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De stolte vindere af kroket turneringen.

bold er en god familieaktivitet, fordi
børn og voksne kan spille på lige fod,
og i år var alle kampene utrolig lige
og langt de fleste blev vundet med
mindst mulig margin - det vil sige,
at kun høvdingen var tilbage på det
vindende hold. Alle deltagerne udviste stort engagement og holdånd, og
alle kampene blev spillet med smil
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Nyt fra Brændskov’ venner
Kalender

Efter en dejlig sommer med fantastisk
vejr, som bare blev ved og ved, så fik
det jo alligevel en ende, og da Borgerforeningen lørdag den 8. september stod for afholdelsen af den årlige
høvdingeboldturnering på Multibanen, var det med en vis bekymring, at
vi kiggede på skyerne. Vejrudsigterne
blev gransket nøje, og vi besluttede at
stille telt op, så der var mulighed for
at komme i tørvejr undervejs - men
miraklet skete, og de par timer vi
skulle bruge for at afvikle turneringen,
holdt det tørt.
Byens kroketklub var også med i år
og sørgede for, at der var underholdning, mens man ventede på at spille
næste kamp. Her blev der også afholdt turnering, så dem, der var hurtigst til at få bolden igennem banen,
fik fine gevinster.
I Borgerforeningen nyder vi at have
et arrangement, hvor børn og voksne
i alle aldre kan mødes og bruge de
faciliteter, vi har i byen. Alle kan være
med til enten høvdingebold eller kroket, og det er altid rart med tilskuere,
som skaber god stemning. Høvdinge-
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på læberne samtidig med at der blev
kæmpet om hver en bold.
Når sulten meldte sig, var der mulighed for at købe en pølse eller et
stykke kage, og DagliBrugsen havde
sponsoreret en stor kasse frugt, så
deltagerne også havde mulighed for
at få energi af den sunde slags undervejs.
Borgerforeningen takker for en dejlig dag med god opbakning og regner
med at vende tilbage næste år med
et lignende arrangement, hvor vi gerne ser endnu flere af byens borgere til
en hyggelig dag.

Omdeles
primo

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

På 1. pladsen The Boyz, på 2. pladsen Quales og på 3. pladsen Mødregruppen.

På trods af grå skyer var humøret højt.
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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.

Vejrguderne
var mildt stemt
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hold, som var inde i 16 måneder. Der
var flere fra holdet som tog til Cypern,
hvor der var meget uro dengang, som
FN soldater, men jeg takkede nej til
det tilbud, og tog hjem efter endt tjeneste i forsvaret.

Hvor mødte du Kirsten?

KAI LANGE
Kvartalets profil:

4

Kvartalets Profil denne gang, måtte
jeg en tur til Brønderslev for at finde.
Jeg har længe tænkt, at jeg godt kunne tænke mig, at få en snak med en
person fra den store Lange familie,
der i mange år har boet her i Tylstrup.
Som jeg husker tilbage, så var der tre
brødre som hed Alfred, Ejler og Åge
Lange. De to første boede på Skovmarken, og den sidste, Åge Lange,
boede på Nørrehede. Fælles for de tre
brødre var, ud over efternavnet, også
at de hver især havde sat et sæt tvillinger til verden.
Mit valg faldt på Kai Lange, som nok
har været den, der har markeret sig
mest i bybilledet her i byen, i og med
han har været med i TUIs udvikling
gennem tiderne. Men Kai var flyttet
til Brønderslev for en del år siden. Så
det var jo en grund mere til at opsøge
ham, for at høre hvordan i alverden
han dog kunne finde på sådan noget.
Han ville heldigvis gerne være med
til en lille snak, så derfor startede jeg
bilen for at tage en tur ”norden ud” af
landevejen, for at besøge Kai og hans
kone Kirsten i deres hyggelige store
hus i udkanten af Brønderslev.
Men det var hele turen værd. Igen
blev et par timers hyggeligt snak optaget på min diktafon. For man må sige
at Kai har været langt omkring i sit liv.

Fulde navn: Kai Lange
Stilling: Nuværende buschauffør,
men det er bare en af de ting som jeg
har lavet
Alder: 73 år
Civil stand: Gift med Kirsten (født
Svendsen) som kommer fra Brændskov
Børn: Der er to drenge. Jan, den ældste bor i Års sammen med Mette,
og den yngste Kim, som er gift med
Rikke, bor i Silkeborg
Børnebørn. Der er 6 stk. og så to bonusbørnebørn. Jan har tre drenge fra
et tidligere forhold og så har Mette to
børn, en dreng og en pige, med ind i
forholdet. Kim og Rikke har også tre
børn, en dreng og to piger.

Hvor er du født og
opvokset, og fortæl lidt om
din barndom/ungdom?
Jeg er født den 3. maj 1945 på gården ”Langesminde” ude på Skovmarken, vest for Tylstrup som den ældste
af tre børn. Jeg havde to yngre tvillingsøstre Inger og Else. Mine forældre var Ejler og Gudrun Lange. Gården
er opkaldt efter min bedstefar Marinus
Lange som udstykkede gården fra Gl.
Vrå i 1894 eller der omkring.
Jeg gik i skole i Brændskov Skole til
og med halvdelen af 6. klasse. Der ef-

ter kom jeg til Tylstrup skole, hvor jeg
gik de sidste halvanden år til jeg var
færdig med 7. klasse. Derefter gik jeg
et halvt år på Åbybro ungdomsskole.
Dengang var det delt op i halvårlige
ophold, og jeg var på vinteropholdet.
Efter efterskoleopholdet, kom jeg ud
”at tjene”, som man sagde, når man
fik arbejde på en gård. Jeg skulle ud
og tjene mine egne penge. Jeg startede som 15-årig på nabogården
”Hedegård” som dengang var ejet af
Steffen og Ruth Pedersen.
Der var jeg i et år, og flyttede derefter til Brønderslev, hvor jeg blev forkarl
som 16-årig på ”Lille Nibstrup”. Det
var nok lige lidt for meget ansvar at
lægge på en kun 16-årig dreng. For
min chef Per Juul var en mand med
mange jern i ilden, bl.a. sad han i sognerådet, og han var meget væk. Så
der stod jeg så med det hele. Jeg var
der i et år og i den tid, gik jeg hver tirsdag på Brønderslev Landbrugsskole
på kursus for at få noget mere læring
om det, at være landmand.
Derefter fik jeg plads på en gård i
Gunderup, syd for Aalborg, og derefter
fik jeg plads hos Peter Møller på gården ”Vittenbjerggård” på Kraghede.
Der var jeg indtil jeg skulle ind som
soldat. Her kom jeg til Prinsens Livregiment i Viborg. Jeg var på det sidste

Så skulle du hjem og være
landmand igen, eller hvad?
Nej, jeg kunne godt tænke mig at
prøve noget andet, så jeg kom ind til
kommunen og var der i et halvt års tid,
hvor vi kloakerede i Sulsted. Det blev
ikke lige nogen succes. Bl.a. blev en af
mine kollegaer begravet levende, ved
at siderne i en 4 meter dyb grav skred
samme over ham. Vi fik ham heldigvis gravet fri igen og genoplivet. Jeg
havde lært førstehjælp, da jeg var ved
forsvaret, så det var jo heldigt. Men
arbejdet var ikke lige mig, og da jeg
så senere blev sat til at slå sten, dvs.
sidde og banke på skærver og sten for
at få dem gjort mindre osv., kom jeg
pludselig til at tænke på sangen om
”Jens Vejmand”. Det fik mig til at sige
op. Det ville jeg ikke udsætte mig selv
for (grinede han).
I stedet kom jeg ud og køre lastbil hos vognmand Simonsen i Nørresundby. Her var jeg i 13 år. En kanon arbejdsplads. I starten kørte jeg
meget jord, da man var ved at bygge
motorveje osv. men senere kom jeg
til at køre slagteriaffald. Det blev kørt
til destruktionsanstalten ”Nordjyden” i

