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skal lyde en stor tak til jer for at stille
op til dette lille arrangement.
Den største fisk (en ørred på 1,5kg)
Blev fanget af Helle, stort tillykke med
det. Kurt tog både prisen for den første indvejede og den anden største
fisk. Den 3. største fisk blev fanget af
Morten og præmien for flest fangede
fisk gik til Klaus. Stort tillykke til jer
også.
Desværre deltager alt for få i denne
hyggelige familiedag, og det gør det
svært for forældreforeningen at holde
liv i den gamle støtteforening. Med
knap 30 deltagende er det svært at
få økonomien til at hænge sammen,
men vi gir ikke op så let. Vi håber,

der stadig sidder en masse derude,
der ønsker at støtte op om forældreforeningen og vores arrangementer.
Sidder du med lysten til at ta en tørn i
bestyrelsen, er du meget velkommen.
Ved interesse kontakt Maria Nielsen
på mail: mariatylstrup@gmail.com.
Hvis du endnu ikke er blevet medlem af forældreforeningen kan du stadig nå det, til den nette sum af 125
kr., indbetales på reg.nr. 7448 konto
nr. 1004526 PÅ FORHÅND TAK. Den
samlede præmiesum løb i år op på
over 7.000 kr., og dette vil vi gerne
takke alle vores mange sponsorer for,
uden jer var det ikke muligt.

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Indvielse ved Ultvedsøerne
Ny ”gammel” præst
i Tylstrup Frikirke

Lørdag d. 4. juli 2015, afholdt TUI’s
forældreforening den årlige Familiedag med fiskekonkurrence ved
Ultvedsøerne. Der var præmier til de 3
største fangede fisk, til den første fangede fisk og til flest fangede fisk. Som
noget nyt havde forældreforeningen
lavet en ihærdighedspris, som skulle
gå til en af de ”junior” der deltog, for
at være den mest ihærdige lystfisker.
Denne pris gik i år til Johan Pilgaard,
som vandt et begynder fiskesæt og
lidt fiskegrej.
Vi havde i år besøg af Medeklubben
”Skallen”, som stod klar med en go’
snak om lystfiskeri og at fortælle om
alle deres gode arrangementer. Der

kalender + tlf. tavle
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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.

Familiedag med fiske
konkurrence ved Ultvedsøerne

3

Kvartalets profil:

HanS ERIK NIELSEN
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Der er nok ikke nogle i Tylstrup, der
ikke har set det ældre ægtepar med
den søde sorte hund, som tit går lange ture i Tylstrup og omegn. Ofte er
det hunden, som bestemmer farten
og gerne trækker i hundesnoren for
at få sin ”far” til at gå lidt hurtigere.
De dukkede pludseligt op i bybilledet
for nogle år siden. ”Hvor kommer de
fra”? Har jeg tit tænkt. Hvad har de
egentlig lavet, og hvad laver de nu?
Jo, det er mange spørgsmål, der dukker op i ens hoved. En måde at finde
ud af det på, var jo at spørge dem
selv. Så her, en meget regnfuld lørdag
formiddag i september, sad jeg og
snakkede med hundens ”far”, i hans
og konens lejlighed i Tylstrupparken.
Det blev et meget fornøjeligt møde
med Hans. For det er nemlig Hans
Erik Nielsen, som jeg har sat stævne.
Hans kone Elly dukkede op med nogle kommentarer i løbet af samtalen,
men det er Hans, det her drejer sig
mest om.
Fulde navn: Hans Erik Nielsen.
Stilling: Pensionist, tidligere førtidspensionist og altmuligmand. Jeg har
lavet mange ting i mit liv.

Alder: 74 år.
Civil stand: Gift med Elly, som kommer fra St. Binderup i Himmerland.
Børn: 1 datter Solveig, som bor med
sin mand Niels i en ejendom ude på
Vestbjerg Kær. Solveig er lægesekretær på Sygehus Syd og Niels er kok
på Biersted Kro.
Børnebørn: 4 stk. i alderen 14 til 25
år.

Hvor er du født og opvokset og
fortæl lidt om din barndom?
Jeg er født på Hebbelstrup Mark ved
byen Mygdal i nærheden at Bjergby,
hvor mine forældre havde et lille husmandssted på 9 tønder land. Vi var 5
søskende, fire drenge og en pige. Min
ene bror er desværre død nu. Min far
havde, ved siden af landbruget, også
en mælketur, hvor han kørte mælk fra
bønderne og til mejeriet.
Da husmandsstedet var for lille og
knap nok kunne forsørge vores store
familie, blev gården solgt og mine
forældre købte i stedet en lidt større
gård/husmandssted på 22 tønder land
i Uggerby, og så gik det bedre. Det var
ca. 5 km fra, hvor vi boede før. På det
tidspunkt var jeg 6 år og kom derfor

til at gå i skole i Uggerby Skole. Jeg
kan endda prale med, at have gået i
en skole med stråtag. Der gik jeg, til
jeg var 11 år, så rykkede familien igen
teltpælene op og flyttede til Hirtshals,
hvor min far fik arbejde på en fiskefabrik. Han kunne ikke holde til arbejdet
på gården, men helbredet blev nu ikke
bedre af at arbejde på fabrikken.
Jeg gik i skole i Hirtshals, til jeg var
14 år og konfirmeret, hvorefter jeg gik
ud af skolen for at komme ud at tjene
på diverse gårde i området.

Så kom du ind til landbruget,
hvad skete der så?
Ja, i starten gjorde jeg da det. Det første sted jeg var på, var en gård på 20
tønder land. Her var vi tre karle. Det
var kun for en sommer, jeg var der, så
fik jeg plads på en større gård i Tornby.
Efter en tid der, fik jeg blindtarmsbetændelse og var sygemeldt i et halvt
år. Derfor kom jeg derfra igen.
Jeg fik aldrig nogen uddannelse.
Det der med bøger, det er altså ikke
lige mig. Jeg vil meget hellere grave
have.
Jeg blev kasseret til session, så jeg
kom aldrig ind som soldat. Så syntes

stent på Kasernen i Hvorup i 25 år,
så det var hende, der forsørgede mig.
Vi havde fået vores datter dengang,
så det var mig, der passede hende,
mens Elly arbejdede.

