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Dette blad er lavet i samarbejde med:

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

I N D H O L D

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

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

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

redaktører
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Så er Tylstrup Borgerforening blevet 
konstitueret efter årets veloverståede 
generalforsamling, hvor Ib Gregersen 
kom og viste film og fortalte om Tyl-
strup i gamle dage. Tak for nogle hyg-
gelige historier Ib!

Bestyrelsen er forblevet uændret 
og ser derfor således ud:
Formand: Lisbeth Pilgaard.
Næstformand: Thomas Jefta 
Pedersen.
Kasserer: Preben Mattesen.
Sekretær: Theresa Vede.
Menige medlemmer: Lisbeth Nielsen, 
Kenneth K. Jensen og Lindy Sørensen.
Suppleant: Hanne Hedegaard.

Indvielse af multibanen
Byens nye multibane, som har været 
mange år undervejs, er nu endelig ble-
vet færdig. Det har været så fantastisk 
med støtte og hårdt arbejdende frivil-
lige i Tylstrup, som har knoklet med 
at få banen færdig. Selvom der endnu 
ikke har været officiel åbningsfest på 
banen, er der allerede en masse børn, 
der har stor glæde af den. Det sidst 
nye er at banen har fået banestriber, 
så er alle sikre på, hvornår der er sco-
ret! 

Arbejdsdag i 
anlægget/multibanen
Det er igen blevet tid til Borgerforenin-
gens årlige arbejdsdag i anlægget. Det 
er en dejlig dag, hvor bestyrelsen i Bor-
gerforeningen og forhåbentlig mange 
frivillige fra byen giver en hånd med til 

at vedligeholde vores lille anlæg. Bør-
nene fra byen plejer at være gode til 
at hjælpe til, hvilket også er med til 
at give børnene en ejerfornemmelse af 
tingene, og de er med til at passe på 
det. Borgerforeningen vil servere gril-
lede pølser med øl eller sodavand, til 
dem som hjælper til, som tak for hjæl-
pen. Som noget nyt i år skal vi også 
ned til multibanen og give den et par 
omgange Gori, så den er helt toptunet 
til indvielsen.

Arbejdsdagen er søndag d. 17/5-
2015 kl. 10:00, vi glæder os til at 
se dig. Tag gerne haveredskaber, 
trillebør og det gode humør med.☺

Sankt Hansaften
Traditionen tro er vi igen i år klar til at 
sende heksen til Bloksbjerg og Sankt 
Hans aften afholdes som vanligt i vo-
res anlæg. Der vil være en lille over-
raskelse fra revyholdet, det bliver både 
spændene og sjovt og slet ikke til at 
gå glip af – mere kan vi ikke afsløre. 
Arrangementet starter 19:30 og bålet 
bliver tændt 20:30. Borgerforeningen 
står for salg af slush Ice, øl, vand, slik 
og chips. Se opslag i byens butikker 
i juni.

Ansøgninger
Som noget nyt i Borgerforeningen be-
handler vi ansøgninger om økonomisk 
støtte til aktiviteter i byen 3 gange om 
året i samråd med en repræsentant 
fra markedsudvalget og revyudvalget. 
Ansøgningsdatoerne er 1. marts, 1. 

juli og 1. november. Ansøgningen sen-
des til formanden for Borgerforeningen 
Lisbeth Pil gaard, Ultvedparken 18, 
9382 Tylstrup. 

Tylstruprevyen, Tylstrup marked 
samt Borgerforeningens medlemmer 
danner grundlag for, at der overhove-
det er midler at dele ud af og lave 
arrangementer for. Derfor er det me-
get vigtigt, at rigtig mange af byens 
borgere er medlem af Borgerforenin-
gen, og støtter op om såvel revyen 
som markedet, så vi kan lave endnu 
flere gode tiltag og aktiviteter for unge 
som gamle i byen. Det koster kun 
150 kr. om året. Hold øje med giro-
kortet i din postkasse, eller gå ind på 
Tylstrup-bys hjemmeside under Bor-
gerforeningen. Her kan du finde op-
lysninger om foreningens arbejde og 
blive medlem. Du kan betale direkte 
på kontonr. 7448  1001712. Husk at 
tilføje navn og adresse.

Hidtil har Borgerforeningen behand-
let ansøgninger løbende, men vi øn-
sker en lidt mere formaliseret tilgang, 
og har udover faste ansøgningsdatoer, 
også udformet et ansøgningsskema, 
der skal udfyldes når man ansøger. 
Der vil blandt andet blive lagt vægt på 
i vurderingen af ansøgningen, om man 
er medlem af Borgerforeningen. 

Ansøgningsskemaet finder du un-
der Borgerforeningen på Tylstrup-bys 
hjemmeside. 
 
God sommer!
Tylstrup Borgerforening

Nyt fra Borgerforeningen
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Rigtig mange af mine tidligere intervie-
wede her i Indblik, har på spørgsmålet 
om, hvor de mødte deres livs udkå-
rende, svaret. ”Jo, det var da til bal på 
Tylstrup Kro”. Man må sige, at den Kro 
har mange ægteskaber på samvittig-
heden. Derfor har det været mig me-
get magtpåliggende, at få fat i den helt 
store ”synder” til de ”skæbner”, der 
er blevet grundlagt her. Det måtte jo 
være kroejeren, der bærer det store åg 
på sine skuldre. Så ham har jeg invite-
ret til en lille snak i dag. Personen som 
jeg nu sidder sammen med, er Kroens 
tidligere ejer Søren Pedersen. Jeg har 
flere gange været inde på kroen for at 
forhøre mig, om Søren ville være med 
til en sludder her i bladet. Men han har 
desværre gået og skrantet en del de 
sidste år, men nu er han oven på igen, 
og vi kunne endeligt få en snak om 
”dengang”. Søren og hans kone Else 
bor nu i Blokhus, men de kørte gerne 
til Tylstrup i dagens anledning. Så vi 
sidder nu på kroen og snakker. 

Else hjælper stadigvæk til på kroen 
om formiddagen.

Fulde navn: Søren Skjødsholm Peder-
sen. 
Stilling: Pensioneret Kroejer.  
Alder: 68 år. 
Civil stand: Gift med Else. 
Børn: 1 datter, Vibe fra et tidligere for-
hold. Hun bor i dag sammen med sin 
mand i Dubai og handler med kunst-
græs til forskellige fodboldbaner og lig-
nende. Hun er uddannet i det berømte 
OW Bunker. 
Børnebørn: Ingen.

Hvor er du født og opvokset og 
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født her på kroen den 14. juli 
1946. Jeg blev født på en søndag, og 
der var en masse uldkræmmere, som 
var på udflugt til kroen den dag, så der 
blev festet igennem, da nyheden nå-
ede frem, grinede han. 

Skoletiden var lidt delt op. De første 
3 år gik jeg i Tylstrup Skole, hvorefter 
jeg kom på privatskole i Aalborg. Det 
var på den skole, der i dag hedder Skip-
per Clement Skolen. Den hed Brønd-
sted skolen dengang. Det var fordi, at 

der ikke var noget, som hed ”Mellem-
skolen” på Tylstrup Skole dengang. Så 
os, der gerne skulle i Realskolen, var 
nødt til at søge andre skoler. Dengang 
blev 4. 5. og 6. klasse kaldt 1, 2 og 
3 mellemskole og derefter kom vi på 
Realskolen. Det var normalt dengang, 
at vi blev spredt efter 3. kl. 

Alle andre fritidsaktiviteter forgik 
godt nok i Tylstrup, med de kammera-
ter vi havde her. 

Dine forældre havde altså 
kroen allerede dengang? 
Min bedstefar havde Dybvad Kro, og 
min mors familie havde en kombineret 
købmand og skibshandel i Aalborg. Så 
havde jeg en onkel, som havde køb-
mandsforretningen derover hvor Byens 
Pizza er nu, og der var min far blevet 
inviteret til en fest en dag. Han stod da 
med en billet i hånden, fordi han ville 
emigrerer til Argentina, og derfor ville 
onklen holde en afskedsfest for ham. 