Du blev landmand igen ikk?
Jo, det gjorde jeg. Der midt i 1990erne begyndte min far at snakke om,
at han ville til at stoppe med landbruget og gå på pension, og han ville
gerne, at jeg overtog gården.
Vi havde da købt hus på Dunbirkevej i Tylstrup, og havde boet der i 3 - 4
år. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at
blive landmand igen, og da Kirsten var
med på det, sagde jeg ja. Vi solgte huset og startede med at bygge nyt stuehus på gården, og de første 4 - 5 år
drev far og jeg gården sammen. Mine
forældre boede i det gamle stuehus,
og Kirsten og jeg flyttede ind i det nye,
da det var færdigt. Far og mor flyttede
så senere til huset Luneborgvej nr.
179 som de havde købt. Vi byggede
også ny bindestald og lade.
Kirsten havde sagt sit arbejde op,
for at blive hjemme og passe arbejdet på gården sammen med mig. Hun
passede bl.a. arbejdet med regnskaberne.
Jeg blev faktisk meget glad for at
være bonde. Jeg fik købt flere af de
omkringliggende gårde op, ligesom
jeg også lejede en del jord. Jeg lejede
også en fenne ude i Vildmosen, hvor
ungkreaturerne gik og græssede om
sommeren.
I 1993 gik vi over til økologisk landbrug. Det var en spændende proces.

Vi havde 100 malkekøer, En af de
nabogårde som vi købte, havde svineproduktion, så det fortsatte vi med fra
den ejendom.

Så stoppede du igen med
landbruget, hvorfor det?
Det var på en meget træls måde, at
jeg måtte stoppe, for jeg kom slemt til
skade en dag. Svinene på den gård,
vi havde købt gik på dybstrøelse, og
en dag skulle vi flytte noget inventar
imellem stierne. Det sad godt fast i
dybstrøelsen, så jeg tog ekstra godt
fat i det for at løfte det op. Det skulle
jeg ikke have gjort, for de nederste
3 led i rygsøjlen skred fra hinanden,
så jeg faldt bare ned og lå og skreg
af smerte. Jeg kunne ikke bevæge
mig, var helt lam. En unge medhjælper, vi havde, fik skaffet hjælp, men
jeg husker ikke hvordan. Jeg havde
så mange smerter, og blev indlagt på
sygehuset. Der var jeg i 4 uger, Jeg
kunne overhovedet ikke gå i starten.
Lægerne vurderede, at det var alt for
farligt at opererer mig, fordi hvis noget
gik galt, ville jeg komme til at sidde i
en kørestol resten af mit liv. Så den
bedste måde, jeg kunne komme videre på var via genoptræning. Jeg måtte
på ingen måder forsøge at gå eller at
sidde, Så genoptræningen forgik ved
at jeg hele tiden lå på varmt underlag
og så kom jeg i stræk 2 gange om
dagen.
Efter en 4 ugers tid begyndt at jeg
så småt at kunne bevæge mig omkring på benene igen. Og lidt efter lidt
fik jeg mig også arbejdet ud af de værste smerter. Der er stadigvæk nogle
gener, men ikke mere, end at det kan
jeg leve med. Og jeg har fået nogle
øvelser som jeg stadigvæk gør, for at
holde ryggen god og smidig.
Gården blev mens jeg var syg passet af husbondafløsere, og det kostede kassen, for de skulle jo også passe
bedriften i weekenderne. Så det blev
dyrt. Det var i 1996 hvor jeg så blev
tilkendt invalidepension. Overlægen
spurgte om, at hvis jeg nu fik tilkendt
2 tredjedeles invalidepension, så ville
kunne passe gården med fremmed
hjælp, og Kirsten så kom ud på arbejdsmarkedet igen?
Derved kunne vi få det til at hænge
sammen. Men det var jo ikke opti-
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Hende har jeg kendt altid. Vi gik sammen på Brændskov skole. Kirsten er
nogle få år yngre end mig, og jeg fangede hende bogstaveligt talt, (grinede
han). Vi gik nede ved købmanden
på Brændskov en dag, og Kirsten og
nogle andre ”tøser”, havde drillet mig,
hvad jeg blev lidt sur over. Derfor tog
jeg en bambus stang med en spids
i enden, som købmanden solgte til
fiskeri, og kylede den efter dem, da
de var ved at løbe væk. Men Kirsten
vendt sig pludseligt om, og så ramte
stangen hende i kinden og gik helt
ind, hvorefter stumpen knækkede af
og blev siddende i kinden på hende.
Man blev da godt nok lidt hed om
ørerne, men hun har da tilgivet mig,
(grinede han), og vi skal have guldbryllup i 2021.

Nørresundby. Jeg kom til at hente affald fra byslagterne i området. Det var
ikke altid lige sjovt, især ikke om sommeren, for de fik kun hentet affald et
par gange om ugen, så containerne
kunne godt være noget uhumske med
maddiker, der væltede ud.
Senere fik jeg så en fast tur med
at kører affald fra Sæby Slagteri, og
om lørdagene blev man nogen gange
sendt ud for at hente selvdøde dyr hos
landmændene. Det kunne også være
noget af en udfordring om sommeren,
hvor en død ko måske havde ligget i
et par dage, så kunne den godt blive
lidt oppustet og lugte fælt, men det
gjorde ikke mig noget. Senere lukkede de destruktionen i Nørresundby,
hvorefter affaldet og de døde dyr blev
kørt til ”Kronjyden” i Randers. Jeg kom
så til at køre affald fra det nye kreaturslagteri i Aalborg, samt Meatcut og
nogle andre små slagterier i området.
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agronom og havde en masse kendskab til golfbaner, ligesom jeg tog alle
de kurser, som jeg kunne ved AMU
centret i Sandmosen ved Åbybro. Det
job havde jeg i 11 år, indtil der kom
nedgang i medlemstallet. Det resulterede i, at der skulle skæres ned i
bemandingen i klubben. Derfor måtte
jeg også til at se mig om efter et nyt
job.

malt. Det kunne lige hænge sammen,
når Kirstens løn blev regnet med i det,
men heller ikke mere.
Men en ulykke kommer jo sjældent
alene, som man siger, for i 1998,
måtte jeg igennem en bypass operation, vel nok som følge af, at jeg var
storryger. Der smuttede gerne 30 cigaretter om dagen og om aftenen var
det store cigarer som der kom ild i.
Det var fuldstændig vanvittigt, og det
kan jeg selvfølgelig også godt se i dag.
Lægerne gjorde et godt stykke arbejde, for jeg har aldrig mærket noget til
det senere, og lad mig sige, jeg heller
ikke har røget siden.
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Nej, nu var det slut og senere i 1998
solgte vi gården til Michael Olesen,
som driver den i dag. Han bruger stadigvæk navnet ”Langesminde” og det
er vi meget glade for og stolte over.
”Langesminde” er dog nu lejet ud til
en Maskinstation, og Michael er flyttet
over i en gård lige overfor, som han
har købt op, og hvor der er løsdrift og
malkestald.
Jeg må indrømme, at jeg ikke har
været på Skovmarken mere end én
gang siden. Jeg bryder mig ikke om at
komme der. Jeg savner meget området derude og gården, men det er der
jo ikke noget at gøre ved. Helbredet
kunne jo ikke holdet til det mere. Sådan er det.....
Skulle vi gøre det hele om i dag, ville vi nok have solgt hele besætningen,
mælkekvoten og jorden fra. Måske
beholdt lidt jord og haft lidt kødkvæg,
og så gået og hygget os ude på Skovmarken, dér hvor jeg føler, at jeg høre
hjemme. Vi kunne godt have ønsket
os, at vi havde fået bedre rådgivning,
men de tanker var slet ikke inde i bil-

Stenen står der stadigvæk.

