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INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer,
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.
redaktører
HANNE HEDEGAARD
ultvedparken34@gmail.com
Tlf. 20 74 02 65
SØRENS MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40
JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

var skøn opbakning fra tilskuerne. Efter flere timers kamp blev der udråbt
vindere i både kroket (nybegynderne)
og i høvdingebold. På kroketbanen
gik sejren til Niels og Kenneth skarpt
forfulgt af Valdemar og Jeppe Ø, og
høvdingeturneringen blev vundet af Vi
Flækker Mille, som i finalen stod overfor Jatjark – begge hold bestående af
pigefodboldspillere, som lige havde
spillet en tæt topkamp på stadion.
Undervejs blev der drukket kaffe og
spist hotdogs i lange baner og efter
en lang dag blev teltene pakket sammen med god hjælp fra nogle af de
fremmødte. Fra Borgerforeningen vil
vi gerne sige tak til de mange fremmødte, som kæmpede bravt. Efter
talrige opfordringer planlægger vi at
gøre arrangementet til en årlig tilbagevendende begivenhed, så har

du gode idéer og forslag, eller vil du
gerne bare give en hånd på dagen, så
sig endelig til.

Kroket er et spil for alle.

kalender + tlf. tavle

Et trinbræt til Tylstrup
Ultvedsøerne

Lørdag den 30. september 2017 inviterede Borgerforeningen hele Tylstrup
til gadeturnering i kroket og høvdingebold. En lidt besynderlig blanding kan
man måske synes, men det lykkedes
at lokke Tylstrup borgere i alle aldre
ud af husene til nogle timers hyggeligt
samvær på trods af, at vejret viste sig
fra den blæsende side. I Borgerforeningen var vi bare taknemmelige for,
at det omsider lykkedes os at afvikle
et arrangement i tørvejr.
De garvede kroketspillere i Tylstrup
stod for at indvie en række nybegyndere i den vanskelige kunst at spille
kroket, og der var nybegyndere i alle
aldre. På multibanen blev der kæmpet
så sveden sprang, og børn og voksne
var sammen på kryds og tværs og
dystede med og mod hinanden i en
række medrivende kampe, hvor der

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

Stor aktivitet på Tylstrup Marked
Fra Tylstrup til Rumænien
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”Vi flækker Mille” som vandt høvdingebold.

”Jatjark” som blev nummer 2 i høvdingebold.

Vindere og nummer 2 i kroket.

Der blev kæmpet ihærdigt for sejren.

Omdeles
primo

Kvartalets profil:

PREBEN MATTESEN
4

På denne søndag eftermiddag midt i
september sidder jeg hos en af Tylstrups andre ildsjæle med diktafonen
tændt. Når jeg siger ildsjæl, så er det
endda på flere fronter. Det er en person som har slået sine folder i både
Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening
(TUI) og i Borgerforeningen/Markedet.
Det er en person som for mig altid
har været i bybilledet her i Tylstrup og
i mange år arbejdede han her også.
Preben er så småt begyndt at
trække sig lidt tilbage fra sine mange
frivillige poster, nu her sidst Borgerforeningens bestyrelse. Så jeg synes
lige, at jeg skulle have en lille snak
med ham i den anledning. Det er
nemlig Preben Mattesen, jeg har sat
stævne, og nu sidder vi så som sagt
og sludrer om hans liv. Igen venter et
par interessante timer forude.
Fulde navn: Preben Egert Mattesen.
Stilling: Tømrer.
Alder: 60 år.
Civil stand: Gift med Anni, som kommer fra Kraghede. Vi blev gift i 1984.
Børn: 3 stk. Rasmus, der er 30 år og

bor sammen med Marianne i Nørresundby. De fik en lille datter for bare
14 dage siden. Så er der Signe, som er
27 år og bor sammen med sin kæresten, Kenneth i Aalborg, og den yngste
Martin, der er 24 år bor sammen med
sin kæresten Sofia her i Tylstrup, og
de har en datter, som er et halv år nu.
Børnebørn: Altså 2 stk.

Hvor er du født og opvokset,
og fortæl lidt om din barndom?
Min familie på min fars siden stammer egentlig fra Sønderjylland. Min
farfar flyttede herop, fordi han fik
arbejde på Forsøgsstationen, der
var her i Tylstrup dengang. Heroppe
mødte han min farmor, der kom fra
Brønderslev. De fik 5 drenge hvoraf
den ene blev min far. Han hed Kjeld
og ham og hans bror Torben blev
buschauffører ved det, der hed Vildmosebusserne. Det er sådan set det
selskab, som nu om dage lever videre
i navnet ”Keolis”, og ligger med deres
garageanlæg her ude vest for byen.
Jeg husker, at vi knægte tit var
med på turene, der gik fra Aalborg til

Blokhus. Vi havde ofte pakker med
som skulle afleveres på de forskellige
adresser, som vi kom forbi på turene.
Det fik vi lov til at hjælpe med. Det var
sjovt, husker jeg. Min mor kom ude
fra Vildmosen. Ud over at passe os
børn, nåede hun også at arbejde i 25
år på Tylstrup Småkagefabrik.
Jeg er faktisk født i Blokhus i 1957.
Mine forældre boede på det tidspunkt
i et hus i Blokhus, som min fars chef,
altså ejeren at Vildmosebusserne,
ejede. Det er her, at jeg og mine to
brødre alle blev født. Vi flyttede til Tylstrup i 1964, da jeg skulle til at gå
i skole, og også fordi Busruten blev
indskrænket til, at der kun var nogle
få ture, der gik helt ud til Blokhus. Endestationen blev derefter lige over for
Luneborg Kro. Senere blev endestationen så her i Tylstrup lige over for
mejeriet (Det, der i dag hedder Skyttens hundefoder). Der var 2 busser i
selskabet, og de var tit meget kolde
om vinteren, og der var jo ikke oliefyr
i busserne den gang. Derfor blev den
bus, der skulle køre morgenturen, en
gang imellem startet om aftenen, så

Hvad så efter 7. klasse?
Jamen, der blev jeg lidt overrasket,
fordi normalt hed det derefter enten
realskolen i Sulsted eller 8, 9, og 10
kl. her på Tylstrup skole. Men Poul
Larsen havde skrevet mig ind på Løvvangskolen i Nørresundby til 8 kl., fordi de havde en linje, der hed ”Teknisk
Forberedelses Eksamen”. Jeg var ikke
ret god til dansk, og han skønnede,
at jeg ville få det for svært i realen.
Så syntes han, at jeg skulle prøve en
anden skole til 8, 9 og 10 kl., der i
fag som regning/matematik, fysik osv.
var på niveau med realen, men dansk
var mere på almindelig 8 kl. niveau.
Det var lidt af et chok for sådan en
14-årig knægt, at blive revet væk fra
vante rammer og kammerater. Jeg
bandede ham langt væk, men her
bagefter er jeg ham meget taknemlig,
for jeg fik en fantastisk tid ude i Nørresundby, også selvom at jeg savnede
mine gamle skolekammerater her fra
Tylstrup. Så var jeg også heldig her,
at få en god hel nyuddannet lærer
til matematik og fysik. Det var Hardy
Mousten, som så senere flyttede her
til Tylstrup. Jeg kan se bagefter, da jeg
kom i lære, at der var mange steder,

hvor jeg var på højde med dem der
kom fra realen, fordi vi havde haft de
ting i skolen, det gav os et lille forspring, og et par ekstra fritimer, når vi
var på teknisk skole.