Der blev et lille problem ved den 
fest, fordi der også var en rigtig sød 
pige fra Aalborg inviteret med. Hun 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 
Søren PederSen
Kvartalets profil:
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blev senere min mor, og derfor kom 
min far ikke til Argentina alligevel.

14 dage efter var min far så oppe og 
besøge onklen igen. Der kom ”Slag-
ter” Lassen, (Med tilnavnet ”Fanden-
Lyneme Lassen”), som havde kroen 
dengang, over og tilbød min far at 
købe kroen. Min far havde jo ikke rig-
tig nogen planer, nu hvor Argentina var 
gået i vasken, så de kom til at handle 
og på den måde blev min far kroejer. 
Det var i 1919, og han gav 140.000 
kr. for den. Min mor var uddannet på 
husholdningsskole, så det var hende, 
der kom til at styre køkkenet. 

Tyskerne overtog kroen i 4 år under 
krigen, så der måtte mine forældre bo 
til leje i et hus oppe ved banen. De 
måtte dog godt drive kroen, så der var 
fortsat krodrift i de andre lokaler, men 
Værnemagten beslaglagde salen til la-
zaret. På den gamle kro (før branden) 
var det malet er rødt kors på taget. Det 
kunne svagt skimtes lige frem til bran-
den i 1985.

Fik du en uddannelse og 
hvad med soldatertiden?
Ja, jeg er uddannet, først som kok, 
og så derefter som tjener. Jeg er ud-
dannet på ”Kystens Perle” hos Oskar 
Petersen i Marienlyst ved Helsingør. 
Han havde en masse hoteller og jeg 
var rundt på dem alle sammen. Jeg var 
også er et halvt år på ”Hotel Copen-
hagen” eller ”Flora Danica,” som det 
også hed i Paris. Det ejede han også. 
Det var en meget spændende tid. 

Efter endt uddannelse skulle jeg ind 
som soldat og kom ind til søværnet, 
hvor vi sejlede rundt i 16 måneder i 
farvandet omkring Færøerne og Grøn-
land. Det var en herlig tid. Vi skulle 
forsvare den 3 sømilsgrænse, som var 
omkring begge steder, imod andre lan-
des fiskere. I 8 måneder sejlede vi op 
og ned langs Grønlands vestkyst. Det 
var rigtig hyggeligt og meget smukt. 
Det var om sommeren, og der er der 
jo altid lyst. 

Hvad så da det var overstået?
Så kom jeg hjem til kroen her i Tyl-
strup, og vidste ikke rigtig hvad jeg så 
skulle. Så sagde min far, at da jeg jo 
alligevel gerne vil være kromand, så 
kan jeg jo lige så godt komme i gang 
med det samme. 

Min far havde da startet et samar-
bejde op med 4 idrætsforeninger her 
i området, om at havde krobal hver 
weekend. Det var idrætsforeningerne i 
Tylstrup, Kraghede, Ajstrup og Sulsted. 
Det var det altoverskyggende hoved-
produkt, som kroen kørte med den-
gang. Min far var også gået i gang med 
at bygge værelserne på Nordenden af 
grunden, så der var gang i butikken. 
Kroballerne blev samlingspunkterne 
ikke bare for byen her, men for hele 
Vendsyssel. Der var jo masser af bu-
tikker i Tylstrup som havde unge med-
arbejdere. Der var 3 købmænd og en 
brugs, som havde kommiser, der var 
Kragelunds manufakturforretning, der 
havde ansatte samt murer- og tømrer-
forretninger osv. Jo, der var ungdom 
og liv og glade dage i Tylstrup og det 
gav pote til både kroen og så sande-
lig også de forskellige idrætsforenin-
ger, der alle fik bygget nye klubhuse. 
Indtægterne var fordelt således at 
idrætsforeningerne tog entré til ballet, 
og ud af det betalte de musikken. Alt 
salg i baren og køkkenet gik til Kroen. 
De unge mennesker kunne se, at det 
de betalte i entré gik til et godt for-
mål, så de kom cyklende til fra nær 
og fjern. Det sjove var, at i min fars tid 
var det næsten ham, som passede cy-
kelparkeringen der tjente flest penge. 
De unge gav en skilling for at få deres 
cykler låst inde, mens de festede, så 
de var sikker på at have noget at køre 
hjem på igen. Der var et cykelskur i 
Nordenden af kroen, der kunne tage 
et par hundrede cykler, og her blev de 
låst inde. 

Det var på langt sigt en rigtig god 
idé med at afholde de baller, for her i 
eftertiden kommer der mange kunder i 
butikken igen. Der kommer både sølv-
bryllupper og nu også guldbryllupper 
ind, fordi det jo var til bal på Tylstrup 
Kro, at de mødtes dengang. Derfor er 
det vigtigt for dem, at det også bliver 
på Tylstrup Kro, sølv- og guldbryllups-
festerne kommer til at foregå. 

Grunden til at det så døde ud med 
ballerne var, at musikken blev for dyr. 
De unge krævede større og større 
navne på plakaten. Det blev jo også 
dyrere og det åd overskuddene. Vi har 
da haft både Keld og Donkeys, Peter 
Belli, Bjørn og Okay og Bamses Venner 
m.fl. som har spillet til bal på Tylstrup 
Kro. Et rigtigt scoop gjorde man, da 
man skrev kontrakt med det orkester 
som hed Mabel. Ugen før de skulle 
spille her, vandt de det danske Melodi 
Grandprix med sangen Boom Boom. 
Det gav folk på kroen. En time før bil-
letsalget startede, var det kø ned til 
alderdomshjemmet. Hvor mange der 
var inde den aften ved jeg ikke, men vi 
havde mellem 5 - 600 festglade unge 
inde hver aften i weekenderne.   

Hvorfor blev du Kromand?
Det har altid været meningen, så det 
var uden betænkeligheder, jeg overtog 
kroen i 1969. Jeg var kun 23 år og 
det skete gradvis. Jeg startede som 
kok, så forpagtede jeg kroen og så 
kom værelserne til. Efter en tid, købte 
jeg først værelserne og derefter kroen. 
Det var en løbende proces, hvor min 
far først var helt ude af ejerskabet af 

Søren PederSen

Tylstrup Kro fra før branden. Man kan svagt skimte det malede røde kors på taget.
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kroen i 1976. Der havde han ikke flere 
aktier i den, og så gav han sig til at 
være ejendomsmægler. Han var ved at 
være slidt op, der som 60 årig, så han 
ville prøve noget andet.

Det er et hårdt job at være Kromand. 
Man åbner jo kl. 07:00 om morgenen, 
og lukker tidligst ved midnatstid. Der 
er mest at lave i weekenderne osv. 
Så hvis man vil have en 37 timers ar-
bejdsuge, med fri i weekenderne, så 
er det ikke jobbet som Kromand, man 
skal vælge. Trods det hårde slid, så har 
der aldrig været andre alternativer i mit 
hoved. Det har været dejligt, for man 
har altid haft med glade mennesker 
at gøre, som skulle fejre noget. Bryl-
lupper, fødselsdag osv. Det har faktisk 
været et liv på den lyse siden. Selvføl-
gelig har der også været begravelser 
imellem arrangementerne, men det er 
de ”glade” fester, der er flest af.  

Jeg har altid levet mig ind i arbejdet 
med kroen. Lige fra skoletiden var jeg 
interesseret i driften af kroen.

Det var min far som byggede den 
nordlige bygning med værelser. Det 
var i 1965. I 1975 byggede jeg den 
østlige række (ud imod landevejen), 
Den vestlige fløj ud mod Tylstrupvej 
blev bygget samtidig med genopbyg-
ningen af kroen, efter branden i 1985. 
Der er i alt 44 værelser til Kroen. Der 
er ingen udlejningsværelser i selve 
krobygningen. Der er kursuslokaler på 
hele 1. salen.

Hvad er det for gæster, som 
kommer og bor i værelserne?
Det er selvfølgelig en stor blanding af 
gæster og turister. Om foråret har vi 
en del fodboldklubber fra Norge, som 
kommer ned og bor et stykke tid, for at 
træne på græs her i Danmark. Vi har 
haft mange, som er kommet tilbage 
mange år efter med deres koner og 
familien for at vise dem, hvor de bo-
ede, da de var i Danmark for at træne 
fodbold. Det er lidt hyggeligt. 