Når jeg skal til Open by night så er det Tylstrup jeg tager til. Det er i Tylstrup jeg snakker
med gud og hver mand.

ledet, da vi skulle tage den beslutning
om at stoppe.

Så fortsatte du på invalidepension og flyttede til Brønderslev.
Hvorfor Brønderslev?
Ja, vi solgt som sagt i 1998 og flyttede
her op til Brønderslev, hvor vi bor nu.
Hvorfor Brønderslev, kan jeg ikke give
dig en fornuftig forklaring på. Vi boede
hos min søster og svoger, som har Nr.
Kornum i Brønderslev, i starten. De
havde nogle lejligheder, hvor vi kunne
bo til vi fandt noget mere permanent.
Vi ville gerne have et hus med en
masse plads, det var jo det, vi var vant
til fra Skovmarken, så derfor fandt vi
det her hus som er på 300 m2. Nu er
det jo næsten for stort til os to, men
vi spiller golf, og her er vi jo tæt på
golfbanen, så vi bliver boende her så
længe vi kan.
Der var flere i Tylstrup som var efter os, da vi købte det her. Der kom
udsagn som ”Hvad! Melder I jer ud af
samfundet?” osv. Og det var der da
også lidt noget om. For jeg har jo altid
været involveret byens foreningsliv og
jo også i revyen.
Vi har ingen tilknytning til Brønderslev overhovedet. Det er altid Tylstrup,
vi tager til, hvis vi skal møde kendte
mennesker. Hvis vi f. eks skal til Open
by night, så kunne vi da aldrig finde på
at taget til Brønderslev. Jeg har været
til ”Open by Night” én gang i Brønderslev, og gik gennem Algade, hvor

jeg sagde ”god dag” til én person, jeg
kendte. Nej vi tager til ”Open by night”
Tylstrup, hvor vi snakker med ”gud og
hver mand”.

Du spiller golf, siger du?
Ja, jeg var allerede begyndt at interessere mig for golf, mens vi havde
gården. Så da vi flyttede her op, blev
det til mere også fordi, det var godt
for ryggen og genoptræningen af den.
På et tidspunkt skulle der vælges
en ny bestyrelse for golfklubben, og
her blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne
tænke mig at komme i den bestyrelse. Det takkede jeg ja til, og blev så
formand for alle de grønne områder.
Efter to år kom de så og spurgte, om
jeg ikke kunne tænke mig at få jobbet som greenkeeper. Der skulle jeg
så ansættes med løn, men jeg fik jo
invalidepension. Så lavede jeg en aftale med kommune om, at jeg fik en
prøvetid på et halvt år, for at se om jeg
kunne klare det.
Heldigvis gik det rigtig godt, for det
var jo en chefstilling jeg fik, og da
vi var 7 medarbejdere, kunne jeg jo
bare sætte mine ansatte til at lave
det arbejde, som min ryg ikke kunne
klare. Så efter 6 måneder gik jeg fra,
at være på invalidepension til at blive
lønmodtager med fast job.
Jeg havde ikke meget erfaringer
med at passe en golfbane, men jeg
havde et rigtig godt samarbejde med
Mette Glarborg i Blokhus, som var

Jeg var blevet 63 år og kunne godt
stoppe, men det havde jeg ikke lyst
til. Mine tanker gik lidt hen på at søge
ind som kirkegårdsmedhjælper. Det er
jo et lidt sæsonbetonet job. Jeg søgte
nogle stillinger, men det kom der ikke
noget ud af. Jeg fik arbejde på en
minkfarm ved Frederikshavn bare for
pelsningssæsonen.
Så en dag kom jeg til at snakke med
Jonas Bertelsen, den tidligere uddeler
i Tylstrup. Han kendte en, som kendte
en, der havde Østergaards Biler og
som manglede folk. Den vej havde jeg
aldrig tænkt, at jeg skulle. Jeg havde
kørekort til alle grupper. Det tog jeg,
mens jeg var soldat, men havde aldrig
brugt dem, ud over da jeg kørte lastbil.
Men de ville gerne tale med mig. Og
den samtale gik fint. Jeg kunne starte
dagen efter, og der stod en helt ny bus
klar til mig. Nu har jeg så en fast tur
hver eneste dag med at kører udviklingshæmmede til arbejde på NBV i
Hjørring hver morgen, og kører dem
hjem igen om eftermiddagen, og det
har jeg gjort nu i 10 år. Og jeg arbejder
stadigvæk fuld tid i en alder af 73 år.
Jeg har jo min golf som jeg går meget op i, men det kan ikke udfylde al
min tid. Derfor har jeg brug for noget,
at beskæftige mig med ved siden af,
og jeg er bange for at falde ned i en
stol foran fjernsynet, hvis jeg stopper
med at arbejde.

Hvad går fritiden ellers
med og holder I ferie?
Der bliver jo spillet en masse golf, og
så går jeg i motionscentret Loop, for
at holde muskulaturen i gang, og jeg
cykler også en del.
Ellers har jeg haft 5 ugers ferie i år,
det har jeg aldrig prøvet før. Her var vi
bl.a. en tur på Fyn, og ellers kørte vi
lidt rundt i landet. Jeg fik også udhænget på huset malet. Før i tiden kørte
vi ofte til Østrig, det var gerne i forbindelse med golfture.
Så har jeg lige fået 25 års nålen
for medlemskab af sangkoret ”Freja”.
Jeg er meget glad for at synge, så der
er ikke de store problemer med at få
fritiden til at gå.
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I Tylstruptiden sad du i
nogle bestyrelser ikk?
Jo, jeg havde rigtig meget med idrætsforeningen at gøre, og spillede også
selv fodbold i mange år. Her sad jeg
i festudvalget. Det var mig der skaffede Bjørn og Okay til Tylstrup i 1990,
og de spiller stadigvæk hvert år i Tylstruphallen, en lørdag aften i starten
af februar.

Så sad jeg også i mange år i bestyrelsen for Brugsforeningen, og var
med til i 1987 at ansætte Jonas Bertelsen, den nu tidligere uddeler.
Jeg har også lige modtaget 40 års
nålen for medlem i hjemmeværnet.
Min helt store passion har altid været
skydning, såvel indendørs, som udendørs, og vil da godt have lov til at prale
lidt af, at jeg var god til der. Jeg har
nogle pokaler stående der beviser det.
(grinede han)
Til sidst så sad jeg også som formand for Kær Herreds Indkøbsforening. Som gav billige lån til Landmand som f. eks skulle købe en ny
traktor, og de så ikke kunne låne pengene i banken. Det var hovedsagelig
rettet til husmænd.
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Det var noget at en
omgang du der var igennem.
Kunne du så fortsat
blive ved at drive gården?

Hvad kom du så til at lave?