Ja, du var blevet gift?
Ja, jeg mødte Elly, en dag jeg var henne og besøge min søster som dengang arbejdede på Sømandshjemmet i Aalborg. Min søster skulle ind
og servere kaffe for nogle gæster, og
så sagde det ”bang”, for der sad Elly.
Vi har nu været sammen i 50 år. Vi
har lige haft guldbryllup her i sommer,
og samme dag havde vores datter og
svigersøn sølvbryllup. Festerne blev
holdt sammen på Biersted Kro.
Da vi var blevet gift, flyttede vi i en
lejlighed i Nørresundby. Det blev vi
godt nok træt at, for den var utæt, så
der kom vand ind, når det regnede.
Så, så vi et gammelt ”ledvogterhus,”
som var til salg i Hvorupgaard og som
passede os godt. Det købte vi, og boede der i 40 år.

Hvad fik du så tiden til
at gå med, når nu du
ikke var på arbejde?
Det var næsten nemmere, at du
spurgte, hvad jeg ikke fik tiden til at
gå med, for jeg kunne godt have brugt
meget mere tid.

Vi lavede huset om til et lille landbrug. Vi lejede en halv tønder land
jord af jernbanen. Det jord lå i forlængelse af vores have og kostede 25 kr.
om året. Så byggede jeg nogle skure,
og vi havde lidt grise og geder. Senere
fik vi en hest, fordi datteren begyndte
at ride.
Så begyndte jeg at tage rundt på
diverse lossepladser, og fandt mange
ting og sager som folk smed ud. Det
går jo ikke i dag, hvor der er vagter
på, og man må ikke tage noget med
hjem fra pladserne. Dengang var der
en opsynsmand, som ringede til mig,
hvis der var noget, som han syntes,
jeg kunne bruge. Det var gerne gammelt jern, som kunne sælges til skrothandlere.
På et tidspunkt blev vores nabohus
solgt til en, som havde et nedbrydningsfirma. Ham tog jeg med ud og
hjalp med nedbrydning, og så fik vi
alt det træ vi kunne bruge til opvarmning af huset. Noget af træet blev
også brugt til at bygge skurene til dyrene. Det skulle der ikke søges om
dengang, som der skal nu om dage.
Det var ikke noget som belastede min
ryg, bare jeg tog det med ro. Der var
jo ikke noget, som jeg skulle nå. Der
kom jo en dag i morgen, hvis jeg ikke
nåede det i dag. Så det var ikke noget
problem.
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A f Jens Thomsen N ygaard

mine forældre, at når jeg ikke skulle
ind til militæret, så skulle jeg på højskole, og det kom jeg så i 6 måneder.
Det var på Haslev højskole på Sjælland. Jeg må sige, at det er et ophold,
som jeg nødigt ville have undværet.
Jeg havde en fantastisk spændende
tid der. Det var i 1962, og vi var ca.
100 unge, både drenge og piger.
Efter opholdet på Sjælland flyttede
jeg tilbage til Nordjylland og denne
gang til Aalborg. Her fik jeg først arbejde på værftet, men det var godt
nok ikke mig, så jeg stoppede, da jeg
fik arbejde hos en entreprenør. Det
var meget bedre, og her var jeg med
til at lave fjernvarmen i bydelen omkring Scheelsminde.
På et tidspunkt fik jeg arbejde hos
et firma, som fik til opgave at asfaltere stierne i Zoologisk have i Aalborg.
Det var lidt sjovt. Jeg var ungkarl dengang, og fik ikke altid madpakke med
på arbejde hver dag, men det var lige
meget, for det var altid en masse bananer over ved abeburene, og da jeg
er helt vild med bananer, spiste jeg
bare nogle af dem. Så smed jeg de
tomme bananskræller ind til aberne,
men de blev sure og kylede skrællen
tilbage i hovedet på mig igen. Det var
altså sjovt, grinede han.
Derefter var jeg nogle få andre stedet inden jeg kom ind på Eternit fabrikken, og det var der, jeg var længst
tid. Her kom jeg desværre til skade
med min ryg og blev erklæret invalid
i en alder af 27 år. Vi var en dag ved
at flytte nogle store stålrammer, der
skulle sættes ned i nogle forme, og
da lød der er stor ”Skrald” i ryggen,
og jeg fik umådelig ondt.
Det var en nerve, som var kommet
i klemme i ryggen, og man turde dengang ikke operere, da den sat for tæt
på hovednerven, og man var bange
for, at jeg skulle blive lam, hvis noget
gik galt under operationen.
For 4 år siden blev jeg opereret for
brok. Hvad de end har rodet rundt
med, da de var inde og skære, ved
jeg ikke, men jeg var et helt andet
menneske, da jeg vågnede op efter
operationen, og jeg har overhovedet
ikke mærket noget til ryggen siden.
Det kunne have været dejligt, om det
var sket noget før, men sådan er det.
Elly arbejdede som rengøringsassi-
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Hans og Turbo er klar til en gåtur.
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På markedet fik jeg foræret den flotte hue,
Det grinede vi meget af, men nu har Elly
taget den. Hun synes den er så flot. Så nu
går hun med den, grinede Hans.

I næsten 30 år var jeg lidt løsarbejder på ”Højgård” i Vestbjerg. Jeg hjalp
til når der skulle køres hø og halm ind,
og når der skulle tages kartofler op til
Spritfabrikken. ”Højgård” var jo ejet af
Esp Sørensen, som var formand for
Spritfabrikken i Aalborg. Gården er
lige blevet revet ned, for at gøre plads
til boligbebyggelse.

Men I flyttede så til Tylstrup?

Det var en god ordning. Det skal lige
siges, at der ikke var nær så meget
smidt på jorden i år, som der plejer
at være.
Jeg ved ikke hvorfor, jeg går og
samler alt det svineri op. Man må vel
bare sige, at det er noget som man er
født med. Samtidig får man jo også
noget motion og frisk luft, og det har
jo aldrig skadet nogle.

Ja, det var ved at blive til for meget
med huset. Jeg kunne ikke rigtig blive
ved at ”tumle” det. På det tidspunkt
arbejdede vores datter på Solgaarden, og hun spurgte, om ikke det
kunne være noget for os, at få en af
de nye lejligheder, som lige var blevet
bygget her i Tylstrupparken. Vi kørte
så op for at se på dem, og der var 5
- 6 stykker, som stadigvæk var ledige.
Vi valgte at få en af de store 4-værelses på 96 m2. Det er 11 år siden, vi
flyttede ind.

Men ellers deltager I
ikke i de forskellige
arrangementer i byen?

Så går du og slapper af
som pensionist nu?