Men Kroballerne blev så til 
diskotek, hvorfor det?
Ja, vi byggede Hubertus diskoteket til 
kroen i 1984. Det skyldtes at krobal-
lernes tid var ved at være ovre. Flere 
og flere af de unge fik råd til at købe 
bil, og det gjorde, at de trak ind til Aal-
borg og Jomfru Ane Gade. Der kom et 

par diskoteker i Brønderslev. Musikken 
blev dyrere og dyrere for foreningerne 
at skaffe. Konkurrencen blev for stor, 
og i 1982 - 83 gik de store kroballer 
helt i stå. Derfor kom så idéen til at 
bygge et diskotek. Det gik fint, for der 
skulle kun de halve ind og Diskjockey-
erne kom selv med deres plader. Det 
blev en rigtig fin succes, men det holdt 
jo så desværre kun i et års tid. Vi var 
faktiske ikke helt færdige med at byg-
ge, da det hele brændte ned igen. Man 
fandt aldrig helt ud af brandårsagen. 
Branden var startet i et depotrum, hvor 
vi have en telefon stående, som gæ-
sterne kunne låne for at ringe efter en 
taxa, når de skulle hjem. Teorien var, 
at en eller anden havde været inde og 
låne telefonen, og så måske smidt en 
tændt cigaret i en papirkurv derinde. 
Det var natten til den 17. marts 1985, 
den brændte. 

Så blev der et genopbyg-
ningsarbejde sat i gang?     
Ja, og det skulle gå stærkt, fordi vi 
havde en guldbryllupsfest sidst på 
året, der var vores gulerod. Den fest 
skulle stå først i december 1985. Det 
var Valdemar og Frida Nielsen (ko-
gekone), der skulle have guldbryllup. 
Valdemar var her og kigge til byggeriet 
hver dag, for det var vigtigt for dem, at 
festen blev afholdt på Tylstrup kro. Det 
blev da også det første arrangement, 
der blev afholdt i de nye lokaler. Det 
tog kun 9 måneder inden den ny kro 
stod færdig efter branden. 

Kroen blev bygget lidt op efter gamle 
tegninger og et gammelt billede, som 
vi har hængende i restauranten i dag. 
Det var stilen vi gik efter, så udvendig 
ligner den meget det, den så ud den-

gang, men indvendigt og indretnings-
mæssigt er det nutidigt, med højere til 
loftet og selvfølgelig isoleret efter alle 
kunstens regler. Bygningen blev også 
vendt anderledes på grunden, så den 
er mere synlig fra vejen. Hvad er godt, 
for tiderne har ændret lidt på vejforhol-
dene i Tylstrup. Bare i min tid har der 
været 3 tilkørsler til byen. Først var Tyl-
strupvej jo hovedvejen mellem Aalborg 
og Hjørring, så kom landevejen øst for 
os, og nu her sidst Motorvejen vest for 
byen. Det er jo en gammel landevejs-
kro. I gamle dage havde vi stamkunder 
fra f. eks Viborg, som overnattede her, 
hvis de var her oppe i forbindelse med 
arbejde, men nu om dage kører de jo 
bare frem og tilbage hver dag. Nu skal 
de da komme fra Sjælland, hvis de 
vælger at overnatte ude i forbindelse 
med arbejdet.

Kan du huske nogen kendisser  
som har boet på kroen? 
Der har da været en del, men jeg kan 
da nævne at Fulton-Skipperen Mogens 
Frohn Nielsen har boet her. Han skrev 
faktisk 2 af sine bøger her på kroen. 
Af andre navne kan nævnes skuespil-
lerne Poul Hagen og Bjørn Puggaard-
Mûller og mange andre skuespillere, 
når de havde jobs på Aalborg Teater. 

Har du været med i andre tiltag?
Ja, også videre udvikling af krokon-
ceptet interesserede mig, så jeg var 
bl.a. med til at opstarte og udvikle 
Dansk Kroferie konceptet. I 1976 
startede jeg også, sammen med, den 
dengang, 76 årige Sigurd Møller, Si-
gurds Møllers Vinhandel op, som lig-
ger ude i Skalborg. Det var ikke no-
gen god forretning i starten, men så 
ansatte jeg en gammel kammerat fra 
Sulsted, som administrerende direk-
tør, og han fik rettet skuden op, fra 
at have røde tal til et flot overskud og 
egenkapital. Han var både bankmand 
og havde forstand på vin. En perfekt 
kombination. Jeg sad i bestyrelsen for 
vinhandlen i 37 år.

Dansk Kroferie, startede først op 
som Jysk Kroferie, men blev så lands-
dækkende, og jeg sad med i bestyrel-
sen i over 20 år. I dag hedder det så 
”Small Danish Hotels”. Der er kommet 
en hel del flere tiltag til med tiden. Nu 
er der også små hoteller, badehoteller 

Billedet som gav inspiration til bygningen af 
den nye kro.
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og slotte med. Jeg er ude af det nu, 
men det var en spændende tid.

Hvornår stoppede du med 
at være kromand?
Helbredet begyndte at knirke i 2002. 
Min lever begyndte at svigte. Mange 
vil nok tænke, at fordi man var kro-
mand, så har alkoholen en årsag til 
det, men det er ikke rigtigt. Der står 
i min journal, at leversvigtet var af 
ukendte årsager. Man ved ikke, hvad 
grunden var. Jeg blev indstillet til en le-
vertransplantation, så jeg måtte fatte 
mig med tålmodighed, til der kom en 
ny lever. Det kom der allerede i som-
meren 2003. Det var fantastisk. Bare 
3 timer efter operationen gik jeg fra en 
meget gul farve, til en hel naturlig farve 
igen, også i øjnene. Så den lever har 
der været passet godt på lige siden. 
Jeg fik aldrig at vide, hvor den nye lever 
kom fra, men den fungerer fint til det 
liv, jeg skal leve. Dvs. et aktivt pensio-
nist liv med golf og jagt. Jeg går meget 
op i jagt, og vildtpleje ude i vildmosen. 
Jeg blev ved at drive kroen, til jeg blev 
60 år og solgte så kroen til Elses søn 
Tom. Han var direktør for kroen, mens 
jeg var syg.

Hvornår flyttede du fra  
Tylstrup og hvad laver I nu? 
Vi boede jo lige ved siden af kroen, og 
det var dejlig nemt, når nu det var der, 
man arbejdede, men da vi for 10 år 
siden solgte kroen, ville jeg heller ikke 

bo der mere. Vi havde i flere år haft et 
gammelt sommerhus i Blokhus. Det lå 
det helt rigtigt sted, lige ud til vandet 
osv., men det var slidt, så det ragede 
vi ned og byggede et nyt helårshus på 
grunden i stedet for. Der bor vi nu, og 
det nyder vi meget. Der er altid frisk 
luft. Vi har havudsigt, og kan se når 
fiskerne kommer ind hver dag, så vi 
har altid frisk fisk. Golfbanen ligger jo 
også derude, og jeg er med et i stort 
jagt konsortium ude i vildmosen, også 
tæt ved. 

Helbredet kunne selvfølgelig være 
bedre. Nu her sidste år fik jeg en pace-
maker opereret ind, og har i år lige fået 
fjernet noget hudkræft under det ene 

øje, men jeg overlever det hele, gri-
nede han. Igennem tiderne har jeg tit 
været på jagtferie hvert år, men det 
kan jeg ikke rigtig holde til mere. Jeg 
har heller ikke været nede og besøge 
min datter i Dubai. Med levertrans-
plantationen bag mig vil forsikringerne 
ikke dække mig, hvis jeg rejser uden 
for Europa. Men de er heldigvis hjem-
me 3 - 4 gange om året, så vi ses jo 
altid der. 

Vi har et hotel på Mallorca, som vi 
er kommet på i mange år, og det kan 
da godt være at vi smutter derned en-
gang i foråret, for lige at tage forskud 
på varmen, men ellers hygger vi os i 
huset i Blokhus.

Kroen anno 2015.

Indvielse af multibanen
sæt x i kalenderen
Mandag den 25. maj tager børn og unge hul på indvielsen af 
multibanen med en streetballturnering og andre konkurrencer. En skøn dag i 
familiens tegn, hvor man kan udfordre hinanden i sjove aktiviteter. Se opslag i 
byens butikker og institutioner når vi nærmer os datoen.

