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International aften
I TYLSTRUP FRIKIRKE

Er Tylstrup blevet til en international by? Ja noget kunne tyde på det,
for da Tylstrup Frikirke fredag d. 19.
august havde arrangeret international
aften, var der mødt mennesker op fra
ikke mindre end 10 forskellige lande.
Desuden ved vi, at der i Tylstrup også
bor mennesker fra andre lande, end
dem der denne fredag aften havde
fundet hen til arrangementet i Tylstrup Frikirke. Så vi kan konstatere,
at selv om Tylstrup er en lille by i den
store verden, ja så har den globale
virkelighed gjort, at den store verden
har fundet vej til Tylstrup!

Hvorfor arrangere en
international aften?
Som kirke i Tylstrup føler vi et ansvar
for, at vise interesse for vores medborgere. Igennem Tylstrup Genbrug
har vi ofte mødt medborgere fra an-

dre lande, og det var derfor naturligt
at invitere til en aften, hvor vi kunne
have et uformelt samvær. Men ikke
kun udlændige var velkommen, men
alle der havde lyst til at opleve et godt
og varmt fællesskab. Så det var ingen
gudstjeneste der blev afholdt, men en
aften med et varieret program.

En blandet flok
I alt havde der denne aften mødt omkring 80. Her var de fleste selvfølgelig
fra Danmark, men ellers var der mennesker fra Norge, Island, Færøerne,
Frankrig, Iran, Ukraine, Rumænien,
Rusland og Syrien. Nogle var bl.a.
kommet til Danmark som flygtninge,
andre fordi de havde forelsket sig i en
dansker, og andre igen fordi de havde
fået arbejde. For at vi kunne forstå
hinanden, blev det tolket til engelsk.
Heldigvis er engelsk et verdenssprog,

A F S ØR E N
M OR T E NS E N

som læres i mange lande ved siden af
deres modersmål.

Programmet varieret
Der var planlagt et varieret program,
som begyndte med spisning. Allerede
her gik snakken godt, og der var en
summen af mange forskellige sprog.
Efter spisningen fortsatte aftenen
med sange fra højskolesangbogen,
quizzer om bl.a. de forskellige lande,
små konkurrencer, et par duetter og
lidt om hvem Tylstrup Frikirke er. Efter
en kop kaffe sluttede kirkens præst
Finn Kier-Hansen aftenen af. Mange
udtrykte glæde ved arrangementet og
efterlyste en gentagelse. Så måske
vil du til foråret på ny se en invitation
til en International aften i Tylstrup Frikirke, og der skal du også være velkommen.
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Der bydes velkommen.

Der blev også budt på kaffe.

Den flotte buffet.

Stemningen var god.

Kvartalets profil:

CLAUS MUHLIG
November 2016

A F JE NS TH OM SEN N Y G A AR D
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Så er jeg igen ude med blokken og
kameraet for at besøge den person,
som har indvilliget i at fortælle lidt om
sit liv til mig. ”Septembersommeren”
har vist sig fra sin flotte og solrige
side, så samtalen foregår i det skønneste solskin på terrassen, med en
skøn udsigt nord ud mod det som vel
er Stenisengene og Nørrehede. Jeg
har bevæget mig lidt ud af Tylstrup via
Ultvedvej og helt ud for enden af den.
Her ligger der en flot velholdt gård på
30 ha. Den har været handlet en del
gange, men nu er det Claus Muhlig
som ejer den, og her går han og hygger sig med sine travheste, når han
ikke er ude på Nordsøen og arbejde.
Det er længe siden, at jeg lavede aftalen med Claus om, at vi skulle have
denne snak, men da der var andre i
køen foran ham, måtte vi vente til nu.
Det var værd at vente på, for det blev
en meget spændende historie.
Jeg synes, at jeg har bevæget mig
rundt i alle mulig kroge og mennesker
via disse interviews, som jeg har haft

her i Indblik, og denne gang kommer
vi også ud på havet, nemlig på en boreplatform ude i Nordsøen. Hvor bor
der mange spændende mennesker i
Tylstrup og Ajstrup.
Fulde navn: Claus Spejlborg Muhlig.
Stilling: Procesoperatør på en af Statoils boreplatforme ude i Nordsøen.
Alder: 54 år
Civil stand: Er nyligt skilt og nu samboende med Sus Nielsen
Børn: To stk. Max som er 22 år og
udlært slagter. Han bor i Aalborg sammen med sin kæreste, og så er der
Kira på 14 år. Hun bor hos sin mor i
Brønderslev, hvor hun også går i skole
i 7. klasse. Hun er nu også en del her,
når jer er hjemme fra Nordsøen
Børnebørn: Ingen endnu

Hvor er du født og opvokset, og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født i Sindal, og boede der til jeg
var 10 år gammel. Derefter flyttede
familien til Serritslev. Foruden mine

forældre, så har jeg også en lillesøster. Min far var slagter og arbejdede
på svineslagteriet i Hjørring, indtil det
lukkede. Da han havde nået en alder,
hvor han kunne gå på efterløn, valgte
han at gøre det. Min mor arbejdede
i produktionen på Ginge i mange år,
indtil hun gik på pension. Min lillesøster har en tøjforretning i Brønderslev.
Den hedder ”Josephine”.
Jeg boede i Serritslev resten af
min barndom og ungdom, indtil jeg
var 22 år. Her købte jeg en ejendom
i Brønderslev, og så var jeg pludselig
Brønderslev dreng. Jeg købte ejendommen, fordi jeg allerede dengang
havde heste. Jeg købte faktisk min
første hest for mine konfirmationspenge. Den ejendom havde jeg i 17
år, så solgte jeg den og købte en anden ejendom i Tolstrup. Da havde jeg
egentlig haft kik på den her ejendom,
men den var for dyr, syntes jeg. 5 år
senere var den faldet i pris, og så passede den bedre til min tegnebog. Så
gjorde det jo heller ikke noget, at den