Du kom i lære, sagde du?
Ja, jeg havde længe været varm på
tømrerfaget, fordi jeg havde haft sommerferiejob hos Hans Bilgaard i hans
tømrerfirma. Så det var egentlig meget naturligt, at jeg kom i lære hos
ham. Igen stødte jeg på en god læremester, for Hans Bilgaard har udlært
rigtig mange lærlinge, og det var et
rigtig godt lærested. Sådan et gammeldags lærested, hvor der var tid til
at oplære de unge mennesker. Vi fik
lov til at prøve det hele, samt hvad
vi skulle gøre i de forskellige arbejdsfaser, og der var plads til at lave fejl.
Det er jo ofte fejlene man lærer mest
af. Jeg prøver, at tage de ting med i
mit arbejde, når jeg arbejder med de
lærlinge, som vi har i firmaet. Jeg ved
godt, at det er en anden tid, vi lever
i nu. Men der skal være plads til at
prøve, at lave tingene fra bunden af
og at lave fejl.
Der gik så 3 år med at bliver udlært
tømrer, og jeg var færdig i september
1977
Jeg blev ved med at arbejde hos
Hans Bilgaard frem til foråret 1978,
hvor jeg skulle ind som soldat hos Jyske Trænregiment i Nørre Uttrup. Det
tog 9 måneder dengang. Det var generelt en god tid, selvom der da også
var hårde dage ind imellem. Jeg blev
kaldt til samtalte til sergentuddannelsen, men det takkede jeg dog nej
til. Det skulle foregå på Sjælland, og
det passede ikke rigtig ind i mit frivillige arbejde i idrætsforeningen. Det
kunne jeg sagtens klare, når jeg var i
Nr. Uttrup. For her boede jeg hjemme,
når ikke vi var på øvelser eller havde
vagt. Jeg havde slet ikke lyst til at gå
videre i forsvaret, og heldigvis var det
nok som gerne ville, så jeg fik lov til
at slippe.

Hvad så efter soldatertiden?
Jamen, der kom jeg tilbage til Hans
Bilgaard igen, et stykke tid, men også
hos Jørgen B Jensen, som havde startet en tømrerforretning op her i byen.
Så jeg var lidt begge steder, når der

var noget at lave. Der var lidt stille
med arbejde der først i 1980erne.
På et tidspunkt i starten af 1982,
hvor jeg gik ledig, kom Jørgen B så
og spurgte, om jeg ville have noget
arbejde, men han kunne ikke lige love
mere end en 3 måneders tid. Det blev
så de længste 3 måneder, som jeg
har oplevet, for det blev til 17 år jeg
var der. Og i det lange løb var det
praktisk, for hans værksted kom jo til
at blive vores nabo, da vi købte huset
her i 1983.
Da så Jørgen blev syg og lukkede
firmaet ned, skulle jeg jo til at finde
et andet arbejde, og det blev ved
Thorup Ny Tømrer- og Snedkerforretning. Derved kom jeg også lidt væk
fra Tylstrup, som jo hidtil havde været hele mit omdrejningspunkt på det
tidspunkt, og det nød jeg. Det var
også nogle andre arbejdsopgaver de
havde der. Mange gang også større
opgaver. Det er nu 19 år siden, jeg
startede der, og der bliver jeg nok et
godt stykke tid endnu. Jeg har ingen
planer om at komme hjem og gå. De
siger, at bedsteforældre får så travlt,
når de går på pension, og det har jeg
ikke lyst til at prøve endnu, (grinede
han). Så længe helbredet er fint og
arbejdet stadigvæk er spændende, så
bliver jeg ved.

Din tid i TUI??
Det var godt for min senere udvikling,
at jeg kom ud til Løvvangskolen. Det
var også i den tid, at jeg begyndte at
træne nogle drengehold i fodbold i
TUI. Jeg har hele tiden spillet fodbold
selv, så det var vel en naturlig proces, at jeg begyndte at træne de små
drenge. Det blev jeg ved med helt hen
til, at vi selv fik børn. Så gik det lidt
i stå indtil at Rasmus, vores ældste
dreng, selv begyndte at spille fodbold.
Nu træner jeg pigerne/damerne i
fodbold to gang om ugen. Det er et 7
mandshold i alderen 16 til 30+. Jeg
husker ikke lige, hvor længe siden
det er, at jeg startede med det. Den
daværende træner blev af arbejdsmæssige grunde nødt til at stoppe,
og da Signe vores datter spillede på
holdet, blev jeg spurgt, om jeg ville
gøre sæsonen færdig, og det gør jeg
så endnu, (grinede han). Men det er
nu fint nok. Jeg hygger mig med det
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den kunne stå og køre i tomgang til
næste morgen og være dejlig varm
når passagererne steg ombord. Den
var nok ikke gået i dag.
Så, i og med at busruterne blev
ændret byggede mine forældre så huset på Luneborgvej 24, som så blev
vores nye hjem fra januar 1964.
Jeg startede i 1. klasse på Tylstrup
skole efter sommerferien i 1964, i
den gamle gule bygning som senere
blev revet ned, for at gøre plads til udbygningen af skolen.
Vi fik en hel ny lærer, Poul Larsen,
som klasselærer, og han kom med
det sidste nye inden for lærerfaget,
og da jeg var kejthåndet (venstrehåndet som det hedder i dag), så opfordrede han os, der var det, til at prøve
at skrive med højre hånd, og lykkedes
det ikke, så var det ok. Så fortsatte
man bare med venstre. Jeg fik det
ikke lært, så jeg skriver med venstre
i dag. Jeg var så heldig at have Poul
Larsen som klasselærer hele vejen op
til 7 klasse, og så havde vi Else Andersen til regning.
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Her sættes fundamentet til det nye klubhus.
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at bygge klubhuset, som det ser ud i
dag. Også det blev gjort af mange frivillige hænder. Noget af arbejdet blev
dog udført af lokale håndværkere.

Du kom også i Borgerforeningens bestyrelse?
Ja jeg tror at det var i 1997, og jeg
trådte ud ved valget her i foråret. Så
det blev til 20 år i det regi. Det har
været en god og spændende tid,
men nu følte jeg også, at det var på
tide at træde tilbage nu her, hvor jeg
var på valg. Det var ikke fordi, at det
tog så meget tid at være med, men
jeg følte bare, at nu var det ved at
være på den tid, hvor andre kræfter
skulle til at tage over. Men jeg har
da tilbudt, at jeg gerne vil hjælpe til,
hvis der skal bruges en hånd, og jeg
hænger da vist på juletræet, når det
til vinter skal sættes op i byen. Vi er
en tre stykker der i en årrække har
haft den opgave, og mon ikke vi tager
en tørn mere.