Bankospillet hver mandag aften,
startede Lars Hæsum og jeg op i
1972. Idrætsforeningen manglede
penge, og Lars og jeg snakkede om,
hvordan vi kunne afhjælpe det problem. Vi fik 2500 kr. til at starte det op
for, og det gik som bekendt rigtig godt.
Når så vi snakker om Tylstruphallen, så var jeg med i hele processen
om at få en sportshal til byen. En ting
som var utroligt spændende at være
med til, og som jeg også er meget
stolt over at være en del af. Der stod
folk i hele byen sammen, og lagde et
kæmpe stykke frivilligt arbejde. Også
byens håndværkere brugte meget af
deres fritid på byggeriet. Der skulle
kæmpes hårdt for at få hallen til byen,
og i mine øjne så var det ikke sket,
hvis ikke vi havde haft Arne Kristensen
til at stå i spidsen for projektet. Han
havde så mange forbindelse i Aalborg
Kommune han kunne trække på, fordi
han sad i byrådet på det tidspunkt, så
det lykkedes at få hallen op at stå.
Arne havde også en store ære i, at der
senere blev bygget til hallen, så der
også blev plads til Skytteforeningen.
Sammen med Peter Christiansen
var jeg også med til at starte håndbold
op. Vi spillede i Vrå, Brønderslev og
Vadum, da det var før hallen i Tylstrup
blev bygget. Vi var oppe på 11 hold.
Jeg kom senere i bestyrelsen for
Idrætsforeningen og blev formand
efter den gamle skomager Erling Jensen, og sad der i 13 år. Jeg spillede
også med i Tylstrup Revyen i 25 år.

Buschaufføren og hans vogn.

Hvor hjerterne
aldrig bli’r
tvivlende kolde
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Det er nu længe siden, at vi sang
med på P. E. Lange-Müllers Midsommervise, mens flammerne fortærede
heksen på toppen af Sankthansbålet.
De sidste strofer i sangen udtrykker den inderlige længsel efter at leve
fredeligt her i Danmark: ”vi vil fred her
til land”. Den længsel, det ønske, er
formodentlig temmelig udbredt. Trygfonden kunne i 2017 dokumentere,
at hver fjerde dansker frygter for et
terrorangreb. Frygten for terror er højere end fx frygten for at miste indtægt
eller arbejde. Lange-Müllers Midsommervise minder os om, at denne fred
kan vindes, kan opnås, der ”hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.”

Skal vi klippe vores
julehjerter sammen?
Mens det er længe siden, at Sankthansbålet buldrede, så er juletidens
fornøjelser lige om hjørnet. Blandt
andet med mulighed for at klippe julehjerter sammen og nynne med på
Bjarne Høyers søde julesange ”Skal
vi klippe vores julehjerter sammen”,
inklusive strofen: ”så er alle men’sker
søde ved hinand’n.”
Julen er jo hjerternes fest, og mon
ikke de kommende uger i adventstid og juletid vil give plads for gode

stunder, hvor frygt for terror trænges i
baggrunden af ønsket om julefred her
til lands.

De kolde hjerter bli’r varme…
Forestillingen om kolde hjerter, tvivlende kolde hjerter, er ældgammel.
I Bibelen findes en bog, som hedder
Ezekiels bog. Her findes et smukt billede, som fortæller, hvad Guds indgriben i menneskers liv kan betyde:
”Jeg giver dem et andet hjerte og en
ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et
hjerte af kød, så de følger mine love

og omhyggeligt holder mine bud.”
(Ezekiels bog, kap. 11, vers 19-20a).
Hvem ved, måske kan den forestående juletid betyde, at vores hjerter
varmes op, bliver et bankende, varmt
kødhjerte, som vil fred her til lands.
Det er i hvert fald det budskab, som
atter i år i juletiden skal lyde fra Tylstrup Frikirke, når alle og enhver mødes for at fejre, at Gud lod sig blive
menneske med et varmt og kærligt
hjerte, som banker for dig. Det er et
Guds under, og du må få det – det
varme hjerte, forstås.
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Få et OK Benzinkort
og støt TUI
hver gang du tanker
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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.

Fra strikkedamer og
genbrug til nødhjælp

FLAGREGULATIV
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:

10

Vi har lige været på besøg i Rumænien bl.a. for på vegne af Tylstrup Genbrug at uddele nødhjælp og pengegaver til børn, fattige familier og enlige
gamle m.v.
Når man har besøgt Rumænien
en masse gange siden år 2000, kan
man ikke undgå at lægge mærke til
den forbedring, der sker i samfundet.
Mellem 6 og 7 mil. rumænere arbejder i Vesteuropa, alene det giver en
stor velfærdsfremgang, men der er
også kommet mere gang i industri og
håndværk.
Men selv om der er en mærkbar
fremgang i landet, er der stadig en
fattigdom og en armod, som næsten
er ubeskriveligt. Børn der fryser og
sulter, huse der er faldefærdige og
utætte, og mennesker der ikke har
noget socialt sikkerhedsnet.

Enkerne og de gamle
Enker har det specielt dårligt, mange
af dem har ikke haft arbejde, da de
er af den årgang hvor det kun var
manden der arbejdede, så kan de
heller ikke få pension. De har næsten
ikke noget at leve af. Når der kommer uforudsete udgifter f.eks. ved
sygdom, slår det ”bunden ud” af en
i forvejen haltende økonomi. Mange

• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er
ansvarlig.

tillid, der giver mulighed for også at
lære dem mange praktiske ting, rengøring, oprydning, hygiejne m.m.

På Solgården strikker de

enker er derfor i en meget vanskelig
situation, og det er ikke til at forstå,
hvordan sådanne kvinder får hverdagen til at hænge sammen. Der er
rigtig mange fattige enker og gamle
mennesker, der har svært ved at skaffe sig de daglige fornødenheder.

Børnene
Igennem børneklubber har vi hver uge
kontakt til rigtig mange børn i Onesti
og nærmeste omegn. Vi giver dem
nogle gode og sunde oplevelser, tager
dem med på en uges sommerlejr, og

arrangerer store julefester, hvor vi uddeler julegaver til mere end 500 børn.
Gennem Missionsforbundets skoleprojekt støtter vi ca. 75 børn og deres
familier, med hjælp til skolematerialer, tøj, sko og transport til og fra
skole. Vores skoleprojekt er årsag til,
at børn der ikke havde mulighed for
at få en ordentlig uddannelse, ender
med en 12. års grunduddannelse eller en gymnasieuddannelse. Hjælpen
til skolebørnene foregår i et længere
skoleforløb, og på den måde lærer vi
familien at kende, og får opbygget en

I ”Gavlen” på Solgården er der en
gruppe kvinder, der hver uge sidder og
strikker tøj til børn i Rumænien Flere
af dem er nu blevet så optaget af at
strikke, så de også gør det derhjemme. Nogle bruger brugt garn, mens
andre køber garn i dyre domme for at
hjælpe fattige rumænske familier. Det
er fantastisk at formidle alt dette flotte
strikketøj, det har givet smil og glæde
hos mange. Vi skal fra Rumænien videregive taknemmelighed og tak til
disse engagerede ”strikkedamer”.