Holder I ferie?

Ja, jeg slapper af, men der er stadigvæk nok at se til. Jeg går lidt rundt
og holder have for de gamle, som
ikke selv lige kan klare at slå græsset mere. Boligforeningen af 1944,
som ejer de her boliger, vi bor i, er
meget glade for mig, for så længe at
jeg holder de ældres haver, så bliver
de boende i deres lejligheder. Jeg kan
godt lide at komme ud og snakke
med folk, og kan jeg så samtidig gøre
dem en tjeneste med at slå lidt græs
eller hakke lidt ukrudt op, så er det jo
en win win situation.
Vi går også mange ture med vores
hund, som hedder Turbo. Så har vi
altid nogle poser med, som vi samler papir, plastic og andet affald, som
vi finder på vores vej, op i. Vi synes
ikke, at det skal ligge og flyde, og der
bliver smidt meget affald ud i naturen. Det er noget svineri, men det
betyder ikke noget for os, at tage det
med når vi kommer forbi og så smide
det i skraldespande rundt om på parkeringspladser og andre stedet, hvor
kommunen sætter affaldsstativer op.
I alle markedsdagene havde vi en
aftale med Markedet, om at samle
affald op på alle stierne rundt om i
byen. Så spiste vi gratis i madteltet.

Nej, det har vi aldrig rigtig gået op i,
men vi er da altid til marked og høre
Kandis om søndagen. Vi er glade for
at bo i Tylstrup. Det er en dejlig by, og
vi kommer altid til at snakke med en
masse folk, når vi er ude at gå med
hunden. Vi er ikke med på alle de moderne ting som Computer og mobiltelefoner osv. Vi har et fjernsyn og en
gammeldags telefon. Det er det hele.

Her skulle Hans lige være færdig med
at grine. Ja, det holder vi hver dag. Jo,
vi har én feriedag om året. Det er, når
vi taget til Vildsund Marked. Så tager
vi mad med og kører der op. Det er en
flot tur, og den nyder vi meget.
Udenlands rejser gør vi ikke i. Det
er faktisk sjældent, vi kommer syd for
fjorden, men vi har da været en tur
nede og handle i Tyskland. Vi havde
godt nok ikke noget pas og har heller aldrig haft et, men det betød ikke
noget. Elly har været en tur i Norge
og jeg i Sverige, men der skal vi heller
ikke bruge pas.
Elly hjælper til i Frikirkens genbrugsbutik, her i byen. Hun er der et
par gange om måneden. De har nogle
projekter, som de støtter i Rumænien,
og der er vi da godt nok blevet inviteret med ned, men så skal vi til at have
pas osv. Så det har vi takket nej til.
Vi vil hellere blive her hjemme og
nyde vore 4 dejlige børnebørn og følge
deres liv og udvikling. Den ældste har
været ude at rejse efter gymnasie
tiden, og det har været spændende
at høre om hendes oplevelser.
Så nyder vi vores dejlige hund. Den
er vores et og alt.
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I over 10 år kørte jeg rundt for det
som hed ”Julens Glæde”. Det var en
form for opsparing, som folk kunne
lave igennem et år, for så at have
penge at bruge til jul. Jeg kørte rundt
hver uge i hele Hvorupgaard og helt
ud til Vadum Kirke og Hvorup Kirke
og samlede penge ind, og så fik man
pengene tilbage ved juletid minus et
lille administrationsgebyr. Bl.a. så fik
jeg ca. 1000 kr. om året for at samle
ind. På den måde havde folk jo altid
noget at købe julegaver for, men det
døde ud da Dankortet vandt frem. For
så havde folk ikke rede penge på sig
mere. Pengene, vi samlede ind, blev
givet til en kasserer, som satte dem
ind på en konto i Nørresundby Bank,
og her kunne de så først hæves fra
op til jul.
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Bruger- og pårørenderåd
på Solgården!
A f F ormand S ynn øve J ensen

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning ønsker, at der er et
bruger- og pårørenderåd på alle plejehjem i Aalborg Kommune.
I dialogen mellem bruger/pårørende
og plejehjemmets medarbejdere er
bruger- og pårørenderådet et vigtigt
element, hvor beboerens interesser
varetages.
I dialog med ledelsen drøftes retningslinjer for plejehjemmets daglig-

dag, herunder pleje- og omsorgindsats
og behov for generel kompetenceudvikling.
Ældre- og handicapforvaltningens
grundlæggende mission er at fremme
borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vores tre værdier:
Nærvær, ansvarlighed og respekt.
Bruger- og pårørenderådet blev
dannet og holdt sit første møde den
30/3 2015. Det består af følgende:

Før sommerferien var børnehaven
”Duslingens” forældre og børn på tur
rundt i Tylstrup, for at dele girokort ud
for borgerforeningen. Derved tjente
de 2.500,- kr ind til børnehaven – Vi
siger tak for indsatsen.
Pengene er efterfølgende blevet
brugt til en taxa-cykel til børnene, da

vores gamle og meget populære cykel
er ved at være slidt op.
Den nye, smarte cykel blev taget i
brug i uge 38, hvor vi afsluttede indsatsområdet ”Krop & bevægelse”, her
havde børnene arbejdet med temaet:
”Trafik”. Vi lavede vores egne trafikskilte, som blev brugt denne fredag,

Erhverv og iværksætteri i den nordlige del af Aalborg Kommune
På vegne af bestyrelsen i E rhversforeningen Lone Sudergaard

BusinessAalborg står i samarbejde
med landdistriktsgruppen i Aalborg
Kommune bag et arrangement, hvor
virksomheder, iværksættere og interesserede aktører i Tylstrup, Vestbjerg,
Sulsted, Grindsted og Uggerhalne inviteres til et planlægningsmøde om
udviklingen af virksomheder og iværksætteri i kommunens nordlige del.
Der stilles af og til spørgsmålstegn
ved, om Aalborg Kommune gør mest
for selve Aalborg og ’glemmer’ landdistriktet – også ift. erhvervsudvikling.
Arrangementet skal slå fast, at tilbuddene til virksomheder og iværksættere
er for alle i hele kommunen, og at der
kan laves aktiviteter såsom iværksæt-

terkurser, netværksmøder mv. rundt i
kommunen, såfremt efterspørgslen er
til stede.
Derudover skal arrangementet give
indtryk af, hvordan stemningen i lokalområdet er omkring udviklingen i
erhvervet, hvilke ønsker og behov de
lokale virksomheder og iværksættere
har og ikke mindst, hvad vi sammen
kan gøre for at understøtte udviklingen af området fremover.
Mødet er den 20. oktober 2015,
så det er afholdt når dette blad bliver
udgivet.
Vi ville gerne gøre opmærksom på,
at vi i erhversforeningen prøver at finde muligheder og udvikling af Tylstrup.

