 
huset. 

Nyt fra Brændskov 
Forsamlingshus

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

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

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

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENINGM
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ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
11. maj og 8. juni

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

Tylstrup Frikirke havde torsdag d. 8 
marts besøg af Claus Olsen Sønder-
gaard, som holdt et interessant fore-
drag om: Hvordan livet gjorde ondt. 
Omkring 70 havde mødt op og fyldte 
kirken. De lyttede med stor interesse 
til Claus’ beretning, hvor han med 
stor ærlighed fortalte om det at møde 
muren i sit liv.

 Claus er uddannet socialpædagog, 
og har bl.a. været en ledelsesmæssig 
del af etableringen af ”Den Sikrede 
Institution Kompasset” i Brønderslev, 
som er et af de få steder, der modta-
ger kriminelt belastede unge til vare-
tægtssurrogat.

Foredraget handlede om hvordan 
Claus liv blev forvandlet fra optur til 
nedtur. Tilsyneladende havde Claus et 
godt liv. Han havde en god familie, et 

godt attraktivt lederjob og højt værd-
sat af kollegaer, gode venner og sun-
de interesser. Så på overfl aden var 
alt idyl. Men arbejdet på ”Kompas-
set” stressede Claus mere, end han 
ville være ved. Arbejdet med meget 
utilpassede unge fyldte ikke kun på 
jobbet, men også når han havde fri. 
I lang tid slog Claus det hen, men en 
lang juleferie kunne ikke løse de pro-
blemer Claus kæmpede med. Så det 
endte med, at Claus blev sygemeldt.

Det gode liv blev til en stor ned-
tur. Livet blev vendt op og ned med 
mistrivsel og deroute med sygemel-
ding gennem fl ere år. En øjensynlig 
arbejdsrelateret stress, som udvikle-
de sig i negativ retning, blev sammen 
med depression og psykisk sygdom, 
det der plagede Claus gennem fl ere 
år. Claus’ tro og værdier, samt hans 
gode familierelationer blev sat på 
prøve.

Men heldigvis kom Claus gennem 
den svære tid, og er lige så stille 
vendt tilbage til et normalt liv. Men 
sygdomsforløbet har lært Claus, hvor 
skrøbeligt livet er, samt det kan ram-
me os alle på et eller andet tidspunkt.

Én af de ting, som Claus i dag gør, 
for at modvirke hverdagens stress og 

problemer er, at han i sin fritid bruger 
meget tid i naturen, nyder stilheden 
gennem vandreture, tager på retræ-
teophold (dvs. at trække sig tilbage 
for en tid) og padler i kajak på Limfjor-
den. Men som Claus sagde: Stilhe-
den kan sagtens fi ndes dér, hvor man 
er i øjeblikket – bare man er bevidst 
om at afsætte tid hertil.

NÅR LIVET GØR 
MERE END ONDT!
 – i verdens lykkeligste land

Mange lyttede med.

Faktaboks
Claus Olsen Søndergaard har skrevet 
en bog om hans sygdomsforløb med 
titlen: TRO STRESS og DEPRESSION 
med undertitlen: I VERDENS LYKKE-
LIGSTE LAND…
Bogen indeholder også fl ere kapitler 
skrevet i samarbejde med sønnen 
Tobias, forstander for ”Den Sikrede 
Institution Kompasset” og medlem 
af Børnerådet, Tina Maria Larsen og 
med ledende psykolog ved Arbejds-
medicinsk klinik, Aalborg Universi-
tetshospital, Pia Ryom.
Bogen er udgivet på forlaget: mel-
lemgaard (mellemgaard.dk) og ko-
ster kr. 195,00
Claus har også en hjemmeside som 
kan besøges: claussøndergaard.dk 

Claus Olsen Søndergaard.
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ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
TLF. 61 18 21 62
JENSTHN55@GMAIL.COM 

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

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

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

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

STØT INDBLIK 
- lav en indbetaling på vores konto: 

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.
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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
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Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

SØG STØTTE!
Husk at man som foreninger 
og institutioner i Tylstrup og 
omegn, kan søge Borgerfor-
eningen om midler, til gavn 
for byens virke... 

Vi ser frem til og høre fra jer. 

Egelykke Maskinstation

MAJ 2018
 16.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 

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

 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Pinsetjeneste i Ajstrup Kirke.

 20.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Pinsegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

 21.  Ajstrup Sogn:
 kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

 27.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

Kalender
 1.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

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

 8.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

 22.-28.  Tylstrup Frikirke:
  Sommerstævne på Efterskolen Lindeborg.

JULI 2018

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

 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.

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

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

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

 10.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

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

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

 17.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

 20.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
 kl. 19.00-22.00 Arkivet holder ferielukket i juli og august måned.

 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

JUNI 2018

AFTENDUS
Dussen på Tylstrup Skole oplyser at der er aftendus alle 
torsdage i skoleåret 2017/2018 for 3.-5. klasse.

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

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles 
i august 2018 i løbet af uge 33. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 12. juli 2018
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio august til medio 
oktober 2018.

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

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 fortovsfl ise

www.aalborgkommune.dk/tip

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

 8.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste.

AUGUST 2018

HUSK at ALLE klubber, foreninger og lignende 
interessegrupper i hele Tylstrup/Ajstrup-området 
kan få offentlig gjort deres arrangementer på 
disse sider. Ganske gratis! 
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Tylstrup Auto ApS
Tylstrupvej 35 | 9382 Tylstrup
Tlf: 98 26 27 27 | www.tylstrupauto.dk Støt lokalt 

- det gør vi!

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

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

Tlf. 2236 6088
Michael Christensen

Din kontaktperson

Nordjysk Entreprenør

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

www.nordjyskentreprenor.dk

Jordarbejde  
Betonarbejde  

Belægning  
Nedbrydning

Kloak

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

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

www.ajstruphus.dk

www.sparv.dk

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

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

er åben for ekspedition hele dagen

RÅDGIVNING
med sund fornuft

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

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

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

Murermester
SØREN SØRENSEN

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

KVISTHUSET
v/ Charlotte Jensen - Tlf. 25 61 56 27

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

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

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

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

Damas Frisør
Herreklip : 120 kr
Barbering : 100 kr
Børneklip : 100 kr

Herreklip med barbering : 200 kr
Tylstrup, Luneborgvej 74 (uden ti dsbesti lling)

   TØMRERFIRMAET 
   DAN JENSEN A/S
Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk  www.tm-danjensen.dk

SOLIDT  
   HÅNDVÆRK!  

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Christina Tofteby 
tofteflanx@yahoo.dk 
www.ajstruphus.dk  

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Lars Jensen
26 42 16 44  
(træffes efter aftale)
laj@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver: 
Steen Nielsen 
98 26 10 70 
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen 
98 26 14 21 
Lone M. Sørensen 
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen 
98 26 03 67
Ajstrup Sogns 
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen 
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen 
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne: 
Tonnie Ehlers 
98 26 24 25

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

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

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

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

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

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

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

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

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

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

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

TYLSTRUP MARKED 
Morten Jørgensen 
20 99 35 88 
morten.spar@hotmail.dk

 
 
 
 
 

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

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

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

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