jeg havde i Tolstrup var steget i pris.
Grunden til at den her ejendom var
så interessant, var at den ligger ved
en sandgrav, hvor det er godt at træne
med hestene. Alt jorden er sandjord,
og det er godt for hestene at gå på.
Jorden bliver ikke pløret i regnvejr og
ødelægger hestenes hove og ben af.
Der ved siden af, så ligger gården jo
perfekt både med hensyn til skole og
indkøbsmuligheder, samt den har en
fantastisk udsigt.

Fik du en uddannelse, og
hvad har du arbejdet med?
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Hvad laver man så på
en boreplatform?
Lad mig først fortælle lidt om arbejdstiderne. Jeg er ude på platformen i to
uger og hjemme i 4 uger. Arbejdstiderne skifter fra gang til gang sådan,
at man arbejder i 12 timers skift.
Dvs. den ene gang derude, så arbej-

kloner, hvor vandet og olien bliver skilt
af. Det er lidt teknisk at forklare, men
vandet er helt rent, når det pumpes ud
igen. Det er helt sikkert. Vi har nogle
mål, vi skal gå efter, og overholder det
ikke de mål, skal det gøres om igen.
Der er stor sikkerhed omkring den
del, så miljøet ikke tager skade. I det
hele taget, så går meget af vores tid
med at skrive og læse procedurer. For
alt det vi laver skal dokumenteres og
underskrives, så man kan se, hvem
der har gjort hvad, hvorfor og hvornår.
Vi ligger på 400 meter vand, og
platformen flyder på vandet, med 4
store betonklodser i hvert hjørne til
at holde den på plads. Det kan godt
gøre, at det kan vippe noget i hårdt
vejr, men det vænner man sig til.
Der er jo nogen gang hårdt vejr derude, og nogen gange også så hårdt
at det er forbudt at gå ud. Selv om
hoveddækket er omkring 25 meter
over havets overflade, kan der godt
komme bølger op over dækket, når
det rigtig går løs.
De første 10 år arbejdede jeg for
Mærsk og rejste ud fra Esbjerg, men
nu er det så Statoil, og nu rejser jeg
ud fra noget, som hedder Florø i Norge. Jeg kommer dertil via Aalborg, København og Bergen, hvor jeg også har
en overnatning, inden jeg skal med
en flyver til Florø. Vores platform ligger
45 minutters flyvetur med helikopter,
eller knap 200 km ude i Nordsøen.

November 2016

Ja, jeg er uddannet traktormekaniker. Jeg kom i lære ved P. Rosendahl
i Brønderslev, som forhandlede Ford
traktorer. Jeg blev udlært i 1981. Der
efter arbejdede jeg som mekaniker en
tid. Det var på nogle maskinstationer,
hvor der var nogle dumme arbejdstider om foråret og i høstsæsonerne.
Så prøvede jeg også nogle andre ting.
Bl.a. en tid på Brønderslev Produktionsskole. Jeg har også været pulverlakerer hos Nørresundby Industrilakering. Her var jeg værkfører i et par år.
Derefter fik jeg så verdens bedste job.
Det var som portør ved Brønderslev
Sygehus, og der var jeg blevet lovet
en fast stilling, når der var en som
gik på pension. Det nåede jeg desværre bare aldrig, for man nedlagde
Sygehuset, og så gik det job i vasken.
Ellers tror jeg godt nok, at jeg havde
været der endnu. Det blev nu bare
til godt et års tid der. Så kom jeg på
Slagteriet i Hjørring, og efter et års tid
der, blev jeg ringet op af en kammerat
som arbejdede ude på Nordsøen, at
nu var der arbejde derude, hvis jeg
var interesseret. Vi havde snakket om
det mange gange før, og han havde
lovet at kontakte mig, hvis der blev
noget ledigt. Jeg tog chancen og tog
jobbet. Det var i oktober 1992 og jeg
har været der lige siden, og er rigtig
glad for det.

der man fra 19:00 - 07:00 og næste
gang man kommer derude er det så
fra 7:00 - 19:00, og det er hver dag.
Altså 14 dage i træk man arbejder i
12 timer.
Mit arbejde består i den daglige
drift. Nu er det tilfældigt, at den platform jeg er på nu, der borer man
også. Det er ikke alle platforme som
er boreplatforme. Normalt når man
har boret og fundet olien, så kommer
der en anden platform og henter olien
op. Det er en slags fabrik, som ligger
ude på havet.
Man pumper ikke olien op, den
kommer op af sig selv, for der er så
meget tryk på nede i undergrunden,
at det bliver presset op af sig selv. Vi
henter lige nu olien nede i ca 10 km
dybde, men det er ikke bare lodret
vi går ned, vi går også vandret. Det
kan man gøre nu om dage. Derved
kan man få meget mere olie op fra
laget, hvor det er i. Olien ligger i nogle
kridtlag i forskellige tykkelser, og ved
at bore vandret, kan man få en meget
større produktionslinje. Boreplatformen som jeg er på nu hedder ”Visund” og ejes af Statoil.
Det produkt vi får op fra undergrunden indeholder tre ting. Der er olie og
gas, men også en del vand. Mange
af vores opgaver er, at få dette vand
renset, så det kan pumpes ud i havet
igen. Det er ca 100 m3 vand i time,
der skal renses. Det sker i nogle cy-

Claus trives godt blandt sine heste.