Tylstrup Genbrug
Da Britta og jeg i september var i Rumænien, havde vi 40.000 kr. med fra

Tylstrup Genbrug. Det er penge, der
bliver brugt på ovenstående projekter
og meget andet. Faldefærdige huse
bliver repareret, der gives fødevarer
og tøj til mange, mange mennesker,
gamle og syge mennesker får medicin- og varmehjælp. Alle penge bliver
givet direkte til de mennesker, der
skal bruge hjælpen, der er ingen mellemled, der fordyrer processen.
Vi har i det forløbne år mærket en
stor fremgang i de genbrugsting, vi
får til butikken fra byen og omegnen.
Det er vi meget taknemmelige for.
Det vi får ind, er jo årsag til, at vi kan
hjælpe. Når du giver ting og sager til
Tylstrup Genbrug eller handler der, er
du med til hjælpe nogle mennesker til
et bedre liv.
Læs mere på
www.helpromania.minisite.dk

• Konfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og
har lavet en aftale med
6. klasse på Tylstrup skole.
• Konfirmation i
Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
• Tylstrup Marked
Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig
for lørdag, Tylstrup Frikirke er
ansvarlig for søndag.
Andre aktiviteter med ønske om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen.
Den flotte flagallé er kommet til verden takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for støtten til
byen og dens aktiviteter. Du kan se
navnene på sponsorerne lige inden
for døren i Tylstrup Hallen.
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AF BRIT TA OG ARNE HANSEN
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BARNDOMMENS GADE DEL 20
Inden vi fik badeværelser

AF ERIK
M OR T E N SE N
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Vores børnebørn undrer sig og spørger: Hvordan blev I vasket, da I var
børn, når I ikke havde badeværelser.
For nogle år siden var jeg i Belgien
med en skoleklasse. Den tidligere
landsholdspiller Per Frimann stod for
arrangementet, og han havde bl.a.
planlagt et besøg på en skole i en
forstad til Bruxelles, hvor de danske
drenge skulle spille fodbold med et
hold belgiske drenge. Vi havde aftalt,
at der måtte være en voksen med på
hvert hold. Det var ret motiverende
for de danske drenge, at Per Frimann
var med på ”vores” hold. Jeg kan ikke
huske resultatet af kampen, men jeg
glemmer aldrig de danske elevers frustrationer efter kampen.
Som den selvfølgeligste ting spurgte vi efter, hvor drengene kunne gå
i bad. Alle så uforstående på os.
Der var ingen bade- eller bruserum
på skolen. Vi prøvede at forklare, at
vi gerne ville låne de baderum, de
havde i tilknytning til deres gymnastiksale. De rystede på hovedet. De
havde ingen baderum.
Vi fandt senere ud af, at det ikke
var kutyme, at belgiske børn gik i bad
efter idræt.
Kultur og vaner er vidt forskellige.
Det er heller ikke mange år siden, at
der ikke fandtes badeværelser i almindelige huse i Danmark. Nu til dags

hører vi, at det ikke er ualmindeligt, at
teenagere går i bad to gange om dagen! Da jeg var barn i halvtredserne,
var det højst en gang om ugen i et
vaskehus.
I dag er det ikke ualmindeligt, at
en familie har to badeværelser med
både bruser og badekar for slet ikke
at nævne spabadekar med indbygget
adgang til vandmassage, luftmassage
og ryg- og fodmassage.

Bad i zinkbaljen
Da vi var helt små, kom vi i bad en
gang om ugen i en zinkbalje, der var
placeret på gulvet i køkkenet. Til daglig foretog mor etagevask. Om aftenen
inden sengetid blev vi placeret på et
håndklæde på køkkenbordet. I starten var det en jernvask i modsætning
til de stålvaske, vi senere fik. Der blev
hældt varmt, kogende vand fra en kedel op i et emaljeret vaskefad. Vandet
blev tempereret med koldt vand. Og
så startede mor med at vaske os i ansigtet og de steder på kroppen, hvor
vi trængte til en grundig rengøring. Til
sidst kom fødderne op i vaskefadet.
Det står også klart i min erindring,
hvordan både mor og far dagligt vaskede sig i et vaskefad, der stod i køkkenvasken. Der var tale om etagevask
med en vaskeklud. Far havde enten
bar overkrop eller undertrøje på, og
fars seler hang løst ned, mens han

vaskede ansigt, arme og overkrop. Til
slut blev først den ene fod og så den
anden svunget op i vaskefadet, og så
var man klar til at få det pæne tøj på,
hvis der var et eller andet arrangement om aftenen.

Store badedag
Om lørdagen var det store badedag.
Far fyrede op i gruekedlen i vaskehuset, og så blev trækarret rullet frem og
fyldt halvt eller trekvart op med dejligt
varmt vand. Jeg har stadig fornemmelsen af velværet ved at sidde i det
varme vand, som dækkede kroppen
helt op til halsen. Selv om det hele
foregik i vaskehuset med cementgulv
og kalkede vægge, så foresvæver det
mig stadig, at det var en festlig begivenhed. Rummet var fyldt af damp,
og far kom med begejstrede bemærkninger. Humøret var højt. Mine to
mindre brødre kom først i karret. De
satte forsigtigt en fod i vandet for at
mærke, om det var for varmt, og når
der var tilført lidt koldt vand, kom den
næste fod op og så sad man pludselig i vand til halsen. Kroppen blev
sæbet ind, håret vasket, og der blev
pjasket med vandet og grinet. Når det
blev min tur, blev der spædet op med
mere varmt vand. Når kroppen havde
vænnet sig til det varme vand, bad vi
om yderligere en sjat koghedt vand.
Vi anede ikke, hvad et badeværelse

Trækar.

var, men på en skala fra et til ti var
vores fornemmelse af velvære en ren
ti’er. Oplevelsen var uforlignelig. Ren
wellness! Når vi drenge var færdige,
tog vi håndklæder omkring os og løb
ind i huset, hvor vi kom i rent, hvidt
undertøj, som mor havde lagt frem.
Nu var det mors tur til ugens bad.
Samme kar, samme vand, men spædet op med lidt varmt vand. Og til slut
var det fars tur. Ugens snavs og støv
var vasket af, og vi var klart til at holde
søndag.
Far havde lavet skodder, der kunne
sættes op indvendig i vaskehusets to
vinduer, så man kunne bade ugenert.
Men der var knasthuller, og der gjorde
jeg mine første erfaringer og studier
i den kvindelige krops anatomi. Jeg
havde svært ved at forholde mig til
mine hormoners reaktion, og det var
ikke skik og brug, at den slags emner
blev drøftet ved middagsbordet.
Far fortalte, at da de var børn, tog
hans far dem med ned til ”åen”, som
var Lindholm Å, hver sommer. Her
sørgede bedstefar for, at de fik en
grundig vask, så alt det gamle snavs
og skidt kom af.

Hos bedsteforældrene

Vaskefad.

Zinkbalje.

Tidligt i halvtredserne stiftede vi bekendtskab med fænomenet ”badeværelse”, for mors forældre på ”Lille
Kirkegård” i Sulsted fik installeret et
stort komfur i køkkenet, der udover at
være komfur også forsynede det centralvarmeanlæg med varmt vand, der
i samme forbindelse var blevet lavet i
hele huset. Plus altså etableringen af
et badeværelse med badekar. Når vi
var på besøg hos bedstemor og bed-

Siddebadekar.

stefar inkluderede det som regel oplevelsen af at få et varmt karbad. Det
var en helt ny luksusoplevelse, hvor
det ikke bare handlede om at blive
vasket.

brusebade i deres eget hjem. De moderne bekvemmeligheder havde for
altid holdt deres indtog i ganske almindelige familiers hverdag i Tylstrup.

Nye tider

Vi var naturligvis i bad et par gange
om ugen efter gymnastiktimerne, og
når vi havde været til fodboldtræning. Jeg kan huske mandehørmen
og dampen i baderummet, når vi stod
under bruseren efter en god times
træning eller kamp.
Det var ikke altid, at det lykkedes
at brillere med bolden på banen, men
det var ikke svært at imponere de andre spillere ved altid at slutte et bad
af med at lukke for den varme hane
og så signalere, at jeg nød det kolde
gys, som far mente gjorde et eller andet godt ved kroppen.
Hvorom alting er: Vand er et genialt
påfund.