Kan du fortælle lidt om de ting,
som du har været med til at få
startet op i Borgerforeningen?
Af ting i borgerforeningen, kan jeg da
fortælle, at markedet har fyldt en del.
Vi prøvede at få en årligt ringridnings
konkurrence op at stå under markedet. Det lykkedes bare ikke rigtigt, og
det er nu taget af programmet igen.
De remedier der blev brugt til stævnet havde Borgerforeningen fremstillet, og de blev givet videre til Tylstrup
Rideklub ifald de ville bruge det, Vi
måtte indse, der var ikke den nødvendige tid og interesse fra ryttere og
ride klubber for at fortsætte med det.

Jeg har i mange år haft lukkevagten
i informationsteltet fredag aften under markedet, men det har jeg bedt
om at slippe for, og har i stedet for
fået en tjans i tombolaen, hvor Anni
har haft vagter i mange år. Så nu kan
vi følges ad der.
Så er der jo ting som renoveringen
af anlægget og multibanen nede på
stadion, som nogle af de store ting.
Begge ting har taget meget tid. Det
var så dejligt, at vi fik et par friske piger ind i bestyrelsen som fik sat skub i
renoveringen af anlægget, for det har
været en lang og træg proces. Men
de gjorde et stort arbejde og fik fat i
de rigtige folk inde i kommunen (se
sidste nummer at Indblik).
Så var der multibanen, som også
kom til at fylde meget et stykke tid.
Her var det dejligt at se, hvor mange
frivillige hænder der pludseligt dukkede op og hjalp til med at bygge
den bane, og det er dejligt at se,
hvor meget den blive brugt. Nu bor
vi så tæt på, at vi kan hører, at der
er liv dernede om aftenen. Ikke bare
på multibanen, men på stadion i det
hele taget, det er dejligt.

Er du i andre foreninger p.t.?
Nej det er jo hovedsagelig i idrætsforeningen og borgerforeningen, jeg har
slået min folder. Både jeg og Anni er
også involveret i den årlige fest i Tylstrup Hallen med Bjørn & Okay. Det
er en fest, der har stået på siden hallen blev indviet i midten af 1980erne.
Vi har ikke været med fra starten, så
vidt jeg husker kom Anni med i festudvalget midt i 90erne og jeg omkring
2000. Det kræver jo også en del forberedelse, tid og arbejde inden en sådan fest er klar til at blive startet op.
Her er vi heldig at være en del af en
god fast stab, som er med til at arrangere den aften. Derved siden af er der
også de mange frivillige der giver en
hånd med under selve festen. Der har
da være lidt udskiftninger i udvalget
hen ad vejen, men altid en engageret
flok, og nu her sidst er vores to drenge Rasmus og Martin komme med
ind fra sidelinjen. Der er en rigtig god
stemning til den fest, og kan vi samle
400 - 500 mennesker til spisning og
lave en god fest og dermed også et
pænt overskud til TUI, så er det jo fint.

Kigger man en vej ser slunkvarterets skure og hytter.

Det kan godt være lidt svært helt at
holde sig væk fra alle de arrangementer man plejer at være med i, så man
kan vel kalde det, at man drosler lidt
ned hen ad vejen.

Bliver der overhovedet
tid til fritid og ferie?
Jo jo, det har vi da. Det skal der være
tid til. Vi har helt siden ungerne var
små, brugt at køre på ferie til Frankrig
og Italien og senere Spanien. Men det
sidst nye rejsemål, kom så da vores
datter Signe og hendes kæreste Kenneth fik arbejde i Cape Town i Sydafrika. Det gav os så en helt ny mulighed
for at aflægge et par besøg dernede.
Det har været en kæmpe oplevelse
at komme derned på mange måder,
og også en øjenåbner, at se hvor godt
vi har det her i lille Danmark. Alt det
man ser i fjernsynet om fattigdom og
elendighed. Det er der i virkeligheden.
Det er ikke bare noget de stiller op for
kameraernes skyld. Vi var på en guidet
tur inde i et ”Township” (slumkvarter).
De busser, som vi kørte rundt med i
Cape Town var med i et projekt, således at nogle af de penge, som vi gav
for at køre med, gik til udviklingen af
kvarteret. Det var virkelig kontrasternes
oplevelse. For når vi stod ved vejen og
kikkede den ene vej, så lå slummens
skure og affald lige foran os, og vendte
vi os om og kikkede op mod bjergene,
så lå den ene millionvilla ved siden af
den anden. Det var endda ikke sikkert,
at alle var beboet hele året rundt. Nogle blev bare brugt som sommerhuse,
fordi ejerne boede og arbejdede helt
andre steder i landet.
Der blev selvfølgelig også tid til at
komme på safari i Krüger National

Vender man sig om så ligger millionvillaerne side om side op bjerget.

Park, og vi var heldig at se det, som
kaldes ”The Big Five”. Det vil sige at
se Leoparden, Løven, Næsehornet,
Elefanten og Bøflen.
Vi kom også ud på Robben Island,
hvor Nelson Mandela havde siddet i
fængsel i mange år. Vi var på besøg
på et hjem for børn under skolealderen, og på en lokal skole. Lærerne
herhjemme synes at 25 i en klasse er
nok, de var så bare 85.
Man må sige, at det i fremtiden kan
være svært at finde feriemål, som kan
matche den oplevelse, vi havde i Sydafrika. Vi var så fyldt med indtryk og
oplevelser efter de to ture, så det vil
tage et stykke tid at bearbejde dem
oppe i hovedet, så i sommeren her
tog vi til Kreta, og det var en rigtig
bade og slappe af ferie. Selvom det
også er en dejlig ø, så blev der ikke
megen tid til at kikke nærmere på
øen. Vi kunne rigtig godt tænke os at
komme ned og ser mere af det Afri-

kanske kontinent, også selvom Signe
og Kenneth er kommet hjem igen
efter 1½ år dernede. Jeg må hellere
stoppe her, der er så meget at fortælle om turen til Afrika, det bliver vist
nok for omfattende, og der skal nok
et par sider mere i bladet, hvis vi bare
skal have det væsentlige med.
Det sidste må undertegnede give Preben ret i. Jeg har som mange af jer
ved, selv en periode hvor jeg har boet
i Afrika, Det er kontinent som ”går
under huden af en”. Samtalen er nu
ved at være slut og snakken kører videre om, ikke kun Afrika, men også
om tiden i TUI. Preben fandt blandt
andet nogle gamle kort med holdopstillinger fra dengang han var træner.
Han mente at de nok var fra omkring
1975. Sjovt at se alle de gamle navne
som jeg sagtens kan huske, så kom
tankerne om, hvor mon mange af
dem er henne i verden nu osv.