A f P E R S ONA L E T PÅ Duslingen

hvor alle børnene havde medbragt
deres egen cykel eller løbehjul. Alle
børnene cyklede med den nye cykel i
front over til hallens parkeringsplads.
Her blev der cyklet hele formiddagen.
Børnehavens forældre har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om at
gentage succesen igen til næste år.

Mad, meninger og tro
Vi skal gennemgå anden halvdel af
bønnen ”Fadervor”.
”Fadervor” bedes hver dag af over to
milliarder mennesker på mere end to
tusinde sprog.
Så den bøn er evig aktuel.
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Sted: Tylstrup Frikirke

Luneborgvej 54, Tylstrup

Program:
18.00 Spisning
19.00 Undervisning
19.30 Pause
19.45 Kaffe og samtale
20.30 Afslutning

Dato: 02. dec.
Emne: Led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde, for dit
er riget, magten og æren i evighed. Amen

Tilmelding til Søren Mortensen 22126340 - smort@stofanet.dk eller Arne
Hansen 51222408 - brar98@gmail.com 3 dage inden den dato du vil deltage. Deltagerpris 25 kr.

Vi vil gerne have nedsat en gruppe
der sammen med kommunen kan arbejde med Tylstrups fremtid – herunder tænker vi bl.a. børnene – de ældre
- butikker - byggegrunde - fritidsaktiviteter og så meget andet.
Skulle DU sidde inde med gode
ideer eller emner vi skal tage med, så
skal du være så velkommen til at ringe
eller maile.
Vi tror på en fremtid i Tylstrup – og
vi vil kæmpe for den.

LÆS OGSÅ INDBLIK PÅ

www.tylstrup-by.dk

Vi kunne
godt bruge
din historie!
I Redaktionsudvalget kunne
vi godt tænke os lidt fornyelse ved nogle flere skribenter, som har lyst til at komme
med små eller store tekster,
små anekdoter osv.
Så derfor: Går du rundt med
nogle idéer og har lyst til at
skrive lidt til bladet, kontakt
en af os i udvalget. Det behøver ikke være hver gang, og
heller ikke at være store tekster. Vi søger faktisk lidt kortere og sjove ting, som kan gøre
bladet endnu mere levende
Så hold dig ikke tilbage. Vi er
åbne for lidt af hvert. Det gælder også Jer i Ajstrup.
Redaktionsudvalget
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Tak til forældre
og borgerforeningen

Synnøve Jensen, Gunhild Jensen og
Bente Jensen. Medarbejder repræsentant er Ingerlise Aune, samt plejehjemsleder, Anne Marie Rosenkilde
På Solgården findes opslag med
navne, mailadresser, telefonnumre
m.m.
Er man beboer eller pårørende og
har man spørgsmål med udgangspunkt i plejehjemmet dagligdag, kan
man altid kontakte en fra rådet.

Fremtiden i Tylstrup
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og købe noget, men jeg vil ikke investerer for meget i tingene. Det skulle
jo gerne sælges igen med fortjeneste.
Så er der selvfølgelig også noget, som
jeg selv ønsker at komme af med. Der
bliver samlet ind hele året rundt, og så
bliver det opmagasineret i et lille kælderrum hjemme hos mine forældre.
Det er da sket, at der er noget, som
jeg bliver nødt til at smide ud, når det
har været med mange gang uden at
blive solgt. Så bliver det smidt ud eller
givet videre til genbrug et eller andet
sted. Det er sket, at der så er kommet en og spurgt, om vi stadigvæk
har den ting, som vi så lige har smidt
væk. F.eks. så har jeg haft nogle billeder, som jeg ikke har kunnet fået
solgt, så tog jeg dem alligevel med
her op, og her i formiddags solgte jeg

Kræmmer nummer 86!!
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Som jeg plejer ved Tylstrup Marked,
så har jeg også i år været en tur nede
i kræmmerrækkerne for at få en lille
snak med en af vores trofaste kræmmere. Denne gang har jeg også ramt
et jubilæum, for det er nemlig 10. år i
træk at Camilla K. Nielsen og hendes
forældre, Hanne og Henning K. Nielsen, stiller op med en stadeplads på
Tylstrup marked. Det syntes jeg skulle
fejres med en lille snak til Indblik.
Det er Camilla, der står for staden,
og i alle de år har hun også haft stade
plads nummer 86 på vores kræmmerliste. Som kræmmeransvarligt den
gang, husker jeg tydeligt den unge
pige, som i 2005 kom til Tylstrup med
sin stand. For hendes alder lå noget
under gennemsnittet for de kræmmere, der plejer at komme til Tylstrup.

Lidt fakta om Camilla K Nielsen
29 år. dvs. at hun kun var 19 år da
hun første gang komme til Tylstrup
Marked. Hun er født i Nørresundby,
men er nu flyttet syd for fjorden til
Aalborg.

Hvad laver du til daglig?
Lige nu er jeg jobsøgende, men jeg
er uddannet salgsassistent inden for

tøjbranchen og har arbejdet forskellige steder i Aalborg

Hvordan fik du ideen til at
bliver kræmmer og hvorfor Tylstrup Marked?
Jeg har lige fra jeg var en lille pige
været med til markeder sammen med
mine forældre, og jeg synes, at det
kunne være sjovt og spændende, at
prøve at have en stand selv. For det
der med at sælge har altid tiltalt mig.
Da jeg så på et tidspunkt havde en
masse ting, som jeg godt ville af med,
kom idéen til at prøve med en stand.
Så var det, at jeg hørte om Tylstrup
marked og følte, at det var et marked,
som passede i størrelsen til mig. Det
er ikke for stort og ikke for lille, det
er lige tilpas. Der er mange boder og
mange mennesker.
Det var ikke så mange ting jeg havde med i starten, men nu kommer
der tit varer ind fra alle sider, både
fra familie og venner, og nu har jeg et
stort udvalg med hver gang. Jeg sælger rigtig godt her, og har især gjort
det de sidste par år jeg har været her.
Der har dog aldrig haft udsolgt når
markedet var slut.
Det skal lige siges, at jeg kun kom-

mer til Tylstrup Marked og så til lidt
bagagerumsmarkeder ude på Dyrskuepladsen i Skalborg. Det er også
rigtig godt. Her kommer man med
trailere og sælger direkte der fra.
Men jeg kører ikke rundt i landet
med campingvognen. Vi kommer kun
til Tylstrup. Når jeg siger ”vi”, er det
er fordi mine forældre og de to hunde
altid er med, når jeg er ude og sælge. Det er også deres campingvogn
vi bruger. Det er sådan en lille familieweekend vi har her i Tylstrup hvert
år, og det er hyggeligt.