I 1962 fik mor og far selv lavet toilet og
badeværelse i huset på Luneborgvej.
Den konkrete anledning var, at der
blev etableret fjernvarme i Tylstrup.
Der var ikke plads til et stort badekar,
men vi fik installeret et siddebadekar
med telefonbruser. En æra var slut for
altid. Det er interessant at tænke på,
at man ret præcist kan tidsfæste en
markant ændring i godt et par hundrede menneskers personlige hygiejnevaner til d. 24. september 1962 kl.
15.00 om eftermiddagen, for da oplevede ca. 70 husstande i Tylstrup for
første gang, at der kom varmt vand ud
af hanerne. Folk fornøjede sig for første gang nogensinde med karbade og

Det kolde gys
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Forskel på vaner og kultur
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SÆSONSTART

AF DOR THE MA AG A ARD BLOK

i Tylstrup Badmintonklub
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Traditionen tro startede sæsonen i
Tylstrup Badmintonklub med nethejsning søndag d.2. september. Her blev
sæsonen skudt i gang for både nye og
”gamle” spillere ved fælles at få hejst
nettene efterfulgt af et par timers
træning. Under træningen kunne depoterne blive fyldt op med kaffe, frugt
og kage – både til spillerne og deres
forældre.
Tirsdag d. 18. september kunne
klubben afsløre sæsonens overraskelse for alle spillerne i klubben; en
boldmaskine er blevet købt, hvilket
har til formål at forbedre træningen

Overnatning i hallen.

Det ﬂotte vandfald
ved Bindslev.

endnu mere. Denne blev indviet af
alle ungdomsspillerne, som fik prøvet
kræfter med at spille mod en boldmaskine. Maskinen kan indstilles således, at boldene placeres i bestemte
hjørner af badmintonbanen og med
forskellige hastigheder.
I forbindelse med sæsonstarten
blev der arrangeret overnatning i hallen for alle ungdomsspillerne d.2122 september. Arrangementet startede fredag med en hyggelig omgang
træning efterfulgt af aftensmad og
endnu mere leg. Der blev bl.a. spillet
en masse kampe samt ”bjergbestiger” og ”mester”. Der var også tid til
lege af forskellige slags; eks. ”jorden
er giftig med fangeleg” på en bane
som spillerne selv byggede i hallen.
Lørdag morgen fortsatte spillerne
med forskellige badmintonkampe ef-

Sæsonstart.

Byens tidligere købmandsbutik har fået nyt liv.
Tylstrup Esport Center har slået dørene op, her
lidt stemningsbilleder fra åbningsreceptionen.

Boldmaskinen.

terfulgt af morgenmad, hvor forældre
var inviteret med.
Der er altid plads til flere spillere
i klubben uanset alder og niveau –
både på vores ungdomshold og på
voksenfjer/motionistholdet, så tag
endelig en ven/veninde eller din nabo
med ned i hallen og få lidt sved på
panden sammen. Hvis du overvejer,
at starte op igen eller du ikke har prøvet badminton før, er du mere end
velkommen til at prøve badminton an
- det er altid muligt, at låne ketcher af
klubben. Det eneste det kræver er et
sæt træningstøj og godt humør.
Vi glæder os til at se dig!
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Tylstrup Badmintonklub har
startet sæsonen op med nethejsning og overnatning for
ungdomsspillerne – alt i alt, en
god start på sæson 2018/2019.

Tylstrup Esport Center
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Stor aktivitet
på Tylstrup Marked
AF SØREN MOR TENSEN

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

Gang i kagesalget.

Spejderaktiviteter
Tylstrup Frikirkes spejdere havde bygget en fin plads op. Ikke mindst et flot
bygget tårn var dominerende. Så i aftenerne op til åbningen af Markedet
havde der været stor aktivitet, og tårnet nåede op i 8 meters højde. Herfra var der en fantastisk udsigt over
markedspladsen.Godt gået spejdere.

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
på TV. Hvert år lyder der fra kunder,
at hvad er Tylstrup Marked uden Tylstrup Frikirkes lækre hjemmebag.
Salget gik som ”varmt brød” – så alt
blev næsten udsolgt. 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.
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Markedet set fra spejdertårnet.

Tylstrup Frikirkes kagebod.

Morgenkaffe til alle
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
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.

Spejdertårnet på Tylstrup marked.

På seniorudflugt i
Østvendsyssel

AF SØREN MOR TENSEN

En gråvejrsdag i august var 25 seniorer fra Tylstrup Frikirke på tur, som
Britta Hansen og Steffen Pedersen
havde arrangeret i det østlige Vendsyssel. Udgangspunkt var i Hjallerup,
hvorfra vi kørte over Hjallerup enge,
forbi de store gårde Myhren og Striben og med ophold i Vester Aslund
plantage. Erik Mortensen, pensioneret lærer fra Hou, var den kyndige
guide på hele turen.
Herefter gik det over Gandrup og
Skiveren til Limfjorden og langs den
mod øst til Hals. Vejret var ikke det
allerbedste på den første del af turen, så der var kun få og hurtige stop
undervejs. Frokoststoppet var dog indendørs i Hou, hvor den medbragte
pålægskagemand blev nydt. Turen
fortsatte til Melholt, hvor vi besøgte

Åse og Preben Sørensen i deres
dejlige fritidshus. Her blev eftermiddagskaffen nydt, og med gode indtryk

kunne vi atter vende turen hjemad
mod Tylstrup. Tak til arrangørerne for
en dejlig tur.

November 2018

November 2018

Café Tylstrup Frikirke

Men der var også muligheder for at
snitte i træ og bage snobrød over bålet. 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.
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Præst på langfart

Tylstrup Frikirke – en del af noget større
AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST, TYLSTRUP FRIKIRKE

Den er god nok, køerne går frit rundt i
gaderne. I Indien forstås, hvor de regnes for hellige. Jeg havde nok forestillet mig, at det var i gamle dage eller
måske for turisterne. Men nej, de hellige køer vandrer stille og roligt rundt i
gaderne, i hvert fald i Pune.
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Pune er den ottende største by i Indien. Med forstæder er befolkningstallet sammenligneligt med Danmark.
Metropolen ligger cirka 160 km øst
for Mumbai.
Det blev et veritabelt sansebombardement. Efter en bekvem rejse
på kun godt et halvt døgn væltede
alle indiske indtryk ind over mig og
mine rejsefæller. Herunder køerne,
som både er de levende, der vandrer
rundt i gaderne, men også de stillestående, som forhindrer trafikken i at
glide. Begge slag køer findes i overvældende grad.
Bilhornenes stadig larm bladende
sig med anmassende lugte, som
i hurtigt tempo skiftede fra duft af
blomster, af madlavning, røgelse
fra små og store templer, vejstøv og
kloakstank.
Og så er der menneskene. De er
overalt. Hvor end man vender sig,

Men nationalistiske partier arbejder bevidst og hårdt for, at Indien skal
være en hinduistisk nation. Og det
betyder, at kristne især i det nordlige
Indien oplever vold og ødelæggelse
som en del af hverdagen.
Konferencen i Pune mærkede også
dette. Nogle deltagere blev nægtet
indrejse trods gyldigt visum, fordi de
skulle deltage i en kristen konference, vi deltagere blev bedt om ikke at

poste på facebook, mens vi var på
konferencen, og indiske deltagere var
særdeles uvillige til at tale om de konkrete forhold. For man ved ikke, hvem
der lytter med på samtalen.
Tilbage i Tylstrup nydes roen og de
velorganiserede forhold. Men smilene, dem savner jeg. Dem vil jeg huske. Der var glade mennesker midt i
alt det overvældende kaos. Mange og
meget glade mennesker.