En almindelig skoleklasse i Sydafrika med 85 elever.
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og ambitionsniveauet er også fornuftigt. Selvfølgelig vil vi alle gerne vinde,
men det er ikke professionelt fodbold,
så der ingen der surmuler, hvis vi taber en kamp. Der en 9 - 10 piger der
spiller, og så er der nogle, som jeg
kan trække på, hvis det en dag kniber
med at stille hold.
Jeg har trænet lige fra miniput hold
til et enkelt år, hvor vi havde et ynglingehold.
Ud over at træne, så har jeg også i
en periode siddet som formand i Ungdomsudvalget i fodbold og hermed
også i TUI’s hovedbestyrelse.
Det var en hård tid i udvalget, fordi
udvalget ofte stod alene med tingene.
Der var godt nok en telefonliste, man
kunne bruge, når man skulle spørge
om hjælp til nogle opgaver, og det var
tit dem der stod øverst på listen, som
der var størst chance for at få et positivt svar fra. Jo længere man kom
ned på listen, jo mindre blev chancerne. Det var derfor altid de samme
folk man trak på hver gang, eller også
kom man ofte til selv at stå for opgaverne helt alene. Der var jeg lige ved
at brænde ud. Heldigvis lykkedes det
at stoppe i tide. Jeg havde desværre
fået alt for meget om ørerne. Det var
ikke fordi jeg var utilfreds med TUI, jeg
havde bare fået for mange opgaver
ind, og ikke været god nok til at dele
ud af dem.
Jeg er bange for, at det er det
samme i dag. Det er næsten altid de
samme folk, der trækker læsset hele
vejen igennem. Det er, som man siger, ”Tordenskjolds soldater”.
Ved siden af både at spille fodbold
og være træner, var jeg også med til
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Hvad venter vi på?
A F F INN KIE R- H A N S EN , P R Æ ST I TY LSTR U P F R I K I R K E

Hvad fanger mon dine øjne på billedet? Kvinden på bænken eller den
tomme bænk?
Tænker du mon længsel og savn?
Fornemmer du, at hun venter på
noget – nogen? Bliver hun mon siddende? Kommer der nogen og sætter
sig?
Tankerne går på flugt ind i en verden af livslængsel … for et vilkår
hos mennesker er, at vi altid er en
lille smule rastløse. For vi er ikke helt
hjemme, sådan som verden er skruet
sammen for nuværende.

Adventstiden er ventetiden
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Ventetid på hvad?
Ventetiden rummer dog en dybere
dimension. Rastløsheden som eksistensvilkår bunder i, at vi med nogle
ord fra Bibelen er: ”udlændinge og
fremmede” (1 Pet 2,11) i denne verden. For den fuldendte verden, Gud
oprindeligt skabte, er desværre blevet
syg og forvrænget. Lidelse og død på
alle planer var ikke en del af Guds
masterplan, men et resultat af egenrådighed blandt os mennesker. Fordi
vi egentlig er skabt til noget andet,
bliver vi rastløse. Vi venter.
Ind i dette rastløse venteri fortæller
advent os om ”Herrens komme”, som
er den danske betydning af det latinske ”Adventus Domini”, som igen er
baggrund for navnet advent. Herrens
komme er dobbelttydigt, det peger

på, at Jesus kom engang, hvorfor vi
jo fejrer jul.
Men Herrens komme er også en
fremtidig begivenhed. Det udtrykkes i
trosbekendelsen således: Herren Jesus ”skal komme at dømme levende
og døde”.

Noget helt nyt
Når det sker, når Herren kommer, vil
bænken ikke længere være tom. For
ensomhed og melankoli vil da have
forladt den verden, som til den tid
bebos af Guds børn. Ja, alt der volder sorg og smerte, bøvl og besvær,
vil have forladt Guds rige og overladt
til mørkets rige at ”fornøje sig med”.
Det er nok værd at vente på.
Og indtil da, ja så sæt dig på den
tomme bænk og gør dit medmenneske lidt mindre ensomt. Ikke mindst
her i advents- og juletiden er det en
prisværdig handling.

Tylstrup har for nogle år siden, fået
en række flagstænger og flag til at
danne flagallé gennem byen. Der er
nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne
for opsætning og nedtagning disse
dage, er aftalt efter følgende system:
• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er
ansvarlig.
• Konfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og
har lavet en aftale med
6. klasse på Tylstrup skole.

Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker

• Konfirmation i
Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• Tylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig
for lørdag, Tylstrup Frikirke er
ansvarlig for søndag.

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.

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.

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

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

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Mad, meninger og tro

Nysgerrig på kristendom og tro? Så er Mad, meninger og tro helt sikkert noget
for dig. Alle samlingerne begynder kl. 18.00 til spisning, med efterfølgende undervisning og samtale. Man kan være med en eller flere gange. Arrangementet
foregår i Tylstrup Frikirke.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen på tlf, sms eller mail senest mandagen før hvert kursus.
Der er et deltagergebyr på 25 kr. pr. gang.

De kommende datoer er: 22. november 2017 og 17. januar 2018.
Sms og tlf: 25 34 90 34

Email: finnkier@gmail.com
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Advent er rastløshedens højtid. Advent er de uger hvert år, hvor vi systematiserer ventetiden ved at tænde
stadig flere lys. Advent er dagene,
hvor længslen efter noget, der skal
komme, gives plads og rum rundt i
stuer og hjem.
Men hvad venter vi egentlig på? Ja,
det oplagte svar er naturligvis jul, som

for de flestes vedkommende betyder
fyldte bænke, fest og fejring, melankoli på flugt. Sandt nok og glædelig jul
til alle, når den tid kommer.

FLAGREGULATIV
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BARNDOMMENS GADE DEL 16

Med far på posttur 1
Min far, Niels Mortensen,
var landpost i 43 år.
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I al slags vejr
Radioavisens vejrudsigt spillede en
stor rolle for et postbud, for posten
skulle ud i alt slags vejr. Så der blev
lyttet intenst til Pressens Radioavis.
Det var vigtigt at indstille sit sind på

Post i al slags vejr.

Jeg har kæmpet mod storm, stridt i silende regn
og i snestormens hylende kor;
for at bringe et bud fra en vildtfremmed egn
med en hilsen til far og til mor.
Jeg har svunget kasketten, hver eneste dag
måske hundrede gange, ja mer’,
men har altid haft tid - trods mit evige jag
til at smile til alle, jeg ser.
Men ligeså hårdt og barskt det
kunne være en vinterdag, ligeså vidunderligt kunne det være en maj-juni
dag med høj solskin. Jeg husker med
stor glæde tilbage på sådanne dage,
hvor jeg var med far på turen. Varmedisen kunne stå i bølger op fra
asfalten. Der var en vidunderlig formiddagsstilhed med udsigt til røde
køer på græsgrønne marker med gule
mælkebøtter, grøftekanter dækket af
røllike og hundred andre vilde blomster, og hvor den eneste lyd var lyden af en lærke, der sang sin glade
sang tilsat duften af hyldeblomster i
et læbælte. Når jeg tænker tilbage,

var idyllen præcis som den guldaldermalerne tryllede frem med pensler på
lærreder, når de malede de danske
landskaber.