Fredag den 29. maj kl. 15.00 bliver der holdt en 
formel indvielse for sponsorer, fonde, håndværkere og hjælpere. 

Vi håber, byens borgere vil være med til at gøre disse to dage festlige, så vi 
sammen kan fejre vores nye multibane. 
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Jeg skal skrive lidt om, hvad der har 
gjort, at jeg i dag er blevet formand for 
TUI Badmintonudvalget.

Først og fremmest går mine egne to 
piger til badminton. Nikoline på 11 år, 
som har spillet i to sæsoner og Emilie 
på 8 år, som kun har været med i år.

Da sæsonen 2014/2015 startede 
blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke 
mig at være tovholder på noget, vi kal-
der ”Badminton på Toppen”, som er et 
begynderstævne, vi har i samarbejde 
med fire andre klubber. Stævnet går 
ud på at nye spillere skal ud og prøve 
at spille kampe helt på begynderplan. 
Da min yngste datter er på det niveau, 
tænkte jeg, at det kunne være noget 
vi havde sammen, så jeg sagde ja til 
den opgave, og det har været en rigtig 
god oplevelse.

Derudover har jeg også være hold-
leder for et U13 hold, som har givet 
supergode oplevelse sammen med 
min ældste datter og hendes klub 
kammerater.

Da Jonna Balle-Petersen og Mari-
anne Thomsen sagde at de manglede 
nye til udvalget, sagde jeg ja tak til at 
ville være med. At jeg i dag så sidder 
som nyvalgt formand, havde jeg ikke 
regnet med i efteråret, da sæsonen 
startede, men det er en opgave, jeg vil 
prøve, om jeg kan bestride sammen 
med resten af udvalget. 

Jeg har som ung selv dyrket bad-
minton og kender til klublivet. Hvis 
man ikke bruger lidt tid sammen med 
sine børn og deres fritidsinteresser, 
kan klubberne ikke hænge sammen. 
Jeg har derfor sagt ja til denne opga-

ve, og glæder mig til mange gode op-
levelser fremover, sammen med mine 
piger og sammen med klubben.

Vejen til formand
AF DORTHE MAAGAARD BLIK

Formand Søren Lange kunne bl.a. 
fortælle om en rekordstor tilgang af 
medlemmer til foreningen i 2014. 
Hele 6 nye medlemmer - et tal der 
bekræfter at Tylstrup er et godt sted 
at drive erhverv, men uden støtte og 
opbakning fra byens borgere og er-
hvervene imellem, kan det ikke lade 
sig gøre at bevare vores aktive by.

Erhvervsforeningen havde i 2014 
flyttet ”Open-by-night” til sidst i juni. 
En flytning der har fået mange posi-
tive tilbagemeldinger, så denne place-
ring bliver uden tvivl en fast tradition. 

I foreningen har der været forskel-
lige sociale arrangementer for med-

lemmerne. Ikke så mange arrange-
menter som det var intentionen, men 
til gengæld var det godt som blev til 
noget. Søren håber det fremover kan 
blive til lidt flere sociale arrangemen-
ter, som kan styrke sammenholdet 
blandt foreningens medlemmer end-
nu mere. 

Foreningen har en sund økonomi. 
Medlemmernes kontingent bliver ud 
over medlemsaktiviteterne også brugt 
til Open-by-night og udsmykningen af 
byen både til sommer og jul. 

I forbindelse med denne general-
forsamling har Søren valgt at træde af 
som formand. Hans plads i bestyrel-

sen blev besat af Bent Larsen. Hvem 
der konstitueres som formand finder 
bestyrelsen ud af efterfølgende. 

Denne lille notits om erhvervsfor-
eningen er lavet ud fra referatet fra 
foreningens generalforsamling, samt 
deres regnskab og formandens be-
retning. 

Vi borgere kan ved at støtte de lo-
kale erhvervsdrivende, være med til at 
holde liv i erhvervene i byen og der-
med også i bevarelse af skole, insti-
tutioner og tilflytningen af nye borgere 
til byen. 

Erhvervsforeningen er i vækst
AF HANNE HEDEGAARD
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Da Tylstrup Frikirke købte Nordeas 
gamle bankbygning på Hammelmo-
sevej i Tylstrup, var der mange drøf-
telser om, hvad bygningen kunne 
bruges til. 

Spejderne kunne bruge udenoms 
arealerne, da de manglede plads 
efter salget af Luneborgvej 56 (byg-
ningen på hjørnet af Hammelmose-
vej og Luneborgvej). Men hvad med 
banken? Efter en konkurrence kom 
den til at hedde Hammelhuset. Det 
første der skete var, at præsten fik 
kontor i et af rummene, og ønsker 
du en snak med ham, så kom gerne 
indenfor eller ring i forvejen for en af-
tale. Siden blev lokalerne renoveret, 
og der blev købt borde og stole. Til lo-
kalerne hører også et lille køkken, så 
der kan laves en kop kaffe og te, når 
det er nødvendigt. Det store lokale 
rummer mellem 20 – 30 personer, 
så er man flere benyttes Tylstrup fri-
kirkes lokaler.

Mange aktiviteter
Lidt efter lidt er der så kommet for-
skellige aktiviteter i lokalerne. Mange 
af Tylstrup Frikirkes forskellige råd og 
udvalg holder jævnligt møder. Hver 
torsdag kl. 10.00 er der bøn for alle, 
der har tid og lyst. Her er alle for øv-
rigt meget velkomne til både en snak 
samt evt. forbøn. 

Kreativ Café
Den første tirsdag i hver måned er 
der Kreativ Café. Det er kl. 14.00 – 
og alle er velkomne. Ofte er det en 
flok kvinder, der kommer sammen 
til en uformel snak, hvor der strikkes 
flittigt og nydes en kop kaffe og te 
med friskbagt kage til.

Aktuelle aftener
Den første torsdag i måneden kl. 
19.00 er der en aktuel aften. Af 
emnerne kan nævnes: Nordjylland 
rundt – forslag til udflugter og ture. 

I ”Forårets tegn” – forskellige work-
shops (det var en stor succes – så 
det blev flyttet til Tylstrup Frikirkes 
lokaler). Kamillus Jammerbugt – en 
forening som tilbyder besøgs- og vå-
getjeneste til uhelbredelige syge og 
døende mennesker. I maj kommer 
så den kendte naturvejleder i Aalborg 
kommune Esben Buch på besøg. Alle 
arrangementerne er åbne for alle der 
har lyst. Følg med i Vodskov Avis, 
hvor arrangementerne bekendtgøres. 

Fresh Café
Den anden fredag hver måned er der 
så Fresh-Café kl. 19.00. Et arrange-
ment for alle teenagere mellem 13 
og 19 år.

Så Hammelhuset bliver flittigt brugt, 
forhåbentlig til glæde for mange bor-
gere i Tylstrup og omegn. Så du skal 
også være velkommen.

Huset med de mange aktiviteter

 Hammelhuset – et sted for alle
AF SøREN MORTENSEN
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Café Fresh

Samtale og bøn

Forår – workshop

Kreativ Café

Præsten på kontoret

Det store lokale

M
aj 2015

11



 BarndommenS Gade 
 Vaskehuset
AF ERIK MORTENSEN

del 6

Lørdag var ”store badedag”
Det er af forholdsvis nyere dato, at 
folk kan finde på at gå under bruse-
ren flere gange om dagen. Jeg husker 
ikke, hvornår jeg første gang stod un-
der en bruser, men det har vel været 
engang midt i halvtredserne, da jeg 
var 10-12 år. Jeg husker i hvert fald 
ikke brusebade efter gymnastiktimer-
ne på Tylstrup Skole, og vi havde ikke 
selv bruser i mit hjem.

Men det led den personlige hygi-
ejne ikke under.

På ugens hverdage blev vi placeret 
på et håndklæde på køkkenbordet 
med fødderne i et vaskefad, der stod 
i køkkenvasken af jern.