Kristendomsforfølgelse
kom tæt på
De hellige køer.

ser man mennesker. Også det virker
overvældende for en vendelbo, som
er vant til, at Ligusterhækken skærmer lidt mod omgivelserne.
Heldigvis virker alle disse mange
mennesker faktisk ret søde og imødekommende. Som det hidtil eneste
sted, jeg har besøgt på jordkloden,
var der stort set smilegaranti. Et smil
den ene vej affødte et smil den anden
vej … prompte. Det fungerede påfaldende godt.

Men hvorfor dog Pune?
Hvad i alverden foranledigede dog, at
vi rejste til en fjern og kaotisk storby
som Pune. Det var ikke for at besøge
Osho meditationscenter, som ellers
trak en del interesserede til byen for
år tilbage. Men der var en anledning,
som havde med troen at gøre.
Tylstrup Frikirke er en del af landsdækkende frikirke, som hedder Det
Danske Missionsforbund (DDM).
Denne landsdækkende frikirke er

Det er ikke let at være kristen i Indien
… Faktisk er forholdene for kristne i
Indien værre end i Saudi Arabien. Det
vil nok overraske mange, som ved, at
Gandhi i sin tid etablerede en sekulær
stat med plads til alle religiøse opfattelser.

Gadebutik.

BØRNEKIRKE

BØRNEKIRKE i
Tylstrup
Frikirke
hver kl. 10.30
i Tylstrup
Frikirke
hver søndag
Ved alle gudstjenester i Tylstrup Frikirke
søndag kl. 10:30
(adr.: Luneborgvej 54) er børnene inviteret til BØRNEKIRKE
Hvad foregår
Ved allei BØRNEKIRKEN:
gudstjenester i Tylstrup
Sang
og musik
Frikirke
(adr.: Luneborgvej 54) er
Bibelhistorie
bøn
børneneoginviteret
til BØRNEKIRKE
Aktiviteter og leg
foregår
i BØRNEKIRKEN:
LilleHvad
gave hver
10. gang
Forfriskning Sang og musik

Bibelhistorie og bøn

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder
Aktiviteter
Sofia Kier-Hansen,
22 81 80og
24leg
Ny præstehat.

Oblatfremstilling.

Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder
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Sansebombardement

igen en del af noget større, nemlig ”International Federation of Free
Evangelical Churches” (International
sammenslutning af Frie evangeliske
kirker).
Og denne organisation, forkortet
IFFEC, holdt en konference i Pune.
Jeg var sammen med John Nielsen
fra Aalborg repræsentanter for DDM
på denne konference.
Det er berigende at møde repræsentanter fra søsterkirker i hele Asien, Sydamerika, Nordamerika samt
Europa. For eksempel mødte vi Abdy
Pereira fra Venezuela, landet som er
komplet kollapset. Skræmmende og
lærerigt at møde et menneske, som
for få år siden levede et liv, der minder
om vores, men som nu står i en daglig
kamp for at få basale ting til at fungere. Abdy berettede blandt andet,
hvordan forfaldet ikke bare handler
om økonomi. Menneskers moral og
etik forandres også brutalt under det
voldsomme pres.
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Sulsted-Ajstrup Seniorer
(Tylstrup-Vestbjerg) på åletur
AF ANNE MARGRETHE JENSEN
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www.tylstrup-by.dk
www.facebook.com/tylstrupby

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.

AF MET TE KROGSG A ARD THOMSEN

Først Tylstrup Marked i slutning af
august, hvor der blev leveret mad alle
tre markedsdage – alle dage udsolgt,
med tilfredse maver rundt omkring på
markedspladsen.
For at det er muligt, at lave og levere mad til sådan et arrangement er
det vigtigt med frivillig arbejdskraft –
derfor skal der igen i år lyde en STOR
TAK til alle der har bidraget med stort
og småt – det er fantastisk, TAK.
Den anden begivenhed, der har
stået på programmet i Brændskov er
den tilbagevendte Høstfest – denne
blev holdt fredag den 21. september.
I år skulle maden ikke medbringes
hjemmefra - man skulle blot indfinde
sig og nyde en lækker menu og dertilhørende drikkevarer. Efter bunden var
langt, spillede musikeren op til dans
for de omkring 50 festglade personer

Borgerforeningen byder julen velkommen med lidt julehygge, julegodter og gløgg.
Selveste Julemanden har også lovet at komme forbi med lidt til børnene.
Vi ønsker alle en glædelig jul!
Tylstrup Borgerforening

Nyt fra Brændskov’ venner
To begivenheder har særligt
stået på programmet for
Brændskov’ venner

Søndag den 2. december kl. 16.00 på Trekanten

der deltog – sikke en aften – vi glæder os allerede til næste arrangement
i Brændskov.
Til sidst skal lyde et KÆMPE TAK
til Lone & Per, for deres store arbej-

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: 21. november – 16. januar – 13. februar.
Sms og tlf. 25 34 90 34

de til begge arrangementer – havde
Brændskov’ venner ikke jer – så, så
det virkelig skidt ud TUSIND TAK.

Email: ﬁnnkier@gmail.com

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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66 ”åleglade” efterlønnere/pensionister var mandag, den 1. oktober til
”ålegilde” på Muldbjerg kro.
Der var ål i store stimer, der blev
skyllet ned med øl og snaps og godt
humør.
Turen sluttede af på Vebbestrup
Mejeri, hvor foreningen var vært ved
en valgfri softice.
Sulsted-Ajstrup Seniorer er en forening, hvis formål er at samle pensionister og efterlønnere til oplysende,
kulturelle og sociale aktiviteter. Det
koster 100 kr. om året at være medlem, kontakt Jytte Larsen på tlf. 40
33 86 02 eller Anne Margrethe Jensen på tlf. 23 43 29 59 hvis det har
interesse.

Vær med til at tænde juletræet i Tylstrup
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Kalender
WWW.TYLSTRUP-BY.DK
NOVEMBER 2018
14.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

15.
kl. 09.30

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

15.
kl. 13.00
		
16.
kl. 13.30

Toftegårdscentret Sulsted:
Andespil ved Sulsted - Ajstrup Seniorer.

18.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste v/Søren Mortensen.

20.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

21.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.

21.
kl. 18.00
		

Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro.
Spisning, samtale og undervisning.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

22.
kl. 13.30

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Damernes butik. Alle er velkommen.

25.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste v/Finn Kier-Hansen.

27.
kl. 14.00
		
		
29.
kl. 12.00
30.
kl. 11.30
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddasg i Sognets Hus.
Jens Brun: Menneskæbner fra Østhimmerland.
Gratis kaffebord.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Julefrokost. Alle er velkommen.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Musik og mad. Karin spiller klaver til fællessang.
Vi hjælpes ad med madlavning og borddækning.
Vi spiser kl 12.00. Pris 50 kr inkl. kaffe.
Tilmelding nødvendigt.

DECEMBER 2018
1.
kl. 13.00
2.
kl. 10.00
		

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Ajstrup Sogn:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

7.-8.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

9.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

7.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

9.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmåde i Sognets Hus.

9.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

10.
kl. 09.00

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

11.
kl. 10.00

Tylstrup Frikirke:
Børnegudstjeneste ved Sofia og Finn Kier-Hansen.

11.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

12.
kl. 13.30
		

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

13.
kl. 13.00
		

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Vi bager småkager og kkoger klejner.
Tilmelding nødvendigt.