Nærvær og fællesskab
Men det bedste ved at være med
på postturen var den venskabelige
snak med far, som cykelturen lagde
op til. Ofte handlede snakken om de
mennesker og familier, som vi var på
vej til med dagens postsager og Aalborg Amtstidende. Det meste har jeg
glemt. Men enkelte ting husker jeg.
Det gjorde i hvert fald en lang række
af afleveringsstederne til spændende
besøg.
Således var der et hus på Hedensvej i Tylstrup, som jeg aldrig glemmer.
Her boede der en familie, der havde
en imponerende flot have. Far var duperet og fortalte begejstret om haven,
inden der skulle afleveres post. Alting
så så flot ud. Træerne, buskene og
blomsterbedene, og så var haven hermetisk renset for ukrudt. Far lovpriste
skønheden og arbejdsindsatsen, der
lå bag, og han forsøgte vel også at
tage ved lære og hentede mange tips,
som han så forsøgte at realisere i vores egen have.

Nygård
Det var ikke alle steder, jeg fik lov at
komme med ind, men jeg var altid
med inde når posten skulle afleveres
hos Thomas Nygaard på Nygård i udkanten af Tylstrup. Det var en gårdmandsfamilie, som far havde et særligt godt forhold til. Valborg Nygaard
var en gemytlig og glad person, og der
blev holdt sjov og udvekslet synspunkter og kommentarer. Det gode forhold
bundede muligvis i den følelse af
samhørighed, at familien på Nygaard
tilhørte Indre Mission og far tilhørte
Bethaniakirken (Tylstrup Frikirke). De
gode relationer førte til, at far nogle år
havde det bijob at kalke hele gården.
Et år op til jul, hvor der var sne på
vejene, kom Thomas Nygaard køren-

Nygård.

de op til Tylstrup station med 2 flotte
heste og en slæde. Han ville køre
med far rundt på hele postturen. Jeg
var med far på stationen om morgenen for at hjælpe til med sorteringen
af de mange breve og julekort. Der
var nærmest feststemning, da alle
pakkerne, postsagerne og fars cykel
blev lagt op i slæden. Og så gik det
”hu – hej” op gennem byen og ned på
Kraghede. Bedre og større oplevelse
kunne en dreng ikke ønske sig, men
jeg har desværre glemt det meste fra
den dag, og dengang gik man ikke så
meget op i at få taget billeder. Men
det var en flot gestus af Thomas Nygaard, som far aldrig glemte.

Korslund
Turen ned til Korslund, nabogården
til Nygård, foregik ad en fast sandvej med græsrabat i midten. Jeg blev
engang sendt ind med postsagerne,
da vi nåede derned. Jeg kan stadig
huske den fremmedartede, karakteristiske lugt i den mørke stue, som
stammede fra omgangen med dyrene
på gården. Gården blev drevet af en
ungkarl, der boede hjemme hos sin
gamle mor. Far fortalte, at bedstemor
havde tjent der, da hun mødte bedstefar, der var ansat på Bilgård.

Fæbroen.

nene, så jeg præsenterede ham for
Blomqvist, som jeg kendte fra den
kirke, jeg kom i. Blomqvist havde en
særlig gave til at bede for syge, så
da Blomqvist havde bedt, ventede vi
spændt. Vi hørte aldrig mere til genvordigheder med fars øjne

CPs husholderske
Et af de interessante steder på turen
var hos CP ved amtsskellet (jeg ved
ikke, hvad hans navn var, og jeg ved
ikke, hvad han levede af, men han
blev kaldt CP). CP havde bygget det
hus, som stadig ligger der. CP var
muligvis lidt af en original, men det
var for intet at regne mod hans husholder. Far sagde, at jeg skulle følge
med ned i kælderen, hvor hun boede.
På lang afstand råbte far altid: ”Det
er posten – er der nogen hjemme!”
Jeg har aldrig glemt disse besøg. Op

ad væggen lå der en meterhøj dynge
af tændstikæsker, hvor CP’s husholder gemte penge og alt muligt andet
i. Hun gik selv rundt i en slags kjole,
der var syet sammen af gamle sække,
der kun nødtørftigt dækkede hendes
krop. Jeg havde svært ved at forholde
mig til en sådan livsstil. Far havde
flere historier om CP’s husholder.
Hun ville fx gerne i kirke om søndagen, men hun kom sjældent af sted
i tide. En søndag, da præsten stod
i våbenhuset og sagde farvel til kirkegængerne, kunne han ikke dy sig:
”Jeg har bemærket, at du først dukker op, når gudstjenesten næsten er
ovre!!”. CP’s husholder var hurtig på
aftrækkeren: ”Jeg kommer kun for at
få velsignelsen”. Og som far sagde:
”Hun havde forstået en vigtig sandhed: Guds velsignelse er det eneste,
vi ikke kan leve foruden”.
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Fæbroen
I en periode gjorde far altid holdt ved
Lindholm å ved Fæbroen for at vaske
øjnene. Far havde en idé om, at den
betændelse og svien, han sommetider døjede med i øjnene, kunne kureres med lidt vask i å-vand. Da mor
og far nogle år senere besøgte mig
i Finland, døjede far stadig med øj-
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Efter nogle år som karl på landet (han
startede som ”høwerdreng”, da han
var 11), blev han ansat ved postvæsnet med tjenestested i Biersted. Efter
3 år blev der en stilling ledig i Tylstrup,
hvor han blev ansat til at forestå postomdelingen på Kraghede d. 1. januar
1943. På det tidspunkt udgik der formodentlig 5 landpostbude fra stationen i Tylstrup.
Postomdelingen foregik på cykel
de første mange år. Turen fra start
til slut var på ca. 45 km. Den rute
cyklede far i alt slags vejr alle årets
dage minus søndage og nogle ganske
få helligdage. Dengang blev der også
omdelt post 2. juledag, 2. påskedag
og 2. pinsedag.
I min barndom var der asfalterede
veje på ca. halvdelen af ruten, men
ud til gårdene var der grus- eller sandveje. Enkelte steder var der bare en
smal sti.

næste dags vejr. Jeg husker kun, at
postomdelingen blev aflyst én gang,
fordi en snestorm havde standset al
togfart mellem Aalborg og Frederikshavn. Snestormen var så barsk, at det
var svært at gå de 2 – 300 m fra vores
hus op til stationen.
Far beklagede sig aldrig, selv om
han ikke sjældent måtte kæmpe sig
frem gennem storm, snestorm, regn,
frost og slud. Kraghede ligger nordøst
for Tylstrup, og i en strid vestenstorm
betød det derfor 12-15 km i direkte
modvind fra det østlige Kraghede til
Tylstrup. Det far frygtede mest var
regn, der faldt på fastkørt sne eller is.
Så kunne han ikke undgå at vælte.
Det værste var, når postsagerne faldt
ud af tasken og blev våde. Det gjorde
ondt på mig, når far kom hjem og fortalte, at han var væltet 4-5 gange på
turen.
Far citerede ofte et vers, som han
havde fået af sin egen far, der også
var landpost:

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

Far til højre - fars bror til venstre og farfar nr. tre fra venstre.