Der var kun koldt vand i hanerne, 
så mor varmede vand i kedlen over 
gasblusset. Når vandet kogte, fløjte-
de kedlen sin karakteristiske lyd, og 
fornemmelsen af varmt vand gjorde 
livet lidt behageligere. Mor brugte va-
skekluden, så dagens snavs og sved 
kunne blive fjernet inden sengetid.

Mor og far praktiserede etagevask 
selv samme sted. 

Vaskehuset
Om lørdagen tændte far op under 
gruekedlen i vaskehuset og rullede 
det store trækar ud midt på gulvet. 
Man kunne ikke ligge i det, men det 
var så højt, at hele kroppen kunne 

dækkes af dejligt varmt vand, når 
man sad ned. Der var ikke nødven-
digvis feststemning, men det var en 
fornøjelig oplevelse.

Først blev vi drenge vasket godt og 
grundigt over hele kroppen. En efter 
en efter alder. Vandet blev ikke skif-
tet, men der blev jævnligt spædet op 
med varmt vand. Og når vi var fær-
dige, var det mors og fars tur, og så 
forlod vi vaskehuset, og der blev yder-
ligere spædet op med mere varmt 
vand, så mor, der var lidt kuldskær, 
fik en velfortjent behagelig oplevelse. 
Vi var 5, der blev vasket rene og fine i 
det samme vand. Og når vi var vasket, 
kom vi i rent undertøj, som mor hav-
de strøget på begge sider. Det var en 
herlig fornemmelse, og vi følte os klar 
til at holde søndag, der på alle måder 
var en anderledes dag end de øvrige 
seks hverdage. Far var hjemme. Vi fik 
rundstykker til morgenmad. Vi havde 
pænt tøj på. Vi skulle i søndagsskole, 
og middagsmaden var et festmåltid. 
Vi besøgte vore bedsteforældre til ef-
termiddagskaffe, og der var tit guds-
tjeneste om aftenen. 

Fars ritual
Far havde sit eget ritual hver morgen 
i vaskehuset, når han tog sine kolde 
morgenbade. Jeg husker tydeligt, når 
jeg engang imellem spillede sej og gik 
med ham ud en vintermorgen. 

Vi havde et håndklæde omkring os, 
tog træsko på og gik gennem en 4-5 
m bred smøge ud i vaskehuset, hvor 
jeg stod og rystede som et espeløv 
i flere graders frost, mens far star-
tede seancen med at tø det frosne 
vandrør op. Han rullede en gammel 
avis sammen, trak den ud til en lang 
fakkel, som han satte ild til. Så var-
mede han røret op, og snart begyndte 
hanen at dryppe, og inden længe var 
der vand. Far fyldte en mellemstor 
zinkbalje trekvartfuld med vand. Han 
afklædte sig træsko og håndklæde 
og stillede sig foran baljen på en lille 
trærist, han selv havde lavet. Så gned 
han sig med en frottéklud over hele 

kroppen, der var gennemvædet af det 
kolde vand og sluttede af med at løfte 
baljen op over hovedet, hvor den blev 
vendt, så det iskolde vand kunne risle 
ned over kroppen, som stod man un-
der et mindre vandfald. 

Han sluttede altid ceremonien af 
med ordene: ”Det var vel nok dej-
ligt!!!”, og så vendte han sig mod mig 
og sagde: ”Så er det din tur, Erik”. 

Ritualet gentog sig efter samme 
mønster, selv om jeg kun fyldte zink-
baljen halvt op med iskoldt vand. 
Fornemmelsen af det kolde vand, der 
blev pøset ned over kroppen, præcis 
som far havde gjort, var skrækkelig, 
men når baljen var sat ned på cemen-
ten, bøjede jeg stolt armene og sagde 
med overbevisning i stemmen: ”Det 
var vel nok dejligt”! Det var en sand-
hed med modifikationer! Men jeg løj 
heller ikke. På en måde var det dej-
ligt, men det var ikke behageligt. Jeg 
sagde det nok mest for at glæde far, 
som indædt påstod, at det var både 
dejligt, sundt og behageligt. 

Far praktiserede dette morgenritual 
hver dag igennem det meste af hans 
professionelle arbejdsliv, men på et 
tidspunkt kom han til at døje med 
iskiasnerven, og lægen frarådede 
ham de kolde morgenbade, og så var 
den epoke slut. 

Jeg har aldrig følt trang til at følge 
fars eksempel på det område, og des-
uden har vi ikke vaskehuse længere. 
Et koldt brusebad er noget helt andet.

Men jeg har fulgt min fars eksem-
pel på en række andre områder.

Den indre snavs
Far var sig helt bevidst om, at den 
ydre snavs ikke udgjorde det største 
problem, for den kunne både ses og 
lugtes, og det var mere end grund nok 
til at gøre noget ved det.

Men der var en anden type snavs, 
som var langt værre. Det var den in-
dre forurening, som ikke kunne ses, 
og som Jesus talte om: ”Det, der gør 
et menneske urent, er det, der udgår 
fra menneskets indre, dvs. de onde Gruekedel.
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tanker, som fører til vold, utroskab, 
seksuel synd, tyveri, løgn og slad-
der…”

Far havde fra sin ungdom været sig 
bevidst om, at alle mennesker er godt 
beskidte inden i, selv om den slags 
snavs til en vis grad kunne skjules 
for andre mennesker, men han vid-
ste også, at den snavs kun kunne 
vaskes af ved at søge Guds tilgivelse 
og ved at bede bønner som: ”Herre, 
forbarm dig over mig” eller ”Forlad os 
vor skyld, som vi forlader vore skyld-
nere”. Han søgte dagligt at holde sig 
ren indvendig, fordi han vidste, det 
var nøglen til et velsignet liv. Os, der 
var tilskuere, så, at det fyldte hans liv 
med dyb mening, vidunderlig glæde 
og et fantastisk evighedshåb. 

Fornemmelsen af velvære ved et 
forfriskende kar- eller brusebad, er for 
intet at regne mod den salighedsfor-
nemmelse, man kan vederfares, hver 
gang den indre snavs vaskes væk ved 

ganske enkelt at vende sig mod Gud 
og sige: ”Herre Jesus, forbarm dig 
over mig”.

Jeg er mine forældre dybt taknem-
lige over, at de lærte mig noget om 
indre hygiejne. 

Vores vaskehus i Borgergade 15 - som Luneborgvej hed før kommunesammenlægningen i 1970.

Tylstrup Borgerforening laver igen i år, en arbejdsdag i anlægget. 

Det bliver søndag den 17/5-2015 kl. 10:00. 
Borgerforeningen vil tænde op i grillen og er værter med pølser og hygge. 
Vi håber at se et stort fremmøde af Tylstrup borgere - klar med skovl og rive.
                                                            
Vel mødt Borgerforeningen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING

ARBEjDSDAGi anlægget...

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ www.tyLStruP-By.DK
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Onsdag d. 1. april blev der som et helt 
nyt tiltag afholdt ”FIFA” turnering i Tyl-
strup. Dette vil sige, at der for børn 
0-6 klasse blev dystet i spillet ”FIFA” 
på playstation 4. Senere åbnede en 
turnering fra unge fra 7. klasse og op-
efter inkl. voksne.

Begivenheden blev på glimrende 
vis styret af Sports-gaming.dk, og 
kunne etableres på baggrund af to 
hovedsponsorer nemlig Klovborg og 
Borgerforeningen i Tylstrup. 

Disse sponsorater gjorde, at hallen 
denne dag før påske blev fyldt med 

liv og stemning. Der blev spillet tur-
neringsrunder på tværs af alder, med 
det fællestræk, at alle virkelig kæm-
pede om at komme videre i turnerin-
gen. Der blev spillet om rigtig flotte 
præmier sponsoreret af forretninger/
foreninger i lokal og nærområdet. 

”FIFA” turnering i Tylstrup
AF SUSANNE SEVERINSEN, På VEGNE AF TUI FODBOLD - UNGDOM
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Derudover bestod 1. pladsen af ”FIFA 
16”, når det udkommer. Så der var 
virkelig noget spille for. Hver turnering 
varede 5 timer fra start til der blev delt 
guld, sølv og bronze ud. Der var sat 
skærm op, så alle kunne følge med 
i stillingen i de forskellige kampe. 
Halvvejs blev der serveret pasta med 
kødsauce, en dejlig ret lavet af halbe-

styreren Kurt. Der var stor spænding 
og energi samlet om alle skærme og 
alle gik rundt og kunne se hinanden 
spille.