13.
kl. 19.00
16.
kl. 10.00
		
16.
kl. 19.30
18.
kl. 14.00
		
19.
kl. 13.30
19.
kl. 19.00-22.00

Ajstrup Sogn:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med ”al Dente”.
Tylstrup Frikirke:
Jule-Cafégudstjeneste med morgenmad
v/Finn Kier-Hansen.
Ajstrup Sogn:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag. I Sognets Hun. Adventsfest.
Gratis kaffebord.
Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

21.
kl. 11.30
		
		
		

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Julehygge med musik og mad. Karin spiller klaver
til fællessang. Vi hjælpes ad med madlavning og
borddækning. Vi spiser kl 12:00. Pris 50 kr inkl. kaffe.
Tilmelding nødvendigt. Alle er velkommen.

21.
kl. 14.30
		

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Julegudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

23.
		

Tylstrup Frikirke:
INGEN gudstjeneste.

24.
kl. 15.30

Tylstrup Frikirke:
Juleaften gudstjeneste v/Finn Kier-Hansen.

25.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

28.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Julefest.

30.
		

Tylstrup Frikirke:
INGEN gudstjeneste.

JANUAR 2019

2.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

5.
kl. 13.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

2.
kl. 19.00

Tylstrup Frikirke:
Adventsfest.

6.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.

4.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.

6.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

8.
kl. 14.00

Tylstrup Frikirke:
Kreativ Café i Hammelhuset.

4.
kl. 14.30
		
4.
kl. 19.00-22.00
6.
kl. 09.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

JANUAR 2019

8.
kl. 14.30
		
8.
kl. 19.00-22.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

12.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Sogneaften i Sognets Hus. Museumsinspektør Ulla
Varnke Egeskov: Koldkrigsbunkeren REGAN vest.

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

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

13.
kl. 10.30

Tylstrup Frikirke:
Gudstjeneste v/Finn Kier-Hansen.

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i februar 2019 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

15.
kl. 19.30

Ajstrup Sogn:
Viseaften i Sognets Hus med Jens Nielsen.

den 11. januar 2019

16.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

17.
kl. 12.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Nytårskur ved Centerråd. Alle er velkommen.

... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio februar til medio
maj 2019.

23.
kl. 13.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Generalforsamling i Pensionistforeningen.

29.
kl. 14.00
		
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
Soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen m.fl. fortæller
om KFUMs Soldatermissiones arbejde for soldater og
hjemvendte veteraner. Gratis kaffebord.

FEBRUAR 2019
1.-2.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

2.
kl. 13.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Banko ved Støtteforeningen. Alle er velkommen.

3.
kl. 11.00

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Mandehørm. Tilmelding nødvendigt.

3.
kl. 14.00
		

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

5.
kl. 14.30
		

Tylstrup Aktivitetscenter ”Gavlen”:
Gudstjeneste ved Folkekirken. Vi begynder med
eftermiddagskaffe. Alle er velkommen.

6.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent

6.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Foredrag og koncert i Sognets Hus.
Musik bag tremmer.

8.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

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
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

STØT INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:
7448-1202245
Du bestemmer selv beløbet.
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21.
kl. 19.00-22.00
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Tylstrup Aktivitetscenter på Solgaarden:
Ballance eventyr, ny med rollator.
Alle er velkommen.

DECEMBER 2018
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Tylstrup Marked
holdt i 30 år

AF HANNE HEDEG A ARD

30 år, hvor markedet har udviklet sig
fra en en lille byfest til et 4 dage langt
arrangement. Et arrangement med
mange aktiviteter af forskellig art, og
dermed også mange udgifter. Udgifter
der har været på nogenlund samme
niveau de seneste år. Desværre fulgte
indtægterne ikke med i år, så årets

marked giver et større underskud,
end vi kan bære.
Markedsudvalget har gjort sig mange overvejelser før markedet og gjort
flere tiltag for at øge indtægterne.
Det var desværre ikke nok, så udvalget ser ingen anden udvej, end at
trække sig fra posten og opfordre til
nye tiltag/aktiviteter i byen.
Borgerforeningen vil prøve at sætte
gang i andre tiltag, for at skabe aktiviteter og fællesskab i byen på anden
vis.
Uanset den triste besked, skal der
stadig lyde en stor tak til alle jer, der
har hjulpet med både stort og småt
til markedet.

Tak til alle de erhvervsdrivende, der
har støttet markedet.
Tak til alle gæsterne - uden jer fik vi
ikke den gode stemning.
Tak til markedsudvalget for samarbejdet. Det har været fedt at arbejde
sammen med jer.
Jeg vil gerne opfordre til, vi alle
bakker op om borgerforeningens aktiviteter.

- 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!

PRISER

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

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

Tlf. 22531188

Egelykke Maskinstation

November 2018

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

November 2018

STØT INDBLIK

ANNONCE I INDBLIK

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

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

Priser:

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden

10 turs kort
3 mdr. kort
1 mdr. kort

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

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

Motionsudvalget
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Nybolig Brønderslev
Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500
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

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

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

STØT BLADETS SPONSORER  DE STØTTER OS

ALT I GULVE

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

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

Tlf. 20 46 62 46

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Biltlf. 30 96 04 82

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Michael Christensen

Tlf. 2236 6088
Nordjysk Entreprenør

Bakkelyvej 2a, Vestbjerg
Tlf. 9870 4901

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

www.nordjyskentreprenor.dk

Din kontaktperson

Jordarbejde
Betonarbejde
Belægning
Nedbrydning
Kloak

Dejlig lokalt til daglig

Torvet 1 · 9492 Blokhus

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

Tlf. 98 26 14 03
Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69
SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

November 2018
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Tylstrup Auto ApS
Tylstrupvej 35 | 9382 Tylstrup
Tlf: 98 26 27 27 | www.tylstrupauto.dk

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

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

kalt
o
l
t
ø
t
S
r vi!
ø
g
t
e
-d

Damas Frisør
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!

Herreklip : 120 kr
Barbering : 100 kr
Børneklip : 100 kr
Herreklip med barbering : 200 kr
Tylstrup, Luneborgvej 74 (uden tidsbestilling)

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

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

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

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

Kig ind!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

BRØNDERSLEV AFDELING

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

Murermester

AJSTRUPHUS

BILGARDEN HOSTRUP
www.bilgaarden-hostrup.dk

Kvalitet og service… hver gang!

KVISTHUSET

v/ Charlotte Jensen - Tlf. 25 61 56 27
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

G
RÅDGIVNIN
rnuft
med sund fo

Kassen er åben for ekspedition hele dagen
Albani Plads 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 82 22 97 00

www.sparv.dk

November 2018

STØT BLADETS
SPONSORER
DE STØTTER OS

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

tavlen
ABBÉ PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Christina Tofteby
tofteflanx@yahoo.dk
www.ajstruphus.dk
AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Sognepræst
Lars Jensen
26 42 16 44
(træffes efter aftale)
laj@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest
og møder. Se mere på
www.ajstruphus.dk
TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og 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/ Synnøve Jensen
20 16 61 88
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
ads-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Rosalia B Jensen
98 26 24 04
SULSTED/AJSTRUP
SENIORER
Formand:
Jytte Larsen
40 33 86 02
jyttevagn@gmail.com
TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31
TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Torben Sørensen
40 20 81 21
th-ts@bbnpost.dk
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80
TYLSTRUP MARKED
Morten Jørgensen
20 99 35 88
morten.spar@hotmail.dk
TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
Carsten Lange
26 14 74 62
familienlange@stofanet.dk

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

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:
Anne Merethe Christensen
51 24 33 02
Kasserer:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

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

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