ET TRINBRÆT
TIL TYLSTRUP

På seniortur
i Vendsyssel
AF S Ø R EN M OR T E NS E N

Herefter gik turen til landskabs- og
landbrugsmuseet i Mosbjerg, hvor
den medbragte pålægskagemand
blev nydt. Derefter gik vi rundt på husmandsstedet, og en og anden mindedes nok barndommen, eller et besøg
hos bedsteforældrene. De fleste af
os er nu nok glade for, at moderne
hjælpemidler har gjort tilværelsen på
landet betydeligt lettere.
På vej tilbage mod Hjørring gjorde
vi et stop ved Bindslev Gl. Elværk. Her
er der et flot vandfald, hvor Uggerby
Å ledes gennem vandkraftværket, og
en lille spadseretur over åen giver et
dejligt syn af den flotte natur.

Tylstrup Samråd har fået mange henvendelser fra borgere med et ønske
om etablering af et trinbræt i Tylstrup,
så man kan komme på arbejde og
skole med toget.
De forskellige argumenter for et
sådant trinbræt er sendt til regionsrådsformand Ulla Astman, og hun er
inviteret på besøg i byen.

Sct Catharinæ.

I Hjørring nød vi eftermiddagskaffen
hos Ruth og Steffen Pedersen – og
med gode indtryk kunne vi atter vende turen hjemad mod Tylstrup. Tak til
arrangørerne for en skøn tur.
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Frokosten nydes.

Det flotte vandfald
ved Bindslev.

Landbrugsmuseet i Mosbjerg.

Her er hendes
svar til Samrådet:
Tak for jeres mails vedr. mulighederne
for etablering af et trinbræt i Tylstrup.
I vil gerne høre, hvordan I kan fremme
etablering af et trinbræt i Tylstrup.
Jeg kan godt forstå jeres ønske om
et trinbræt i Tylstrup. Et stoppested er
en stor fordel for borgerne og nærsamfundet, ikke mindst når det handler
om at komme nemt og hurtigt til og
fra arbejde. Et ekstra stop betyder dog
samtidig forlænget køretid og dermed
færre afgange – konsekvenser, der har
betydning for samtlige passagerer på
strækningen. Det er en følsom balance, som vi er meget opmærksomme
på.
Region Nordjylland, Nordjyllands
Trafikselskab og Nordjysk Jernbaner
overtog den regionale togdrift i august
2017, og vi arbejder løbende på at forbedre forholdene for togpassagererne
i Nordjylland. Med den lokale overtagelse er beslutning om betjening af
stationerne også op til lokal afgørelse.
Når der skal træffes beslutning om
en eventuel åbning af flere stationer er
der mindst tre faktorer, som der skal
tages højde for:
For det første skal der være et rimeligt behov. Trafikstyrelsen har lavet en
analyse af mulighederne for åbning af
stationer på Banedanmarks strækninger. Styrelsens konklusion var, at Tylstrup ikke kunne anbefales genåbnet.
Faktisk lå Tylstrup som anden dårligst
af de tolv undersøgte muligheder i

Nordjylland. Det skyldes, at fordelen
for de relativt få rejsende, som Styrelsen vurderer vil bruge en ny station i
Tylstrup, slet ikke står i forhold til genen ved en forlængelse af rejsetiden
ved et stop i Tylstrup, for de mange
passagerer i togene, på den godt belagte strækning mellem Hjørring og
Aalborg.
For det andet skal der være tid til
et stop i køreplanen. Om der er tid,
afhænger primært af, at togene i de to
retninger skal krydse hinanden de få
steder, hvor der er mulighed for krydsning. I den nuværende køreplan kører
vi langsommere og med færre afgange
end planlagt, fordi Banedanmarks nye
signalsystem endnu ikke er taget i
brug. Når signalsystemet tages i brug
i løbet af 1-2 år, vil vi køre hurtigere
og mere, og så vil der næppe være tid
i køreplanen til at standse i Tylstrup.
For det tredje skal der være en station med en række minimumsfaciliteter at standse ved. I øjeblikket er der
ingen faciliteter i Tylstrup, men den
nødvendige plads vil kunne tilvejebringes. Etableringen af et trinbræt med

minimumsfaciliteter, som perron ved
den ene side med venteskur og Rejsekortudstyr, nødvendige P-pladser og
adgangsforhold, vil koste 5-10 mio. kr.
at anlægge.
Omkostningerne til udenomsfaciliteter som p-pladser og adgangsveje
vil normalt skulle dækkes af kommunen, mens omkostninger til perroner
mv. dækkes af staten (Banedanmark).
Med den lave placering af Tylstrup i
Trafikstyrelsens analyse, tror jeg, at
det vil være meget vanskeligt at få Banedanmark til at investere mange millioner i et trinbræt i Tylstrup.
Så selv om jeg har stor forståelse for
jeres ønske om et togstop i Tylstrup, er
min vurdering, at det næppe er realistisk under de nuværende forhold.
Samrådet planlægger at invitere Ulla
Astman til en kop kaffe i Tylstrup efter
regionsvalget. Så har du nogle input til
emner, vi skal snakke med hende om,
må du meget gerne kontakte Jeanette
Bækgaard på mail: tylstrup.hallen@
gmail.com
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En dejlig dag i august var 25 seniorer
fra Tylstrup Frikirke på tur, som Britta
Hansen og Steffen Pedersen havde
arrangeret i det nordlige Vendsyssel.
Udgangspunkt var i Hjørring, hvor vi
besøgte Sct. Catharinæ kirke. Kirken
er sandsynligvis bygget i midten af
1200-tallet. Den hellige Catharina af
Alexandria, som kirken har sit navn efter, blev gjort til Hjørrings skytshelgen,
og kan i dag genfindes på Hjørrings
byvåben. Der står også en flot figur af
hende i kirken. Vi fik en interessant
beretning om kirkens historie. Nogle
af os nød også den dejlige udsigt fra
tårnet.
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ULTVEDSØERNE
Lige vest for Tylstrup ligger et skønt
rekreativt område, Ultvedsøerne, som
blev etableret først i dette årtusinde
i forbindelse med, at motorvej E39
blev anlagt.
Navnet Ultvedsøerne blev fundet
ved en konkurrence, og afdøde Aksel Mortensen vandt sammen med
Ib Gregersen og Verner Hansen med
forslaget ”Ultvedsøerne”. I forbindelse med konkurrencen tegnede han
et kort over området. Kortet kunne i
en årrække ses ved søerne, og det er
gengivet her på siden.
Området er til brug for alle, der kan
fiskes i søerne, redskaber og smeltere
er til fri afbenyttelse, og der kan hentes vand ved Vester Ultved.

Alle opfordres til at respektere dette og parkere ved parkeringspladsen.
Bommen er lukket med en hængelås med kode. Koden er 9382
Ved indkørsel i området, fx for ældre og gangbesværede bedes man

A F F I NN
K I E R - H A NS E N

lukke bommen igen efter indkørsel,
så ikke andre, der muligvis ikke kender koden, kører ind i området.
Reglerne for bommen er udstukket
af Aalborg kommune efter samråd
med Tylstrup samråd.

I kø til Caféen.

op bevæbnet med knive for at smøre
rundstykker. Men stemningen mellem de fremmødte er i top, hvad der
tydeligt høres på bemærkningerne.
Så stor TAK til smørerne – ”overskærerne” og kaffebryggerne, der sørgede
for, at du fik en god begyndelse på
dagen.