Når der ikke blev spillet ”FIFA”, var 
der mulighed for at spille ”Just dan-
ce”, også her var der fine præmier på 
spil. ”Just dance” var åben for alle, 
som kunne komme ned og prøve 

kræfter med dette. Både drenge og 
piger var at finde med mikrofonen, til 
meget sjov og festlig underholdning 
for alle i hallen.

Der var i alt tilmeldt 58 børn og 
voksne, det var en super god dag, 
fyldt med fællesskab og hygge, som 
bestemt fortjener at blive gentaget på 
et givent tidspunkt. 
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Jeg er her søndag formiddag, kørt på 
besøg i Vildmosen for at snakke med 
Hans Thomsen, der er ejer af Farm 
Salg Aps., for at høre lidt om hans for-
retning. Jeg må indrømme, at jeg er 
kørt lidt uden for vores eget postnum-
mer og ind i Jammerbugt kommune, 
men Hans er en gammel Tylstrup-
dreng, som bare er flyttet lidt længere 
væk, så jeg håber, at jeg er tilgivet.

Hans har været på noget af en om-
vej, inden han nåede frem til, at det 
var videresalg af landbrugsmaskiner, 
han skulle leve af.

Han er uddannet på Ørum Mejeri 
på kontor og med salg af Fetaost. 
Dvs. han færdiggjorde uddannelsen 
på Tholstrup Mejeri, fordi de kunne 
love ham fast arbejde, når uddannel-
sen var overstået. Så der arbejdede 
han bagefter, indtil mejeriet blev solgt 
til Mejeriselskabet Danmark. Det er 
det, der i dag hedder Arla. Derfra gik 
det videre til DLG i Klokkerholm, som 
han arbejdede for i 6 år. Derefter gik 
turen til Peder P Hedegaard i Øster 
Vrå. De nød godt af Hans’ arbejde i 
7 år, inden turen gik til foderstoffir-
maet Harald Thomsen i Tårs. I 2003 
blev firmaet solgt til Nordjysk Andel. 
Hans fulgte godt nok med i handlen, 
men det at være ansat i en Andels-
forening, frem for et privat firma var 

meget anderledes. Så var det, at 
tankerne om at prøve noget andet 
kom, for interessen for maskiner og 
landbrug trængte sig mere og mere 
på. Hans fik så arbejde på Maskin-
center Nord i Vestbjerg. Der var han 
i 3 år og var rigtig glad for det, men 
de ville helst gøre det i plæneklippere 
og småmaskiner, og han var interes-
seret store maskiner og landbrug, 
Han valgte derfor at sige jobbet op, 
for at blive selvstændig og dannede 
så firmaet Farm Salg Aps. Det er så 
her, vi er nu

Hvordan startede det hele?
Når jeg var hos landmændene for 
at sælge foderstoffer, så varede det 
3 minutter med at handle. Derefter 
kunne vi så snakke om, at de havde 
fået en ny maskine, eller om jeg vid-
ste, hvor der stod en harve eller trak-
tor o.l. som var til salg, for de mang-
lede sådan en osv. Der blev slået en 
del landbrug samme og derved blev 
der en del maskiner tilovers. Deraf 
kom så idéen om at starte et firma 
op, som kunne sælge maskiner på 
kommission for landmænd og andre, 
som ønsker at købe, eller sælge ma-
skiner. Vi er faktiske de eneste som 
handler landbrugsmaskiner på kom-
mission her i Danmark.

Så var der tre store landbrug, der 
havde besluttet at slå sig sammen, 
og driver nu 2500 ha til sammen. De 
ønskede at sælge alle deres gamle 
maskiner og købe nye i stedet for. De 
spurgte mig, om jeg ville sælge de-
res gamle maskiner for dem. På den 
måde var jeg i gang. Jeg har stadig-
væk et rigtig godt samarbejde med 
de tre landbrug.  

Det fungerer på samme måde som 
ejendomsmæglere. Hvis du har en 
traktor, mejetærsker eller en hvilken 
som helst maskine, som du ønsker at 
sælge, så kontakter du mig, og vi af-
taler en pris. Så sætter jeg annoncen 
op, og sætter den til salg, mod at få 
et mindre salær af salgsprisen. Vi har 
altid mellem 150 og 180 maskiner til 
salg, og de står alle rundt om i hele 
landet. Det er ikke bare maskiner, vi 
sælger. Vi sælger alt, der kan sæl-
ges, eller formidler kontakten mellem 
kunderne. Engang var der f. eks en 
kunde som fortalte, at han var ved 
at løbe tør for foder til sine køer. Et 
par dage senere kom der en anden 
landmand ind som fortalte, at han var 
ved at drukne i græs til foder og ikke 
vidste, hvordan han skulle få alt det 
foder brugt. Så kunne jeg jo lige sige 
til ham, at han skulle ringe til den 
anden og spørge, om han ville købe 
noget foder. Det forgik dog godt nok 
uden penge imellem os, men på den 
måde kunne man yde en service til 
sine kunder, formidle kontakter osv. 

Du havde overtaget dit 
hjem ude i mosen ikke?
Jo, vi overtog mit hjem ”Mellergård” 
i 1985 og havde renoveret en del på 
det, men det var stadigvæk gammelt. 
Så en dag i 2000 kom den daværen-
de ejer at ”Enggården”, Svend Erik 
Jensen kørende på sin gamle Volvo 
traktor og spurgte, om jeg ville købe 
hans gård. Han var slidt op efter et 
langt arbejdsliv. Vi handlede i dagene 
derefter. Senere solgte vi ”Meller-
gård” og byggede nyt stuehus og ny 
hal til maskiner her på ”Enggården”. 
Vi beholdt jorden til ”Mellergård” 

Farm Salg ApS
AF JENS THOMSEN NYGAARD

Hans intesserede sig mest for store maskiner.
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og lagde det ind under gården her. 
Vi havde slagtesvin i 16 år frem til 
2007, hvor vi stoppede med det. I 
2012 købte vi det gamle Vildmose-
mejeri og brugte en del tid på at ryd-
de op der. Der havde været genbrug 
i de store haller, og de var stadigvæk 
fyldt op med gammelt skrammel, da 
vi købte det. Det meste af det er ved 
at være væk nu, og nu bliver hallerne 
brugt til udlejning. Her kan man leje 
fra 50m2 op ad. Der er flere, som 
har deres maskiner opmagasineret 
her om vinteren, når de ikke bruger 
dem, og vi har også selv maskiner, 
som vi har i kommission, til at stå der. 
Beboelsen er også lejet ud. 

Så sælger du også Sphagnum?
Ja, vi har en tilladelse til at grave 
sphagnum. Tilladelsen gælder i 10 år 
af gangen. Vi graver på 7,5 ha lejet 
jord ude i Biersted Mose. Det er rigtig 
godt dansk sphagnum produceret i 
Danmark, der ikke er fragtet den lan-
ge vej fra Letland og hertil. Gartnere, 
vognmænd og også privatfolk kom-
mer med deres lastbiler og trailere. 
Vi læsser og det køres direkte hjem til 
haverne, eller hvor der ellers er brug 
for det. Der er ingen ekstra udgifter til 
emballage osv., men det anbefales, 
at man lige ringer først inden man 
kommer, så der er nogle hjemme til 
at læsse. 

Hvor mange folk har du 
egentlig i arbejde?
Ingen. Jeg gør det hele selv. Vores to 
sønner hjælper til, det de kan i de-
res fritid. De har deres arbejde hver 
især henholdsvis som pølsemester 
og landmand, men er flinke til at 
komme hjem og give en hånd med, 
når de kan. Vores datter, som er ejen-
domsmægler, styrer mit EDB system, 
så man kan godt sige, at der er et 
familie-firma. Min kone Hanne arbej-
der på et plejehjem i Nørresundby. 