Hvorfor synes du det er
sjovt at være kræmmer?
Man møder mange forskellige mennesker og får nogle gode snakke med
dem. Man får mange ideer til, hvad
der kan sælges.

Hvad sælger du?
Det er lidt af hvert, alt efter hvad jeg
kan få fat i. Der er DVD film, Cd’er
tøj og smykker. Der er porcelæn og
lamper osv. Men kan vist godt kalde
det en blandet landhandel.
Det er gerne aflagte ting, som familie og venner kommer og afleverer
hos os. Det sker, at jeg også er ude

Så nu bliver du ved at
være kræmmer?
Det ved man jo aldrig, men jeg må
indrømme, at jeg er blevet noget bidt
at det. Det er sjovt, så jeg har ikke
planer om at stoppe lige nu. De store
markeder Brønderslev og Hjallerup er
for store og dyre, men her i Tylstrup,
har vi altid haft overskud. Det er jo
ikke et levebrød, men bare stadeprisen er kommet hjem + lidt overskud,
så er jeg tilfreds.

Kender du ellers
noget til Tylstrup?
Nej, det må jeg indrømme, det gør jeg
ikke. Jeg har hørt om Kroen, men aldrig være der, og så er der selvfølgelig
Pizzeriaet. Der henter vi maden, når vi
er her. Det er vist det hele.
Men vi hygger os, når vi er til marked her. Der har altid været god underholdning og musik, og vi er altid
i teltet om aftenen. Vi skal da også
ind og høre Sussi og Leo i aften. Det
glæder vi os til.
Flere gange i løbet at samtalen nævner Camilla ordet ”hygge”, og det jo
det ry som Tylstrup marked altid har
haft. Og det er jo det Tylstrup marked
står for: ”Et hyggeligt lille marked”

Vi vil så gerne have din hjælp!
TUI Fodbold – Badminton – Motionscenter – Gymnastik – Håndbold – Banko
Vi vil alle gerne have din hjælp – og denne gang er det bare en lille bitte indsats vi beder om.
Det koster dig ikke noget, kun den tid du ”lige” skal bruge på at tilmelde dig.

Du kan støtte os ved at tilmelde dig :
OK benzinkort – Ring til kundeservice på 70102033
Energi Nord – Ring til kundeservice på 70151670 – Der er pt 56 tilmeldte husstande.
Klubliv Danmark – benyt hjemmesiden www.klublivdanmark.dk
Eller du kan bruge dit bonus kort hos Tylstrup Autohandel
Mange bække små gør den store å.
Jo mere I støtter dem, jo mere støtter de os
På vegne af TUI
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to af dem. De har været med rigtig
mange gange, men nu lykkedes det,
og det er jo dejligt. DVD film og Cd’er
er altid gode salgsvarer, men ellers er
det svært at sige, hvad der er godt
at have med til markedet. Det er en
satsning hver gang
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Barndommens Gade del 8
”Solgården”
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”Solgården” har for nylig været genstand for debat og for så vidt truet på
sin eksistens, idet byrådet var kommet på den tanke, at der kunne spares penge ved at nedlægge institutionen og lade plejehjemsbeboerne bo
på andre af kommunens plejehjem.
Tanken om, at en ældre medborger,
der havde levet det meste af sit liv i
Tylstrup, skulle tilbringe de sidste år i
fx Svenstrup, var ikke til at bære.
Efter massivt pres ser det i skrivende stund lykkeligvis ud til, at byrådet
er kommet på andre tanker.
Det er der stor grund til at glæde
sig over.

De første initiativer
Min far fortalte flere gange om nogle
af de begivenheder, der i sin tid gik
forud for beslutningen om at bygge
”Solgården”.
Der var fx modstand mod et byggeri
af et alderdomshjem i Tylstrup blandt
flertallet i sognerådet i den gamle
Sulsted-Ajstrup Kommune, hvor min
bedstefar sad som medlem. Argumentet var, at man jo allerede havde
et hjem i Sulsted, og så var det vel
ikke til nogen nytte at bruge penge på
yderligere at bygge et i kommunen.
Desuden var der også en vis skepsis

blandt borgere i Tylstrup. Der var fx
blandede opfattelser af behovet, og
der var naturligvis mennesker, som
syntes, at det ville koste alt, alt for
mange penge. Foregangsmændene
var ildsjæle, og de lod sig ikke så let
kue. En dag i slutningen af 40’erne
skønnede man, at tiden var moden til
at indkalde til borgermøde på Tylstrup
Kro, hvor man dels håbede at få fuld
opbakning til projektet fra Tylstrup og
omegns befolkning, men idéen var
også at sende et tydeligt signal til
Sognerådet.
Initiativtagerne diskuterede, hvordan man skulle gribe sagen an. Der
var enighed om, at man skulle engagere en taler, der kunne kridte banen
op. Flere navne blev drøftet. Min bedstefar var en ivrig fortaler for projektet
og var med i den selvbestaltede gruppe, der tog initiativ til borgermødet.
På et tidspunkt foreslog han, at man
jo kunne spørge Bethania-kirkens
præst, Marinus M. Sørensen om at
holde en tale. Det var ikke alle, der
var lige begejstrede for at lade en
Bethania-mand få denne vigtige opgave, men Bedstefar stod inde for,
at pastor Sørensen loyalt ville kunne
magte opgaven. Min bedstemor og
bedstefars pladser stod aldrig tomme

i Bethania, og de havde således gennem en årrække lyttet til Marius Sørensens forkyndelse hver søndag, så
bedstefar vidste, at han var en kompetent mand, der ikke havde besvær
med at holde en større forsamling i
sin hule hånd.
Hermed var sagen afgjort. Pastor
Marinus Sørensen blev spurgt, og han
indvilligede i at tale til forsamlingen
ved borgermødet.
Marinus Sørensen var som sagt en
tillidsvækkende og dygtig prædikant!
Han kom oprindelig fra Frederikshavn,
hvor han i sin ungdom var håndværker, men en stærk omvendelsesoplevelse bragte ham rundt i hele landet
i evangeliets tjeneste. I Sønderjylland
havde han således stået i spidsen for
”teltmøder”, hvor hundredvis af mennesker var blevet berørt af hans fængende forkyndelse.