Bom – bommelum
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Gudstjeneste i teltet

Stor aktivitet på
Tylstrup Marked

Sponsorcykelløb

Tylstrup Frikirkes spejdere havde bygget en fin plads op. Ikke mindst en flot
bygget karrusel var dominerende. En
karrusel der skulle trækkes op med
muskelkraft. Så i aftenerne op til åbningen af Markedet havde der været
stor aktivitet. Karrusellen havde mere
end 250 ture i alt, og da der på hver
tur var plads til 4, var der altså flere
end tusinde, der fik sig en dejlig tur.
Godt gået spejdere. Men der var også
muligheder for at snitte i træ og bage
snobrød over bålet. Af snobrød blev
der bagt hele 250.
Det gode initiativ fra spejderne resulterede også i, at der efterfølgende
var flere, der fik lyst til at prøve spejderlivet. Så også her skal der lyde en
stor TAK til alle spejderne og lederne
for deres engagement.

Ud over aktivitetspladsen havde spejderne også energi til at arrangere
sponsorcykelløb søndag eftermiddag.
Her deltog 16 ryttere hvoraf den yngste var 7 år og den ældste knap 70 år.
Rytterne bestod både af spejdere og
interesserede, som cyklede med for
at støtte det gode formål. Desuden
var der en enkelt på 5 år, som gik en
runde med morfar. Ruten var på ca.
1 km, og der skulle cykles så mange
runder man kunne nå på en time. I alt
blev der kørt 370 runder, altså 370
km i alt. Gennemsnittet var på godt
23 km. Dem der kørte længst var
oppe på 36 km. Flot kørt. Stor TAK til
arrangører, cykelryttere og sponsorer.
Så Tylstrup Frikirkes spejdere glæder
sig over et pænt beløb til spejderaktiviteterne det kommende år.

A F S ØR E N
M OR T E NS E N
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på TV. Hvert år lyder der fra kunder, at
hvad er Tylstrup Marked uden Tylstrup
Frikirkes lækre hjemmebag. Stor TAK
til alle leverandørerne der lægger alle
gode kræfter og ingredienser til de
skønneste lækkerier. Desuden kan vi
glæde os over, at en del af overskuddet hvert år bl.a. går til gode formål
for børn og unge i Tylstrup.

Tylstrup Frikirke havde gang i mange
aktiviteter på Tylstrup Marked. Her var
noget for både børn og voksne, for de
lækkersultne, for de aktive samt lidt
åndeligt føde. Så mange engagerede
brugte tid og kræfter på at skabe
gode rammer for de besøgende markedsgæster.

Café Tylstrup Frikirke
Et af de eftertragtede tilbud på markedet er Tylstrup Frikirkes Café. De
hjemmebagte lækkerier efterspørges
hvert år. Til absolut fornuftige priser
sælges de dejligste kringler og mest
fantastiske lagkager, som godt kan
konkurrere med Den Store Bagedyst

Traditionen tro skiftes Tylstrup Frikirke
og Ajstrup kirke til at holde gudstjeneste søndag kl. 10.00. I år var det så
Tylstrup frikirkes tur. En enkel gudstjeneste fyldt med glæde og nærvær og
en dejlig prædiken fra Tylstrup Frikirkes præst Finn Kier-Hansen. Søndag
er hviledag – hvilket de 10 bud også
understreger – så det bedste vi kan
gøre, er at begynde med at lægge dagen og Markedet i Guds hænder.

Spejderaktiviteter

Morgenkaffe til alle

Hvad skal jeg mon vælge?

Hvem tænker på, at nogle står op
længe før Markedet vågner, fordi du
klokken 9 kan møde op til en dejlig
kop kaffe og et smurt rundstykke.
Frivillige laver kaffe fra kl. 6 – og lidt
senere møder yderligere en lille flok

August 2017

August 2017

Ved parkeringspladsen er der etableret en bom, hvis formål er at begrænse kørsel i området af hensyn til
gæster og stierne beskaffenhed.

Så er sponsorcykelløbet i gang.

Ingen spejderaktiviteter uden duft af bål.

Så er der karruseltur.

FRA TYLSTRUP
TIL RUMÆNIEN

A F B R I T TA OG
A R NE H A NS E N

Sammenstyrtet hus
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Sidst i september måned var vi 14
dage i Rumænien, bl.a. for at tilse de
projekter som Tylstrup Genbrug bruger penge på, men også for at besøge
børn og familier der er i Missionsforbundets Skoleprojekt og finde muligheder for evt. nye projekter.

Møde med gamle og
pensionister
Mange, mange ældre mennesker har
det meget svært i Rumænien, kulden
om vinteren og fugtighed i lejligheden
gør, at mange bliver syge, og det giver
store medicinudgifter. Ud af en pension på ca. 500 kr. skal man holde
alle disse udgifter ”fra døren”, og
samtidig få råd til mad. Det er endnu
værre for enker, når de ikke har været på arbejdsmarkedet får man ingen
pension. Hvad disse mennesker lever
af, har vi ikke fundet ud af endnu.
Mange af dem må bo i en lejlighed
uden varme eller el, da de ikke har
råd til at betale, og når temperaturen
daler til 20 – 25 minusgrader, bliver
der meget koldt i lejligheden.
Vi besøgte et ældre ægtepar i ”vores blok”, manden skulle opereres
for en tumor på leveren. For et få en
ordentlig behandling på sygehuset

skulle lægen have mange ”penge under bordet”, og sygehuset havde ikke
noget blod, så han skulle selv stille
med fem bloddonorer. De fattige og
de gamle bliver meget dårligt behandlet og kommer altid bagerst i køen.
I Tylstrup Genbrug har vi et projekt, der støtter gamle mennesker
og enlige enker. Der var glædestårer
i mange øjne, da vi overrakte dem en
pengegave fra Tylstrup Genbrug.

Skoleprojekt
Hvert år skal vi besøge de ca. 80 børn,
som Det Danske Missionsforbund har
i skoleprojekt. Det er en fantastisk oplevelse at møde disse familier. Mange

Besøg hos skoleprojektfamilie.

af børnene ville ellers ikke have mulighed for at få en god uddannelse. Vi
hjælper børnene med tøj, skolematerialer, transportudgifter m.m. Mange
af familierne har vi kontakt med gennem et langt skoleforløb, og der er
heldigvis gode historier at fortælle.
For flere år siden mødte vi en familie i en mindre landsby. Børnene virkede forskræmte, der var meget rod
og uorden i huset, og udenfor flød det
med ragelse af forskellig slags. Da vi
kom til huset i år, var det en flok smilende børn vi mødte, en mor der havde taget ansvar for hus og hjem, der
var den orden som der nu kan være,
når man ikke har skabe i køkken, og
de andre skabe i huset er uden døre.