Jeg er ikke god til det der med 
computere, og mine fakturer er 
håndskrevet. Lidt gammeldags må-
ske, men sådan er det. Det interes-
serer mig ikke, og jeg gider ikke bruge 
mere tid på det, end nødvendigt. Jeg 
har da en iPhone. Den har jeg, fordi 
der er et kamera i den, så jeg kan 
tage billeder af maskinerne, når jeg 

er ude og kikke på dem. Man skal 
ikke sende mig en sms, for jeg sva-
rer ikke på den. Jeg synes, det er så 
upersonligt og useriøst, når man giver 
et bud på f. eks en traktor via sms. 

Er der ikke noget med at du 
har bredt dig til udlandet? 
Jo det er rigtig nok, men det er nu ikke 
kun maskiner til eksport, at vi sælger 
der. Vi har fået et godt venskab med 
en sød Thailandsk pige, som har et 
rigtig spændende turistbureau i Thai-
land. Hvis man er interesseret i en 
anderledes ferie i Thailand, hvor man 
ser mere end bare lige badestrande, 
men også gerne vil mere ind i lan-
det og se hvordan den menige Thai 
lever, så kan hun hjælpe med det. 
Hun har en hjemmeside som hed-
der www.phikuntravel.com der står 
både hendes og mit telefonnummer. 
Det er ikke noget, vi dyrker i stor stil. 
Det er mest til folk, vi kender, som vi 
hjælper med at arrangere ture, for vi 
har været udsat for, at hun har brugt 
en masse tid og energi på at sam-
mensætte et program for nogle men-
nesker, som så booker turen andet 
steds. Det vil vi ikke udsætte hende 
for mere, så derfor er det ikke slået 
større op, end det er. 

Så har vi også skudt penge i Lu-
neborg Kro. Vi vil gerne være med til 
at værne om lokalområdet, og hvis 
den kro var kommet til at stå tom ret 
længe, ville den bare komme til at stå 

og forfalde og skæmme hele områ-
det. Det ville være synd. 

Samtidig er vi også hvert år spon-
sor til Tylstrup Markeds havetraktor-
træk. 

Det har været endnu en spændende 
tur ud i Vildmosen og man må sige, 
at Hans har forstået, at søsætte sine 
tanker og idéer til en spændende for-
retning.  

Vildmosemejeriet bruges i dag som til udlejning.

Det er dansk sphagnum der sælges
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Mange mennesker er alene og opfat-
ter det som en lettelse og en glæde at 
kunne passe sig selv.

Vi har ikke nogen at følge efter, og 
ingen følger efter os. Det betyder, at 
vi er henvist til selv at finde mening, 
finde gode livsrytmer, gode værdier 
osv. Vi kan følges med hinanden un-
dervejs, kærester, elskere, venner, fa-
milier, men det ændrer ikke ved, at vi 
dybest set er alene om at finde det, 
som er det gode liv for os.

Kristendommen er én lang 
modsigelse af dette!
Den kristne tro siger: Du er ikke ale-
ne. Og du har en at følge efter i din 
vandring,i livet. Han hedder Jesus, og 
han kom ikke bare for at dø, men også 
for at leve og for at invitere os ind i 
livet, for han mestrede livet bedre end 
nogen anden. Han træder frem og si-
ger: kom og se og følg mig! Og i de 
ord ligger vores livs største mulighed! 

Men Jesus er for mange sådan en 
lidt virkelighedsfjern skikkelse, der 
havde nogle gode idealer og tanker, 
men som dybest set var for god til, 
at vi rigtig kan bruge ham til noget. 
Kristendommen bliver derfor ofte for-
bundet med noget virkelighedsfjernt, 
noget som vi først skal bruge når vi 
dør. Men det var ikke sådan, det skul-
le være. Det er meget, meget langt 
fra kristendommens sande væsen at 
være virkelighedsfjern. 

Jeg tror, at vi har brug for nogen. 
Nogen som vi kan dele livet sammen 
med, nogen at følges med, og jeg tror, 
at vi har brug for en af følge efter. For 
jeg kan være famlende og tvivlende, 
og har brug for en som er tryg, hvor jeg 
kan finde min tro. Jeg ved desværre 
ikke altid, hvad der er til det bedste for 
mig selv og mennesker omkring mig. 
Jeg mister min vurderingsevne og lider 
nederlag.  Jeg har brug for en som er 
større end mig selv.

Nogle vil mene, at det er et svag-
hedstegn, at behøve andre menne-
sker og et endnu større svaghedstegn, 
at man har brug for en Gud, og det 
kan godt være, men jeg ved, at jeg har 
brug andre mennesker og jeg har brug 
for en, som er større end mig selv.  

En at følge efter
AF PHILIP FODGAARD, PRæST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Nogen at være sammen med.
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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

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

Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

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

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

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

Bestyrelsen

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
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Så har TUI Håndbold gennemført sin 
første sæson, og hvis vi selv skal sige 
det, så er det gået godt. Vi er blevet 
godt modtaget i TUI, har formået at 
bevare tilknytningen til Sulsted, med-
lemstallet er steget en anelse, bud-
getterne holdt, og resultaterne har 
været tilfredsstillende. Særligt klub-
bens damehold har jo virkelig været 
flyvende og sluttede sæsonen af med 
en oprykning til serie 3. Vi ønsker hol-
det stort tillykke. Vores U10 drenge 
klarede sig også meget flot – især i 
efterårsæsonen, hvor der kom mange 
sejre i hus, så det blev til en opryk-
ning efter jul. Vi glæder os til at se 
alle spillerne i aktion i næste sæson, 
hvor vi håber på stor opbakning fra 
tilskuerne.

Udover dameholdet og U10 drenge 
har vi haft et herresenior hold og U6 
– U8 piger/drenge, og efter lidt start-
vanskeligheder kom U14 pigerne i 
gang efter nytår. Der har været mange 
gode og hyggelige timer i hallen, og 
vi vil gerne takke vores trænere og 
hjælpetrænere for den store indsats 
igennem sæsonen.

At vi nu er blevet en ny klub, betød 
jo, at vi skulle ud og skaffe nyt spille-
tøj til alle hold. Det gik over al forvent-
ning med at skaffe sponsorer og efter 
lidt leveringsproblemer, så spiller alle 
hold nu i splinternyt tøj – og selvom vi 
kun skal have nyt spilletøj næste år, 
hvis det lykkes at oprette nye hold, så 
siger vi altid ja tak til et sponsorat og 
skal nok finde en ledig reklameplads!

Med håbet om, at vi alle får en for-
rygende sommer med godt vejr og en 
masse aktive børn, unge og voksne, 
så vil TUI Håndbold sige tak til alle for 
sæsonen 2014/2015 og på gensyn 
efter ferien til sæson 2015/2016!

God sommer! 

Ny sæson, nyt navn 

TUI Håndbold
AF ANNE MERETHE CHRISTENSEN, På VEGNE AF BESTYRELSEN I TUI HåNDBOLD

Vi siger TAK 
til vores sponsorer:

Tylstrup Marked 
Dagli Brugsen Tylstrup
Tylstrup VVS
Vejgaard Haveservice
Bilgaarden Hostrup
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For et års tid siden påbegyndte vi re-
noveringen af forsamlingshuset. Ar-
bejdet har været delt op i tre faser. 

Første step var nedrivning af bebo-
elsen, samt etablering af gårdsplads. 
Et kæmpe arbejde, men endelig kun-
ne vi se at der begyndte at ske noget. 

Anden step har været renovering af 
salen i forsamlingshuset. Her gik det 
virkeligt stærkt i november og decem-
ber. Rummet blev skrællet af til yder-
muren, hvorefter genopbygningen 
kunne gå i gang. Døre og vinduer fra 
den gamle beboelse, blev istandsat 
og malet. Radiatorerne blev malet. 
Der blev sat forskalling på endevæg-
gene. Loftet blev fornyet med troltex 

og nye lamper. Væggene blev spartlet 
og malet. Gulvet blev slebet ned og 
lakeret. Slutteligt er der blevet gjort 
ekstra rent over hele huset. 

Alt i alt er det en helt ny sal vi har 
fået. Det tager sig virkelig godt ud, og 
er slet ikke til at kende. Og det bedste 
er at man nu kan se ud af vinduerne.