Jeg er rigtig glad for jobbet. Man kan
måske godt tænke, at der kan være
lidt isoleret at arbejde og bo på 100
x 100 meter midt ude på havet, men
vi er ca. 100 mennesker der ude af
gangen, og der er masser at tage sig
til i fritimerne. Jeg kan se to tv-kanaler derude, og der er biograf, og her er
vi tit inde og se en god film sammen.
Der er skiftedag hver uge, så det er
ikke hele holdet der bliver skiftet hver
gang, der er altid nogle der har været
der en uge, når næste hold kommer.

November 2016

Hvad laver du så de 4 uger du
ikke arbejder ude på havet?
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Jamen, så er der jo alt det her hjemme. Der er jo min store lidenskab hestene, og så er jeg jo også forpagter
af Kvisthusets bodega.
Lige nu har jeg 6 travheste gående
og så vores såkaldte ”Tylstrup Hest”
som hedder Fasett Hornline. Vi er en
snes stykker, hovedsageligt Tylstrup
folk, som ejer en hest. Det er en ung
hest, som gerne skulle ud på travbanen og løbe nogle penge ind. Den
er registreret i Sverige, og der var vi
oppe sidst jeg var hjemme, for at få
den godkendt, hvilket den blev. Derved kom der allerede en slat penge

Tylstruphesten hedder Fasett Hornline.

ind på kontoen, så den er begyndt at
tjene penge ind. Pengene blive i fælleskassen og skal bruges til foder og
træning osv.
Jeg vil da gerne prale lidt med, at
jeg var en af de første, der først i firserne, var med til at starte sådan en
anpartsstald/hest op, og en af dem
som var med fra starten dengang er
stadigvæk med i klubben eller stalden
om man vil.
Mine egne heste bliver brugt som
avlsheste. Jeg har lige nu 3 drægtige
hopper, og en der allerede går med
et føl nu.
Jeg har skåret den del ned på heste, der løber på travbanen, fordi det
hænger ikke rigtig sammen, når jeg
ikke er hjemme hele tiden. Man skal
helst være til stede hele tiden, og
træne og øve med dem. Det tillader
mit arbejdsliv ikke rigtigt.

Har du altid interesseret
dig for travheste?
Det må man sige. Jeg købte jo som
før nævnt min første travhest for mine
konfirmationspenge. Da var jeg 14 år.
Dvs. jeg tog til Hjallerup Marked og
solgte en pony, jeg havde, og sammen med pengene fra min konfirma-

tion købte jeg så min første travhest
for 4000 kr.
Interessen stammer fra dengang,
jeg som dreng var bydreng i Serritslev
Brugs. Her købte den daværende uddeler en travhest, som var opstaldet
hos en ældre mand på en gård uden
for byen. Han var for gammel til at
fodre og passe den, så det blev mig,
der var ude og passe den. Den skulle
jo også motioneres, og det blev også
mig der gjorde det. Senere købte uddeleren en ejendom selv, og så var
jeg mere der, end jeg var i Brugsen,
så det er helt sikkert der interessen
stammer fra.

Deltager du i
Tylstrups foreninger?
Næ, det gør jeg ikke, men jeg har da
været med i Tylstrup Revyen et par
gange, men det hænger heller ikke
sammen, når man er væk på job
en gang i mellem. Jeg fik kun øvet
i halvdelen af tiden, og det er ikke
tilfredsstillende. Nogle gange bliver
jeg spurgt, om jeg kan tage en uge
mere ude på søen, måske fordi der
er sygdom eller andre arbejdsopgaver
der skal gøres. Så har jeg helt ærligt
ikke råd til at sig nej. For det er der

Jeg har ansat en daglig leder, og så
er der nogle stykker som er ansat på
timebasis, når der er behov for det.

gode penge i. Derfor er jeg desværre
for ustabil til at deltage i den slags
aktiviteter her hjemme.
Tylstrup Marked har jeg ikke været
ret meget med til, fordi det altid er i
den weekend, hvor der er Travderby
i Charlottenlund, og der er jeg altid
ovre. Det har altid været årets højdepunkt for mig.

Holder I ellers ferie?

Du er også forpagter af Kvisthusets bodega, sagde du?
Ja, det er rigtigt. Det har jeg været
siden den 1. december 2015. Men
det er kun bodegaen, som jeg har forpagtet. Køkkenet står der stadigvæk
og bliver ikke brugt, men det skal jeg
ikke til at begynde at eksperimentere
med.
Jeg forpagtede, den mest fordi der
ikke rigtig var nogle, som ville overtage den, efter den forrige forpagter. Så
tænkte jeg, at det kunne jeg da godt
gøre, fordi så kunne jeg gå og passe
den når jeg var hjemme. Sådan er det
så bare ikke rigtig gået, for der er alt
for lidt tid til det. Der er derfor næsten

Bartenderen på sin plads i baren i Kvisthusets Bodega.

altid folk på til at passe den. Det bliver
til lidt vagter en gang i mellem, men
slet ikke i det omfang jeg havde tænkt
mig, da jeg startede.