Der er sket en markant forandring i
de 6 år børnene har været i projektet.
Desværre har den ældste pige astma,
og det giver familien nogle store økonomiske udfordringer med bl.a. lange
transporter til sygehus og læge samt
medicin. Familien er ved godt mod,
og den hjælp de får gennem skoleprojektet, giver dem håb om og tro
på, at de nok skal klare de mange
store udfordringer, som de har.
Alle familierne vi besøgte fik en
madpose eller en pengegave fra Tylstrup Genbrug.

Du er også med
Tak til alle jer der støtter arbejdet dels
ved at i handle i Tylstrup Genbrug,

men også alle jer der giver brugte sager til os. Det er måske ikke så stort
set på verdensplan, men for dem vi
hjælper, har det meget stor betydning.
Vi er meget taknemmelige for de
ting og sager, der bliver afleveret i Tylstrup Genbrug. Det er faktisk med til
at holde vore projekter i Rumænien
i live.
Til alle jer der på forskellige måder
støtter arbejdet i Tylstrup Genbrug,
skal vi overbringe en hjertevarm tak
fra vore venner i Rumænien.
Læs mere om vore projekter i Rumænien på:
www.helpromania.minisite.dk
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Denne gamle dame døde to dage efter vort besøg.

I 2016 hørte vi om er en familie, hvis
hus var styrtet sammen, det var i
et område, hvor vi har et betydeligt
hjælpearbejde i forvejen. Familien har
seks børn, og de var op til vinteren
2016 uden tag over hovedet. Sammen med flere private sponsorer har
Tylstrup Genbrug betalt penge for materialerne til genopbygning af huset.
For to måneder siden mistede familien deres far. Vi besøgte dem i deres
nye hus, det var dyb taknemmelighed
og stor glæde, vi mødte her. En mor
der strålede som en sol, og børn der
legede i nye og dejlige rene rum.
Selv om der er mange timers arbejde ved at drive en genbrugsforretning, så opvejes det i fuldt mål når
man oplever, at de penge vi tjener i
Tylstrup Genbrug kommer til at betyde
så meget for en familie.
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Familien ved det sammenstyrtede hus.

Astmasyg pige får et strikket tæppe fra Danmark.

Foran huset i Poduri.

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

NOVEMBER 2017

25.
kl. 10.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

8.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

13.
kl. 13.30

Sulsted-Ajstrup Efterløns og Pensionistforening:
Banko på Toftegårdscenter i Sulsted.

14.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

5.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

15.
kl. 13.30

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

6.
kl. 13.00

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

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

7.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

9.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

21.
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Der er ingen personale på Gavlen denne dag.

23.
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Smarttex tøj udsalg.

28.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Jens Andersen: Astrid Lindgren - denne dag, et liv.

DECEMBER 2017
Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

2.
kl. 13.00

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

3.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

3.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendigt.

5.
kl. 14.30
		

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

5.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

2.
kl. 14.30
		
2.
kl. 19.00-22.00

10.
kl. 19.30
		
		

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

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Valgmenighedspræst Roald Risvig: Matador og
kristendom - fortællinger om vort liv.

11.
kl. 12.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Nytårsfest, se opslag.

16.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

17.
kl. 13.30

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

17.
kl. 19.00-22.00
18.
kl. 09.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

23.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus, med Martin Kjeldgård fra
Vodskov Kirke.

30.
kl. 14.00
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Torben
Brink: Martin Luthers liv og levned - en rejseberetning.
Gratis kaffebord.

FEBRUAR 2018

7.
kl. 12.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Julefrokost.

2.
kl. 13.00

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

8.
kl. 13.30

Sulsted-Ajstrup Efterløns og Pensionistforening:
Andespil på Toftegårdscenter i Sulsted.

2.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

8.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

3.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
”Mandehørm”. Tilmelding nødvendigt.

14.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

17.
kl. 19.30

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

20.
kl. 13.30

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

2.-3.
kl. 10.00-16.00

7.
kl. 19.00
8.
		

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

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus.
Mogens Blume-Schmidt: Nelson Mandele - der
blev et verdensomspændende ikon.

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

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

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Sangeftermiddag med musik.

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i februar 2018 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

4.
kl. 10.00
		

Ajstrup Sogn:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende
børneforestillingen med Kirketeatret i Sognets Hus.

4.
kl. 10.00
		

Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Fastelavnsfest. Krudtuglen kommer og
slår katten af tønden.

5.
kl. 14.30
		

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

den 11. januar 2018

GIV OS ET TIP...

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio februar til medio
maj 2018.

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

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:

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

www.aalborgkommune.dk/tip

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

Ajstrup Sogn:
Julekoncert i Ajstrup Kirke ved Voqalis.

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

6.
kl. 19.30
		
		

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

6.
kl. 19.30

19.
kl. 14.00
		

6.
kl. 19.00-22.00

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:
Pris pr. weekend
Medlemmer
Flagstænger med flag pr. sæt
25 kr.

Ikke medlemmer
50 kr.

Vedr. udlejning kan man henvende sig til Lisbeth Pilgaard på 29 72 36 84
eller mail: lapilgaard@gmail.com.
Bestyrelsen
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1.-2.
kl. 10.00-16.00

FEBRUAR 2018

JANUAR 2018

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

16.
kl. 09.00

August 2017

20.
kl. 19.00-22.00

8.
kl. 13.30

15.
kl. 19.00-22.00
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

ANNONCE I INDBLIK

For alle som vil have et bedre velvære

PRISER

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.

STØT INDBLIK

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

KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD

TLF. 61 18 21 62

JENSTHN55@GMAIL.COM
SØG STØTTE!
Husk at man som foreninger
og institutioner i Tylstrup og
omegn, kan søge Borgerforeningen om midler, til gavn
for byens virke...

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

Vi ser frem til og høre fra jer.

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup

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.

Tlf. 22531188

Motionsudvalget

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

August 2017

ajstrupvognmand@gmail.com
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Brønderslev

Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500

20 96 66 18
møbelbotikken.dk
Projekt6:Layout 1

11/02/08

14:45

Side 1

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

ÅBEN FREDAG AFTEN 19.00-23.00
10. november – 8. december – 12. januar – 9. februar

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

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

August 2017

Tlf. 30980975 / 40360969
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

ALT I GULVE

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

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

Biltlf. 30 96 04 82

Autoreparation

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

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

CVR:31523656

v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

Tlf. 20 46 62 46

Tlf. 2236 6088

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

Dejlig lokalt til daglig

Torvet 1 · 9492 Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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

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

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

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

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

August 2017

August 2017

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

KVISTHUSET

Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup
v/ Claus Muhlig - Tlf. 20 28 21 16
Mail: c.muhlig@mail.dk
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Tlf. 96 96 52 00 - www.digigraf.dk

AJSTRUPHUS
Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

se Ajstruphus.dk
for mere info vedr. udlejning

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

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 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Se Ajstruphus.dk for mere
info vedr. udlejning
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 Thomsen
60 66 35 87
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

KFUM-SPEJDERNE
SULSTED/TYLSTRUP
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik
28 30 46 08
SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
SENIORER
TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@outlook.dk
Fodbold (senior)
Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.com

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

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

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

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Simon Bjerg Kristensen
22 16 01 64

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

Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

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

terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

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

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

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