Mødet på kroen
Far fortalte begejstret, hvordan krosalen var fuld af mennesker. De, der
kendte Marinus Sørensen fra Bethania, var naturligvis spændte på, hvordan han ville klare den lidt uvante
opgave.
Aftenen startede med, at stationsforstander Mortensen orienterede om

bygges et alderdomshjem i Tylstrup,
og min bedstefar, K. P. Mortensen,
blev valgt til formand for udvalget.
Selv om det stadig stod stadig tilbage at overbevise et flertal i sognerådet om det betimelige i at bygge et
alderdomshjem i Tylstrup, gik man i
gang med at samle midler ind, fordi
det også var blevet besluttet, at hjemmet delvis skulle opføres for privat
indsamlede midler.
Der blev afholdt basar, hvortil private skænkede effekterne. Man
startede indsamlinger, hvor der blev
skænket gaver fra 50 til 1000 kr.,
som kunne betales over 5 år.
I 1954 vedtog sognerådet endeligt
at opføre alderdomshjemmet.

Til glæde for familien
Da bedstefar som enkemand blev
gammel, affældig og lettere dement,
kom han selv på hjemmet, og vi pårørende har kun gode minder om

den række af år, hvor han modtog
kærlig pleje og omsorg af dygtige
og omsorgsfulde medarbejdere, der
professionelt og kærligt tog sig af de
problemer, der uvægerligt dukker op
i forbindelse med alderdom og demens.
Min far havde også stor glæde af
hjemmet! Eller måske skulle man
sige, at de ældre på hjemmet havde
stor glæde af ham. Han var i mange
år med, hver gang der blev holdt andagt på ”hjemmet”. En lille gruppe
Bethaniafolk mødte trofast op og
sang for og med de gamle, og Bethanias præst holdt andagt.
I flere år havde min far også en
tjans hver tirsdag på hjemmet. Han
skulle, som han sagde, ”ned at køre
med de gamle”. Det bemærkelsesværdige er, at han trofast mødte op
hver tirsdag formiddag selv efter, at
han var blevet halvfems.
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de planer og tanker, man havde gjort
sig om et alderdomshjem i Tylstrup.
Det handlede bl.a. om størrelse, økonomi, placering og behov
Bagefter var det Bethania-præstens
tur. Alles øjne var spændt rettet imod
Sørensen, da han gik op på talerstolen.
Pastor Sørensen tog udgangspunkt
i beretningen om Josef i Det gamle
Testamente. Religionsundervisningen
i skolen sikrede, at alle var bekendt
med den fantastiske historie, hvor ren
og skær misundelse havde drevet Josefs brødre til at begå den misgerning
at sælge deres bror, Josef til nogle
fremmede købmænd, som tog ham
med til Egypten, hvor han blev solgt
som slave. Men Gud vendte alting til
gode for Josef, og den ultra korte version er, at Josef endte som den øverste i Egypten næstefter Farao.
Da hungersnød senere hærgede
i Israel, blev Josefs brødre sendt til
Egypten for at købe forsyninger, for
Egypten havde i kraft af Josefs geni
oplagret store mængder af korn. Josef kendte straks sine brødre, men de
kendte ikke ham og havde naturligvis
ikke fantasi til at forestille sig, at han
var endt som den mægtigste mand i
Egypten næstefter Farao. Josef åbenbarede ikke sin sande identitet for
sine brødre umiddelbart, men da det
omsider skete, sad de lamslåede og
forfærdede og stirrede på deres bror.
De kunne ikke tro deres egne øjne og
ører. Josef beroligede dem og havde
i virkeligheden kun et påtrængende
spørgsmål til brødrene: ”Hvordan har
min gamle far det?”
Far fortalte, at den aldrende præst,
Marinus Sørensen, tryllebandt forsamlingen i en halv time med udgangspunkt i citatet fra Første Mosebog: ”Hvordan har min gamle far
det”! Han pointerede det ansvar, der
påhvilede den enkelte og samfundet
over for de gamle, og han udfordrede alle i forsamlingen til at spørge:
”Hvordan har vore gamle det”? Og
han understregede alvoren i, at et af
budene lød: ”Ær din mor og far, for at
det må gå dig vel”.
Det hed sig, at da Marinus Sørensen gik ned fra talerstolen var al modstand fejet af banen. Nu kunne alle se
det fornuftige og rigtige i, at der skulle
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Indvielse ved Ultvedsøerne
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Ny ”gammel” præst
i Tylstrup Frikirke

Forandringsparathed

16

Ved en festlig gudstjeneste i Tylstrup
Frikirke søndag d. 4. oktober blev Finn
Kier-Hansen indsat som ny præst i
Tylstrup Frikirke. For mange er det et
bekendt navn og ansigt, som man til
stadighed har kunnet se i Tylstrup. Oftest med en eller 2 hunde i snor. Når
der så i overskriften er sneget ordet
”gammel” ind, ja så har det ikke noget med alder at gøre, men skyldes,
at Finn tidligere har været præst i Tylstrup Frikirke, nemlig i årene fra 1999
– 2007. I mellemtiden har Finn været
leder af den kristne ungdomsorganisation ”YFC” (Youth for Christ), hvis danske afdeling har hovedkontor i Århus,
så da familien valgte at blive boende i
Tylstrup, har Finn pendlet i en årrække.
Nu bød anledningen sig, at Tylstrup frikirke igen kaldte Finn til at blive menighedens nye præst. Baggrunden var,
at den tidligere præst Philip Fodgaard
søgte nye udfordringer som præst ved
kirkens søsterkirke i Aalborg (Bethaniakirken overfor politigården).
Indblik har i den anledning derfor lavet et interview med Finn Kier-Hansen.