Meget af arbejdet er udført af frivil-
lige, der har brugt deres ledige stun-
der på at hjælpe til, hvor man kunne. 

En gruppe lokale brændskovbebo-
ere tog tidligere på året initiativ til at 
oprette en gruppe på Facebook, med 
navnet ”Brændskovs venner”. Her har 
der løbende været opslag om ombyg-
ningen og her har folk været gode til 
at byde ind med hjælp. Indsatsen har 
været imponerende, der er virkelig 
blevet ydet en kæmpe indsats. Tak 
for det.

Udlejningsproceduren er blevet 
gået efter, så vi alle kan bevarer vores 
flotte resultat. Vi har beholdt den bil-
lige husleje, i håb om, at vi kan udleje 
forsamlingshuset endnu mere end vi 
allerede gør i dag.

Tredje, og sidste step i denne om-
gang, bliver udenoms arealet. Vi 
mangler at montere legeplads, anlæg-
ge terrasse og ordne haven. Det går vi 
i gang med, så snart vejret tillader det.

Pengene til renovering er bevil-
liget af Aalborg Kommune. I alt kr. 
500.000,-.

Følg os gerne på Facebook. Du fin-
der os i gruppen Brændskovs venner.

Udlejning af forsamlingshuset kan 
ske ved at kontakte Lasse på tlf. 
21172661.

Så står 
Brændskov Forsamlingshus 
atter klar til brug
AF BRæNDSKOV BEBOERFORENING OG VENNER
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Søndag den 12. april, løb indsamlin-
gen til fordel for Kræftens Bekæmpel-
se af stablen, og igen i år blev vores 
11 indsamlere mødt med velvilje og 
gavmildhed, når de ringede på døre-
ne rundt om i Tylstrup, og der blev 

lagt penge i bøsserne næsten over alt 
hvor de kom. Det skal der lyde en stor 
tak for. 

Der blev i år samlet i alt 12.672 
kr. ind i hele postnummer 9382 di-
striktet. Desværre manglede vi lige en 

enkelt indsamler i år, så der var nogle 
steder vi ikke nåede ud til. Det bekla-
ger vi, og vil prøve at få fat i en hjælper 
mere til næste år.

I sidste nummer af Indblik, efterly-
ste vi private indbetalinger til bladet, 
fordi økonomien var ved at skrante. 
Der er siden kommet 1650 kr. ind. 
Det er meget flot, tusind tak for det. 
Men vi skal selvfølgelig bruge flere, så 
vi kan kun anbefale flere til at sende 

os en skærv på nedenstående konto-
nummer. 

Desuden har vi også indgået en 
samarbejde med Tylstrup Autohandel, 
som vil støtte os med 5% af din reg-
nings størrelse, hvis du husker at sige, 
at du ønsker at støtte Indblik, når du 

får repareret din bil hos dem. Det bli-
ver ikke dyrere for dig at få lavet bilen, 
men regningen skal betales kontant. 
Det bliver ligesom når du tanker ben-
zin på et OK Benzinkort. Så overføres 
der automatisk et beløb til TUI. 

Flot indsamling til fordel for 
Kræftens Bekæmpelse!

Tak for støtten

AF JENS THOMSEN NYGAARD

AF REDAKTIONSUDVALGET

STøT 
INDBLIK 

- lav en indbetaling på vores konto: 
7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet. 

Billede af
solformørkelse
i Tylstrup...
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MAJ 2015
 12.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i 
  måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

 13.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 13.30 Springtur Hammer Bakker.

 17.  Tylstrup Borgerforening:
 kl. 10.00 Arbejdsdag i anlægget.

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

 20.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

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

 24.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 24.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Pinsegudstjeneste.

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

 25.  Tylstrup Multibane:
  Indvielse af banen med streetballturnering og andre 
  konkurrencer. En skøn dag i familiens tegn.

 27.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 12.00 Pinsefrokost.

 29.  Tylstrup Multibane:
 kl. 15.00 Formel indvielse for sponsorer, fonde, 
  håndværkere og hjælpere. 

 31.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Lene Rosted og Neel Gøtz fortæller om ophold i 
  Mae La flygtningelejren i Thailand.

Kalender
 2.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Sogneudflugt til Moesgaard Museum ved Aarhus. 
  Tilmelding nødvendig.

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

 7.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken.  
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

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

 14.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i 
  måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

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

 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 18.30 Aftenudflugt til Hals Kirke og sognegård.
  Tilmelding nødvendig.

JULI 2015

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

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i  
august 2015 i løbet af uge 33.  
Kontakt derfor Jens senest:

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

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

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

 2.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. 
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

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

 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirken.

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

 7.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 11.00 ”Mande Hørm”.

 9.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i 
  måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

 10.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Sommerudflugt. Se programmet.

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

 16.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsmøde i Sognets Hus.

 17.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 13.30 Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

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

 21.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. 
  Tilmelding nødvendig.

JUNI 2015

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

 4.  Aktivitetscentret Gavlen:
 kl. 14.30 Gudstjeneste ved Folkekirken. 
  Vi begynder med eftermiddagskaffen.

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

 5.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Sommerfest/lagkagefest.

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

 11.  Aktivitetscentret Gavlen:
  Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i 
  måneden: Sild og snaps samt en let lun ret.

AUGUST 2015

www.tyLStruP-By.DK
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annonCe I  IndBlIK
KonTaKT JenS ThomSen nyGaard

Tlf. 61 18 21 62
JenSThn@nordfIBer.dK

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

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

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

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

Tryksager, reklamearTikler, 
skilTe, web og prinT ...

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

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

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

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN 
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK 
+45 4063 3163

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.

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

•  Gymnastikopvisning  
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfirmation i Bethania Kirke 
Bethania Kirken er ansvarlig

•  Open-By-Night 
Erhvervsforeningen er ansvarlig

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

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

SØG STØTTE!
Husk at man som foreninger og 
institutioner i Tylstrup og omegn, 
kan søge Borgerforeningen om 
midler, til gavn for byens virke... 
Vi ser frem til og høre fra jer. 
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S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R    D E  S T Ø T T E R  O S

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

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

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

TylsTrupMureren
auT. kloakMesTer

ApS

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

Brønderslev afdeling
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev

Tlf. 96 45 52 60

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

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILgARdEN HoSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

www.s-lange.dk SlotSgade 31 – 9000 aalborg

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

v/ finn Jensen
luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup

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

stidsholtvej 3 · 9381 sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murermester-ajstrup@mail.dk

Murermester
Søren SørenSen

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

Orangeriet’s 
gårdbutik

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

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen

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

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

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

... mød os på 
Skovmarken

AJSTRUPHUS
Udlejning til fest og mindre arrangementer. 

godkendt til 50 personer.

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

Mail: sverpe@gmail.com

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

98 26 14 18

Jeanette Bækgaard
Luneborgvej 78 · 9382 Tylstrup

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

gratis varetur hver tirsdag
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Telefon-

tavlen

Andre nyttige
telefonnumre
AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG SYGEHUS
99 32 11 11
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
98 26 21 99
61 26 03 49

LæGEVAGTEN
70 15 03 00

LæGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

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

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

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

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

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

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

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

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

BRæNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Lasse 
21 17 26 61

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

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

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

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

SKYTTEFORENINGEN 
Formand:
Frands Jensen 
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/ Leo Jensen 
98 26 24 04

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

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

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

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

Vikarierende Halinspektør:
Kurt Berger 
40 56 61 47

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

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

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

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRæTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen 
98 26 25 58
Fodbold (senior) 
Formand:
Ole Sørensen 
21 17 01 50 
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom) 
Formand:
Nicolaj Huusom 
22 38 22 52
Gymnastik 
Formand:
Louise Nielsen 
51 50 28 59 
louisenielsen80@hotmail.com

Motionscenter
v/Anni Mattesen 
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Hans Nibe Hansen
98 26 00 65 
hans-nibe@stofanet.dk
Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh 
98 26 22 61 
henboe@mail.dk
Forældreforening
Bo Christensen 
29 73 66 65 
botylstrup@gmail.com

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

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

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

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

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

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

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

TYLSTRUP VANDVæRK I/S 
Formand:
Hans Christian Christiansen 
23 68 97 90 
formand@tylstrupvand.dk

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