Det er ikke ret meget. Jeg var faktisk
i vandet i Blokhus i aftes, hvor vi var
kørt derop. Vejret var fantastisk, og
det var så dejligt deroppe, men ellers
bliver det ikke til så mange ferierejser.
For år tilbage har jeg været en del i
Afrika. Min tidligere kone havde familie i Kenya, og der har vi været nede
4 gang for at besøge dem.
Det var en kæmpe oplevelse, at
opleve en så helt anderledes kultur.
Første gang vi var dernede var det i
en måned.
Jeg har da også været på Mallorca,
og i år lige før jeg skulle på ”søen”
igen sidste gang, var vi en tur på
Kreta. Jeg vil da lige sige i den forbindelse, at det er nok noget, som vi vil
til at gøre noget mere i fremtiden, for
hvor er det dejligt og afslappende, at
være væk fra alting et stykke tid.

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:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort
1 mdr. kort

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

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

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

7

Stjernekvalitet...
AF F IN N KIER -HAN S EN , P R ÆS T I T Y L S T R U P F R I K I R K E
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Hvad bærer os, hvad
skaber stjernekvalitet i livet?
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Der findes næppe ét svar på det
spørgsmål. Og det til trods for, hvor
afgørende det faktisk er!
Prøv lige at overveje, hvad svaret er
for dit liv. Handler det om relationerne
til familie og venner? Det er for mange
en aldeles afgørende faktor for livskvalitet.
Eller handler det om at gøre noget
meningsfuldt? Vores arbejde, og hvad
vi i øvrigt udretter, er da bestemt rigtig
vigtig, og for mange mennesker synes
det at være afgørende.
Det kan også være, at livskvalitet
bestemmes af, hvorvidt bankkontoen
bugner. Jeg kender mennesker, som
fortæller, at det afgørende for, hvorvidt
de trives og har det godt, er, om de
er økonomisk frie og uafhængige til at
kunne gøre, hvad de vil.

De mulige svar er utallige
Et fælles træk for rigtig mange svar er,
at de præges af tilværelsens vilkårlighed. Meningsgivende arbejde kan i et
nu blive meningsløst på grund af nye
omstændigheder. Velstand kan forsvinde som dug for solen. Relationer,
mennesker omkring os, kan blive syge
eller blive bort.

Hvad så?
Findes der svar, som kan sættes ud
over tilværelsens vilkårligheder?
Den overvejelse er advents- og jule
tiden rigtig velegnet til. For barnet
i krybben kunne være vejviseren til

stjernelivskvalitet, som er uafhængig
af tidens ubarmhjertige tand, der æder
sig ind i al forgængelighed.
Vi mindes om denne mulighed, når
vi ser stjernerne, der pynter op i juletiden. Stjerner viser vej. Både rent
bogstaveligt, sømænd og rejsende har
i århundrede brugt stjerner til at vise
vej. Men også i billedlig forstand viser
stjerner os på vej til det barn, som kom
med fred af en anden verden til denne
verden.
De sidste par vers i den smukke
julesalme ”Dejlig er den himmel blå”
understreger, hvordan livets stjernekvalitet findes. God tur …

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist
Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

God adventstid til Tylstrup

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker
November 2016
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke
ekstra – OK betaler hele beløbet.
Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten.
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

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.

BARNDOMMENS GADE DEL 12
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Landposter og hunde
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Når jeg som barn spurgte min mor
og far, om jeg måtte få en hund, var
svaret altid negativt. Det kunne ikke
komme på tale, selv om jeg i perioder
inderligt ønskede mig en. Argumentet
var enkelt: Far var landpost, så han fik
sit behov for hunde dækket mere end
rigeligt hver dag. Dengang kom børnenes behov ikke altid i første række.
Hvis det var kommet på tale at få
en hund, ville jeg have haft en boxer.

”Mug”
Den første hund, jeg husker, var træhandler Pedersens ”Mug”. Det var en
gammel rottweiler, der vraltede rundt
uden hale (den var kuperet helt af)
foran den lille forretning, der lå tilbagetrukket 2-3 huse vest for banen
over for smed Christensen. Som jeg
husker det, og det må have været før,
jeg startede i skole, var den yderst
fredsommelig, men vi børn havde alligevel en vis respekt. Vi kom i nærkontakt med ”Mug”, når vi passerede
træhandler Pedersens domicil og forretning på vej ned til bedstemor og
bedstefar et par huse længere mod
vest. Og når vi skulle hente medicin
hos fru træhandler Pedersen, der
havde udleveringssted fra Hallund
Apotek. Det forlød, at hun var en
skrap dame, der i ekspeditionstiden
altid havde et hvidt, nystrøget forklæde på og ikke sjældent blandede
sig i, hvad den udleverede medicin
skulle gavne. Jeg kan stadig svagt
fornemme lugten fra forgangen, hvor

medicinen blev udleveret. ”Mug” gik
uden for og snusede til folk, der kom
og gik og gjorde ikke en sjæl fortræd.

Den selvfabrikerede knippel
Det var anderledes med Dr. Lenbrochs hund, efter hvad min bedstefar fortalte. Bedstefar var også landpost og havde af indlysende grunde
et noget anstrengt forhold til hunde,
og Dr. Lenbrochs hund var ingen undtagelse. Den var en stadig kilde til irritation og besvær, når postsagerne
skulle afleveres. Bedstefar fortalte
mig gentagne gange, at han besluttede sig for at tage sagen i egen hånd.
Han skar 35 cm af et stykke haveslange, der var ca. en ½ tomme tykt.
Han satte en træprop i den ene ende,
fyldte slangen op med tørt sand og