Hvad fik dig til at sige ja til
en ny periode som præst
i Tylstrup Frikirke?
Jeg kan sige, at der er 3 væsentlige
grunde.
For det første savnede jeg dele af
præstearbejdet, bl.a. det at forkynde
Guds Ord hver søndag. Det glæder jeg

mig rigtig meget til. Desuden vil jeg
gerne bruge tid på undervisning, og det
at være hyrde, et udtryk som ofte bruges i Bibelen, når det gælder undervisning og lederansvar. Så alt hvad der
indbefattes i udtrykket at være hyrde,
vil jeg som sagt, glæde mig meget til.
For det andet vil jeg meget gerne
være med til, at Tylstrup frikirke kan
tage nye skridt. Jeg har som leder af
YFC i en årrække set, oplevet og forstået vigtigheden af forandring og forvandling. Jeg har set hvordan en organisation kan forandres og flytte sig.
Hvordan man kan tage nye tag – være i
bevægelse, finde nye veje. Det er både
inspirerende og fornyende. Samme
proces har jeg lyst til at være en del
af i Tylstrup Frikirke, og ser frem til en
ny tid.
For det tredje – Sofia, kvinden i mit
liv, som jeg har været gift med i snart
30 år – ville gerne, at vi igen skulle
være fælles om noget. Det har ikke
været så let i de forløbne år, hvor jeg
jo dagligt har pendlet mellem Tylstrup
og Århus fra tidlig morgen til sidst på
eftermiddagen. Nu har vi et fælles projekt, hvor vi kan stå sammen som familie, og det bliver godt!

Hvordan ser du fremtiden som
præst i Tylstrup Frikirke?
Første prædiken med ordene fra Paulus’ brev til Romerne kap. 12.1-2 tager
udgangspunktet i, at vi alle må forvand-

les. Udtrykket Bibelen bruger om forvandling er ordet: Metamorfose (græsk
for forvandling - da Det nye Testamente
oprindeligt var skrevet på græsk). I den
prædiken brugte jeg eksemplet med,
hvordan en larve gennem flere stadier
bliver til en smuk sommerfugl. Vores
sind og sindelag kan også forvandles
– vi kan alle forvandles – understreger
Finn. Der er gode nyheder, der er lys
forude: Gud kan forvandle! Vi har det
bedste i vente, når Gud må stå for forvandlingen!

Hvor kan man møde dig?
Som præst i Tylstrup Frikirke, vil jeg
gerne være en del af lokalsamfundet.
Hvilket allerede skete, da jeg blev engageret i bevarelsen af plejehjemmet
”Solgården”.
Alle, uanset om man er med i Tylstrup Frikirke eller ej, kan komme ind
for at få en snak og en kop kaffe. Jeg
har kontor i Hammelhuset (gamle
Nordeabygning v. brugsen). Kom blot
indenfor. Se om døren er åben. Jeg arbejder på, at få et skilt sat op udenfor,
så man kan se, når jeg er i huset. Ellers
er man velkommen til at ringe: 25 34
90 34. Evt. kan man maile hvis man
ønsker kontakt, eller spørge om noget.
Mailadressen er: Finnkier@gmail.com.
Den nye præst er allerede trukket i arbejdstøjet – så velkommen til en snak
og en kop kaffe!

– om at lade sig forvandle til v. 2.0
Det er godt at være parat, også til
forandring! Så virksomhedskonsulenter har kreeret dette hybridord, forandringsparathed, som bestemt ikke
stod i den ordbog, som lærerinde fru
Andersen anvendte, da hun lærte mig
dansk på Bangsbostrand skole i Frederikshavn tilbage i 1970’erne.
Dermed formår konsulenterne at
skubbe til medarbejdere og ansatte
i virksomheder, som har brug for at
rationalisere og omstrukturere for at
kunne matche tidens konkurrencekrav … jo, jo!
Egentlig bryder de fleste af os ikke
om forandring, vel? Det er ubekvemt,
skaber rod, og koster energi. Nej,
dybest set må tingene godt forblive,
som de er – hvorfor reparerer på noget, som virker!
Ja, hvorfor! Det oplagte svar kunne
jo være, at noget faktisk ikke virker.
Hvorvidt det er sandt for virksomheder, der er i konsulenternes vold, skal
jeg lade være usagt.

Men det er i hvert fald sandt, når
blikket kastes bare en lille smule ud
over vores egen bekvemlighedszone.
Hvis du lurer rundt om hjørnet af de
grænsekontrolposter og hegn, som
popper op på vores kontinent, får du
uvilkårligt øje på forhold, som ikke
fungerer. I skrivende stund er Europa
præget af flygtningestrømme, som
ikke er set i mange år. Det kalder da
på reparation og forandring, gør det
ikke?
Så om end det er ubekvemt, så synes grundlæggende forandring faktisk
være både nødvendig og ønskelig.
Men hvordan forandrer vi dog verden, så mennesker ikke skal vandre
hvileløst om i verden? Svaret er enkelt, forløsende og samtidig voldsomt
udfordrende: Vi lader os forvandle!
Fra Skaberens, Guds, hånd er verden sådan set velskabt, uden behov
for at mennesker flygter fra ondskabens udfoldelse.
Men mennesker forkludrer nogle

gange det velskabte til noget værre
forvrænget noget. Og så må der en
forvandling til, for at det velskabte bliver fremtrædende.
Heldigvis er mennesker rent faktisk
skabt forandringsparate. Gud har givet os med en helt forunderlig evne til
at udvikle os til det bedre. Og Gud har
endda en forandringskonsulent parat,
som hedder Helligånden.
Så i det øjeblik vi indser, at forandring er nødig, i samme stund vi bestiller Gud til at sende sin forandringskonsulent, så går Han i gang med en
forandring, en forvandling, som på bibelsk hedder en metamorfose. Som
larven blive til puppe og derefter sommerfugl, så forvandler Gud enhver,
der er beredvillig, til en meget, meget
bedre DIG v. 2.0!
Så ser det bedre ud, næste gang
du lurer rundt om hjørnet – og ser dig
i spejlet! Jo, der er håb forude.
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præ st, Tylstrup Frikirke
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Tylstrup Marked 2015
– endnu en god oplevelse
A f H anne H edegaard , markedsudvalget

gået i tænkeboksen for at få ideer til
Tylstrup marked 2016.
Markedsudvalget vil altid gerne
have ideer og kommentarer i forhold
til det afholdte eller kommende marked, så har du noget på hjertet, må
du gerne ringe eller skrive til undertegnede på hha@nordfiber.dk / 20
74 02 65.
Der indleveres/-samles en del
glemte eller tabte effekter under sådan et marked. Har du mistet noget

til dette års marked, kan du også kontakte mig for at høre om det ligger
blandt det fundne.
TAK til alle jer der var med som
gæst, kræmmer, hjælper, leverandør
eller sponsor til dette års marked.
Uden den store lokale opbakning
kunne det slet ikke lade sig gøre.

nyt fra TYLSTRUP Badminton
Banefordelingen for motionister sæsonen 2015 – 2016 er godt i gang.
Der er stadig ledige tider, at booke
baner på. Vi har 5 baner til rådighed
tirsdage og fredage. Du er meget
velkommen til, at kontakte Tylstrup
Badminton Klub på mail: tylstrup.
badminton@gmail.com for nærmere
information og bookning.
Vi opfordre dig til, at være med i
en sport som udover sved på panden
også rører lattermusklerne og som giver gode venskaber. Du behøver ikke
stille med flere spillere end dig selv.