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

satte en træprop i den anden ende.
Så flettede han en snor, borede et hul
og satte snoren i den selvfabrikerede
knippel. Det ved jeg, ikke alene fordi
han har fortalt mig det. Jeg har 3 af
disse knipler hængende i mit værksted, som et kært minde.
En dag var det galt med Dr. Lindbroks hund igen. Bedstefar kaldte
doktorens hund for en ”tosset køter”.
Bedstefar kom cyklende af Grundtvig
Sørensens Vej og svingede ind ad
indkørslen til lægevillaen, da hunden
i sædvanlig stil kom farende. Bedstefar sprang resolut af cyklen. Kniplen
stod parat i tasken, og da hunden
var inden for rækkevidde, fik den et
velanrettet drag over nakken, så den
trimlede flere gange rundt. Jeg sad
grebet og lyttede og beundrede bed-

stefars heltemod. Hunden stak halen
mellem benene og forsvandt ind gennem hækken, og bedstefar afleverede postsagerne på den vante plads i
baggangen uden at tale med nogen
og kørte uanfægtet videre på turen.
Der gik et par dage, inden bedstefar
igen så hunden, men da nåede han
kun lige at opfatte, at den forsvandt
ind gennem hækken. Det samme
gentog sig et par gange de efterfølgende dage. Bedstefars projekt så ud
til at være lykkedes.
En dag stod doktorens tjenestepige
uden for og vaskede vinduer, og bedstefar kunne ikke nære sig, da hun
tilbød at hjælpe ham af med postsagerne. ”A tøs in a hå sit hujen de sidst
par daw”? Svaret fra tjenestepigen
kom som lidt af en overraskelse: ”Det
kan jeg da godt forstå, efter den behandling du udsatte hunden for den
anden dag”! Tjenestepigen havde set
det hele fra køkkenvinduet. Bedstefar
hørte aldrig mere til sagen, og hunden
generede ham aldrig igen.
Bedstefar havde fremover altid en
knippel med i tasken, såfremt der
skulle opstå en situation, der krævede handling.

Bedstefar havde selv en boxer på et
tidspunkt, som jeg ikke husker navnet på. Det var før min tid, men jeg
elskede at høre ham fortælle historierne om ”denne fantastiske hund”.
Bedstefar lod mig aldrig være i tvivl
om, at boxeren holdt enhver ubuden
gæst fra huse. Den stod i en lænke
i gården og imponerede alle besøgende ved sin evne til at springe højt
op i luften og vende. Når lænken var
strakt ud, var der ca. en ½ meter ind
til huset, så man lige netop kunne
passere den bidske hund uden at
blive overfaldet.

Den fremmede
Bedstefar fortalte, at der en dag dukkede en fremmed mand op, som
ville sælge et eller anden. Bedstefars
boxer vendte i luften som sædvanligt, og manden gjorde forskrækket
holdt. ”Skal vi vædde på, om jeg kan
komme ind”, spurgte den fremmede
lidt slesk. Bedstefar udfordrede frimodigt manden og sagde: ”Du kan jo

Folstedgaards schæfer
Far gik post på Kraghede og et af de
sidste steder på landturen var hos
Dalsgård Beck på Folstedgaard. Der
havde man en stor schæferhund,
som jeg havde stor respekt for, når jeg
var med far på turen. Far derimod var
fortrolig med Dalsgård Becks hund.
Den stod altid på ladet af hans pickup, når han kom kørende til Tylstrup.
Det gjorde et stort indtryk, når far
fortalte om hundens bedrifter. Når hr.
og fru Dalsgård Beck skulle i byen og
ikke kunne have hunden med, gjorde
de holdt på grusvejen nogle meter
inden landevejen, og så kommanderede Dalsgård Beck schæferen ned af
ladet. Hunden lagde sig så i græsset,
og der blev den så liggende somme
tider i mange timer, mens bilerne
drønede forbi på Hjørringvej nogle få
meter længere fremme, indtil hr. og

fru Dalsgård Beck kom tilbage ud på
aftenen eller natten. Når Dalsgård
Beck gjorde holdt, sprang hunden op
på ladet, og turen gik hjem ad grusvejen ned til gården.
Det er den slags historier, der gør
det let at forstå, hvorfor en hund bliver
kaldt ”trofast” og menneskets bedste
ven. Det ligger uden tvivl i hundens
DNA at være ”trofast” og loyal.
Det ligger ikke nødvendigvis i vores
DNA, men det er ikke desto mindre
en fantastisk egenskab, som vi kan
beslutte os for at opøve og forfine.
Det kræver disciplin og beslutsomhed. Til gengæld vil følgevirkningerne
af ”trofasthed” føre til rige velsignelser, der vil have afgørende betydning
for vort arbejdsliv, for relationerne til
andre mennesker, og i særdeleshed i
vore ægteskaber og i forholdet til vores børn.
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Bedstefars boxer

prøve, hvis du tør”. Manden forsvandt
et øjeblik og kom tilbage med et par
småfisk, som han af en eller anden
grund havde med i bagagen et eller andet sted på cyklen. Nu viftede
han med den ene fisk, og hunden fik
straks færten og begyndte at savle.
Bedstefar var på tilbagetog og sagde:
”Ja, hvis du bestikker ham, så ved jeg
ikke, hvor bidsk, han er”! Bedstefar
fortalte sejrsstolt, at da manden var
en meter fra boxeren sprang den igen
højt op i luften og vendte, som den
havde for vane, og manden drejede
rundt uden at sige farvel.
Er det så mærkeligt, at jeg gerne
ville have en boxer!!
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Så er vi næsten i mål
A F ANNE ME RE THE CHR ISTEN SEN
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Nu er der blevet hamret og banket på
Tylstrup Skole i flere måneder, og det
færdige resultat er lige om hjørnet.
Der har været støv, der har været støj,
der har været alt for lidt plads til alt
for mange mennesker, men det har
været al besværet værd, for nu kan vi
tage de fine nye lokaler i brug.
Det har været lidt af et puslespil at
få hverdagen til at gå op, men så er
det jo rigtig heldigt, at vejret i år har
vist sig fra sin allerpæneste side i sensommeren og efteråret. Mulighederne for at flytte aktiviteterne udendørs
er blevet udnyttet til fulde, og børn og
medarbejdere har fået masser af frisk
luft. Nu er det den tid på året, hvor
flere aktiviteter skal foregå indendørs,
og så er det jo herligt at kunne gøre
det i nye, lyse lokaler med plads til
store armbevægelser.
Det gamle sløjdlokale og skolekøkkenet er blevet omdannet til lyse luf-
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tige lokaler med plads og faciliteter,
så det bliver muligt at bruge lokalerne
til mange flere forskellige formål.
Dussen har fået nyt inventar, så den
udover at fungere som Dus også kan
bruges til madkundskab i skoletiden.
Alt i alt er det hele blevet meget mere
nutidigt og anvendeligt.
Lærerne og pædagogerne glæder
sig rigtig meget til at kunne bruge de
nye faciliteter, hvor de får god mulighed for at udfolde sig i de kreative fag
og blande børnene og fagene på kryds
og tværs, så alle får mest muligt ud af
undervisningen. Børnene glæder sig,
fordi de igen kan få lov til at fylde lidt
mere på gangene, og i resten af skoleåret bliver der lidt mere tid til kreativiteten fremfor de mere ”tunge” fag.
I skolebestyrelsen glæder vi os, fordi
det er fornøjelse at følge med i de nye
ting, der sker i vores lille by, og skolen
går en lys fremtid i møde. Der sker

udvikling hele tiden, og det er godt for
byen og skolen – og især for børnene.
Så læg vejen forbi, hvis du har lyst
til at se det nyeste nye indenfor skoleindretning. I skrivende stund har vi
ikke en præcis dato for indvielsen men skolen holder juleklippedag fredag den 25. november 2016, hvor
det vil være oplagt at aflægge de nye
lokaler en lille visit.

STØT
INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.

Tylstrup Revy
Ved redaktionens afslutning var der
fuld gang i forberedelsen til årets Tylstrup revy. Skuespillerne begynder at

have styr på teksterne og borgerforeningen har dækket bordene. Vi satser på en fantastisk forestilling og en

hyggelig fest efterfølgende.
Tak til alle de frivillige kræfter, der
giver byen endnu en god aften.

U10 fodbolddrenge
AF LISBETH PILGA ARD

kan se tilbage på en god sæson

Lørdag den 8. oktober spillede U10
drengene årets to sidste kampe på
hjemmebane. Endnu engang gik de
ubesejret fra banen. Dette betød at
drengene ikke har tabt en turneringskamp i hele 2016. I foråret vandt
drengene alle kampene i U9 i C rækken. Efter sommerferien blev drengene U10 og samtidig rykket op i B
rækken. Her er det også blevet til lutter sejre, på nær en kamp, som endte
uafgjort. Fantastisk godt gået af drengene. Bag dette resultat ligger først
og fremmest et godt kammeratskab,
hvor man fighter og kæmper for hinanden. Derudover en god træningsindsats med to ugentlige træninger,
godt og hårdt matchet af U11 drengene. Sæsonen er forbi og formen bliver
holdt vedlige med indendørstræning.
Glæder os allerede til sæsonen i
2017.
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Tak til Tylstrup
A F A R NE H A N SE N

De sidste 14 dage af september, var
Britta og jeg i Rumænien, bl.a. for at
tilse de projekter Tylstrup Genbrug
bruger penge til, men også for at besøge de familier der har børn i Det
Danske Missionsforbunds Skoleprojekt.
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Hus i Prajoaia

14

Først i juni tjekkede der en mail ind
fra vore samarbejdspartnere i Rumænien. Via nogle af deres forbindelser
var de kommet i kontakt med en kvinde, der boede alene med fire børn.
De boede under ekstremt dårlige forhold, og huset kunne falde sammen
når som helst. De var begyndt at bygge et nyt hus, men manglede midler.
Tylstrup Genbrug besluttede at støtte
projektet. Lige efter at vi var trådt ind i
projektet mistede familien deres pige
på 8 år, hun kom for nær ovnen, og
der gik ild i hendes kjole. Hun blev fløjet med helikopter til Bukarest. Efter
ca. 14 dage i koma døde pigen. Vi har
også hjulpet familien med at betale
udgifter i forbindelse med pigens sygdom og død.
Da vi var i Rumænien besøgte vi familien, huset var ikke helt færdigbygget, men der var kommet tag på, og
vi håber, at det kan blive færdigt inden
vinteren sætter ind.

Familien. Pigen der er død nr. to fra højre.

Det nye hus i Prajoaia.

Børnene og deres mor var endnu
meget berørte af, at have mistet deres søster/datter, men de var meget
glade for hjælpen de havde fået. Det
var med tårer og store smil, at de takkede, og vi var meget glade for, at vi
har været med til at gøre en forskel
for familien, og alligevel kunne man
godt ønske, at vi kunne have gjort
endnu mere.

Oversvømmelse
Først i juni var der store oversvømmelser i ”vort område” af Rumænien.
Floden Tazlau gik over sine bredder,

og på få sekunder var store områder
under vand. Alle der bor i området,
mistede på få minutter deres få ejendele. Huse og indbo blev ødelagt, dyrene forsvandt, vandet blev forurenet.
På et øjeblik var alt blevet til vand,
mudder og håbløshed.
Vore samarbejdspartnere var dem,
der var først fremme med vand, mad,
madrasser m.m. Tylstrup Genbrug
støttede projektet, og vi har givet
hjælp til genopbygning af nogle huse.
Vi besøgte også disse familier, og
de var meget taknemmelige for hjælpen. Det er fantastisk at være gen-

Køkkenet i det gamle hus.

Cornel markerer hvor vandet har stået.

stand for så megen taknemmelighed
og glæde. Vores hjælp gav håb til disse familier. De er ikke færdige endnu,
og bliver det heller ikke sådan lige, de
manglede fliser til gulve, kakkelovne
og næsten alle møbler var ødelagte.

Projekt for skolebørn

Skoleprojektet skaber håb for disse
unge mennesker, håb om en bedre
fremtid end den deres forældre har
haft, og selv om der er mange næsten
uoverskuelige familiesituationer, så er
det med stor glæde, vi ser tilbage på
turen. Hvis ikke Missionsforbundet
havde dette arbejde i Rumænien,
ville der være mange ressourcer, der
gik tabt, og mange familiesituationer
ville blive meget forværret. Det håb
og den glæde vores hjælp giver, er en
stor del af drivkraften for ”vore” børn/
unge i Rumænien. Tylstrup Genbrug
sponsorerer to børn, og Tylstrup Frikirke sponsorerer fire børn.

Tak til Tylstrup
Tak til alle borgere i Tylstrup. Tak for
jeres støtte til dette arbejde, dels ved
at I handler i Tylstrup Genbrug, men
også ved at give alle jeres gode brugte
sager til os. Sammen gør vi livet bedre
for nogle mennesker i verden, der i
den grad har brug for en hjælpende
hånd. Tak for din opbakning, og den
støtte vi får til disse projekter. Fra Rumænien lyder der en kæmpe TAK TIL
TYLSTRUP.
Læs mere om vore projekter på
www.helpromania.minisite.dk
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Det Danske Missionsforbund driver et
skoleprojekt med 80 børn. Britta og
jeg skal hvert år besøge alle de familier, der har børn i projektet.
Det er børn og unge mennesker, der
ikke ville være kommet så langt med
deres uddannelse, hvis de ikke havde
fået hjælp fra sponsorer i Danmark.

Madposer.
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Familie vi har hjulpet.

Krudtuglen

A F S OLV E J G B E DS T E D

på tur til Egholm
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Mandag den 26. september var alle
børn og voksne i børnehaven Krudt
uglen på tur til Egholm. Turen var
starten på et tema om efterår, som
børnene efterfølgende skulle arbejde
med. Det var nogle rigtig forventningsfulde børn, der tog afsted. Først køre
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med bus, så sejlturen (det var stort).
På Egholm gik vi i grupper en tur i skoven og samlede efterårstegn, inden vi
udstyret med fiskenet, gummistøvler,
forstørrelsesglas mm. gik i vandkanten og fiskede krabber. Vi spiste vores
medbragte madpakker og kagerne,

som en forælder havde bagt, inden vi
tog turen tilbage til børnehaven.
Forældrebestyrelsen i børnehaven
tjener penge, når de deltager i Open
by night, og det var netop nogle af
de penge, som blev brugt til at betale
bussen.

Motionsuge i skolen
AF LO N E JAKO BS EN

Traditionen tro har hele skolen afholdt
emneuge i uge 41, hvor emnet var
sundhed.
Der var i løbet af ugen forskellige
bevægeaktiviteter samt undervisning
i krop ,kost og motion.
Ugen sluttede af med det årlige
motionsløb, som i år var ved Ultvedsøerne, hvor der var stor opbakning fra
forældre med bl.a. hjemmebag i form
af pizzasnegle, boller og pølsehorn og
aktiv deltagelse til stor glæde for alle..
Vi TAKKER også Brugsen for at bidrage med al den frugt vi kunne spise.
TAK til alle for en skøn dag.

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

SPIL BADMINTON
UDEN FORPLIGTELSER

Start til FleksiFjer

FleksiFjer er for dig, der er mellem 20 og 60 år, der vil have det sjovt, mens du spiller
jævnbyrdige kampe. Du dukker bare op i hallen og spiller kampe med og mod de andre.
Om du har spillet før, eller det er første gang, du har en ketcher i hånden, er ligegyldigt.
Alle kan være med.
Er fjerbold, fleksibilitet og fællesskab noget for dig? Så mød op lige her:

Tylstrup hallen tirsdage kl. 20.30-22.00
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Vil du spille badminton og være en del af et uforpligtende motionstilbud?
Så er FleksiFjer lige noget for dig.
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Kalender
AFTENDUS
Dussen på Tylstrup Skole oplyser at der er aftendus alle
torsdage i skoleåret 2016/2017 for 3. - 5. kl.

NOVEMBER 2016
8.
		
		
8.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og Spaghetti i Ajstrup Kirke.

9.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

10.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

10.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Seniortræf i Hammelhuset. Emne Jeppe Aakjær.

10.
kl. 19.00-21.00
16.
kl. 13.30
16.
kl. 19.00-22.00
17.
kl. 13.30
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17.
kl. 19.00-21.00
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Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps, og en lun ret.

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Tøj salg Smartex.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.

19.
kl. 13.30
		

Dussen på Tylstrup Skole:
Julegaveklub for 1. til 6. klasse.
(7. klasse er også velkommen).

22.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med Anette Kjæhr.
”Tillykke, Jeppe Aakjær”.

24.
kl. 19.00-21.00
27.
kl. 10.00
		
27.
kl. 19.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Ajstrup Sogn:
Advendtsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendigt.
Tylstrup Frikirke:
Adventsfest i kirken.

DECEMBER 2016
1.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.

2.-3.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

2.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

3.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

4.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mande Hørm”.

6.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.

6.
kl. 14.30
		
6.
kl. 19.00-22.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffe.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

DECEMBER 2016
8.
		
8.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fælles julefrokost for alle brugerne af Gavlen.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.

8.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
I ”julelampens Skær” v/Lene og Ulrich Manstrup.

8.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Dorimus.

10.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Pensionistforeningen. .

13.
		
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps, og en lun ret.

13.
kl. 10.00
		

Tylstrup Frikirke:
Børnegudstjeneste med morgenmad.
Alle børn og forældre er velkommen.

13.
kl. 14.00
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

15.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

18.
kl. 10.00

Tylstrup Frikirke:
Jule-cafegudstjeneste med morgenkaffe.

18.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Musikgudstjenese med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

21.
kl. 13.30

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

21.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

24.
kl. 15.30

Tylstrup Frikirke:
Juleaftensgudstjeneste.

25.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

28.
kl. 15.30

Tylstrup Frikirke:
Julefest for hele familien.

JANUAR 2017
3.
kl. 14.00
3.
kl. 14.30
		

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Gudstjeneste ved Folkekirken.
Vi begynder med eftermiddagskaffe.

3.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

5.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.

6.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

7.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

8.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mande Hørm”.

10.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og Spaghetti i Ajstrup Kirke.

10.
		
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps, og en lun ret.

12.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

12.
kl. 12.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mande Hørm” Nytårsfest.

Kalender
JANUAR 2017
12.
kl. 19.00-21.00
18.
kl. 13.30
18.
kl. 19.00-22.00
18.
kl. 19.30
		
19.
kl. 19.00-21.00
22.
kl. 14.00
		
		
26.
kl. 19.00-21.00
31.
kl. 14.00
		

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Tina Campbell: Mælkebøtten i blomst.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Ajstrup Sogn:
Familiegudstjenese i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen ”Daniel den skøre ku(g)le”
med kirketeatret i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Poul Holm: St. St. Blichers Jylland. Gratis kaffebord.

FEBRUAR 2017
2.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.

3.-4.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

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

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i februar 2017 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

den 12. januar 2017
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio februar til ultimo
maj 2017.
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:

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

4.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

5.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mande Hørm”.

FLAGREGULATIV

7.
kl. 14.30
		

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

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

7.
kl. 19.00-22.00
8.
kl. 19.30
		
9.
kl. 13.30
9.
kl. 19.00-21.00
14.
		
		

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Bkai Bohnsen: Humor fra kirkens verden.

• Gymnastikopvisning

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Sangeftermiddag ved Centerrådet.

• Konfirmation i Ajstrup Kirke

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fælles madlavning og spisning. Den anden tirsdag i
måneden: Sild og snaps, og en lun ret.

Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

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.

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.

November 2016

3.
kl. 14.30
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TYLSTRUP

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

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

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

November 2016

Bestyrelsen
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ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
11. november, 9. december, 13. januar, 10. februar

Giv os et TIP...
Bliver du opmærksom på en
skade så giv os et TIP:
• Hul i vejen
• Stoppet rendestensbrønd
• Blinkende gadelygte
• Hærværk i park
• Bøjet vejskilt
• Skæv fortovsflise
www.aalborgkommune.dk/tip

ANNONCE I INDBLIK

STØT
INDBLIK

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62
JENSTHN@NORDFIBER.DK
PRISER

- lav en indbetaling på vores konto:

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,-

7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.

Ajstrup
Vognmandsforretning
LASTVOGN · GUMMIGED · RENDEGRAVER
Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500

Brønderslev

Levering af sand, grus
og diverse granitskærver

20 96 66 18

Tlf. 30980975 / 40360969

møbelbotikken.dk

ajstrupvognmand@gmail.com

Projekt6:Layout 1

11/02/08

14:45

Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev

EstateEstate
John Andersen
John Andersen

Tlf. 98 81 12 12

3011 4166
3011 4166

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

www.broenderslevelteknik.dk

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

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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

November 2016

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE
v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46
Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

Kærvang Materialer
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup
Tlf. 40 36 09 69
Facebook: Kærvang materialer.

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

November 2016

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

22

Murermester

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

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

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

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

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

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

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

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ALT I GULVE

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

Biltlf. 30 96 04 82

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

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

... mød os på
Skovmarken

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36
www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk

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

November 2016

”Stedet hvor det sker”

KVISTHUSET

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

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

Telefon-

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøl
20 12 92 33
michael@quercus-group.com
AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81
(Træffes ikke mandag)
kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Udlejning
v/ Marianne Pedersen
98 26 01 98
22 78 05 83
sverpe@gmail.com
TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Mette
60 66 35 87
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30
SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
EFTERLØNS- OG
PENSIONISTFORENING
Formand:
Hanne Kringel
98 26 19 78
kirstine.elisabeth@live.com
TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

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

TYLSTRUP MARKED
Hanne Hedegaard
20 74 02 65
hha@nordfiber.dk
TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfiber.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold
Formand:
Lise Larsen
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
AN-TV/STOFA
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
29 72 36 84
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

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

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