Vi finder nogen du kan spille sammen
med.
Prisen for en sæson er kun 600
kr pr. spiller. Dertil kommer udgifter
til bolde, som du kan købe gennem
klubben.
Tylstrup Badminton Klub takker
alle jer motionister, som har deltaget
i den forgangne sæson og dejligt, at
så mange af jer fortsætter i den vi er
godt i gang med.
TILMELDING og betaling til sæson
2015-2016 sker via TUI’s hjemmeside. Klik ind på: www.tuif.minisite.dk

og følg anvisningerne på badminton/
kontingent.

Ses vi?

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

November 2015

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

November 2015

Den sidste weekend i august dannede nok en gang rammen om Tylstrup
marked.
Vejret var nogenlunde på vores
side, så vi have mange gæster på
pladsen og i de mange boder.
Der skal hvert år prøves noget nyt
både indenfor underholdning og aktiviteter. Det bliver ikke altid en succes,
men heldigvis har vi da igen i år oplevet begejstring fra gæsterne til flere
af programpunkterne. Nu er vi atter
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Dana Cup er en stor begivenhed for
ungdomsspillere i hele verden. U14
tøserne i Tylstrup havde i år æren af
at få lov at deltage.
En Dana cup uge byder på mange
oplevelser både socialt og sportsligt.
At møde folk fra hele verden var stort
for disse tøser, de glædede sig helt
enormt til at mærke den unikke stemning til så stor en turnering.
Med afgang fra klubben mandag
i uge 30 startede det. Først var der
indkvartering på Bagterpskolen i Hjørring, vi var så heldige at blive tildelt
en hel kælder på skolen. Kælderen er
i hverdagen ungdomsskolen i Bagterp
og det betød, at pigerne og vi trænere
havde masser af plads.
Mandag aften var den store åbningsceremoni, det vrimlede med folk
i hele Hjørring, folk sang, heppede
og huede. Desværre var vi i Tylstrup
ikke udvalgt til, at gå med i optoget
gennem hele byen, men det var ok
for Hjørrings nye stadion vrimlede ligeledes med folk der sang og heppede helt vildt. Underholdningen på
stadion var fed, blandt andet spillede
Infernal på scenen og optoget ramte
stadion, hvor alle lande skulle præsenteres. Super oplevelse.
Tirsdag morgen startede det
sportslige, vi skulle nu ud og spille
mod et norsk hold, regnen silede ned
og pigerne skulle lige vågne, men er
du gal de gav den gas. Tøserne havde
før turneringen været ramt af en del
nederlag, det tager naturligt på sådan
en folk pigers selvtillid. Vores fokus
var, at vi skulle kunne gå fra banen og

A f Tanja M ejer T homsen

mærke at vi gav alt hvad vi havde i os,
vi skulle fighte røven ud af bukserne
og det GJORDE de her tøser. Gennemblødte og oppe mod overmagten
fra Norge, fik vi et halvt stort nedelag
på 9-0, men pyt der var fremgang at
spore, vilje, gejst og selvtillid havde
ramt disse fantastiske tøser.
Der var kamp igen tirsdag aften, vi
skulle fortsætte, hvad vi havde vist
om morgenen, regnen havde lagt
sig og der var perfekt fodbold vejr på
banerne i Tornby. Sidelinien var fyldt
med forældre som kom for at bakke
tøserne op. Starten blev desværre en
halvskidt affære, som vi helst ønsker
at glemme. 2 halvleg derimod var fantastisk. Vi ender igen med et nederlag, men det går frem ad, og vi lukker
færre mål ind i denne kamp end om
morgenen, 6-0 blev det til.
Tiden imellem kampene på tirsdagen blev ikke spildt, pigerne skulle ud
og brænde nogen lommepenge af,
der skulle shoppes og det blev der☺
Onsdag var sidste kampdag i det
indledende gruppespil. Formiddagen/
middagen blev brugt på en tur i Dana
Camp. Dana Camp er Dana Cups udgangspunkt, det er her alle deltagere
mødes til bl.a. spisning, det er også
her, at man har lavet en hel gade fyldt
med boder og arrangementer, der er
fodbold relateret. I gaden ligger også
Dana cups tivoli og Diskotek. Der var
kamp kl. 15 og det skulle vise sig, at
blive en mandfolke præstation udover
alle grænser. Aldrig har jeg set en flok
piger knokle så meget i 2x 20 min.
Ved halvleg står der 0-0, vi er opti-

Vi fejrer 1 . sondag i advent

mistiske. 2 halvleg er lige så fantastisk som første dog indkasserer vi 2
mål, men hvad gør det, når vi udvikler
os på denne måde. FANTASTISK. Så
skulle man tro, at tøserne var trætte
og blot ville hvile, MEN nej, tøserne
skulle selvfølgelig pyntes og afsted
i tivoli/disko, nu skulle der tjekkes
drenge ud fra diverse lande..:)
Torsdag er der slutspil i B-gruppen,
nøj hvor var vi spændte, det er vind
eller forsvind og de her piger ville så
gerne spille mere Dana Cup. Morgenen blev en lille smule hektisk, kampen var tidlig om morgenen og der
skulle tages bus til en lille by væk fra
Hjørring, hvor kampen skulle spilles.
Vi startede sløvt, vi var ikke helt
vågne, men fighter viljen var der stadig. 0-0 ved halvleg, denne var nervepirrende, vi var her oppe mod et
hold som var meget på samme niveau som os, den skulle vindes. Midt
i 2 halvleg får vi straffe, YES chancen
for at score turneringens første mål,
desværre misbruger vi denne chance.
Kampen endte 0-0 og vi må ud i en
straffesparks konkurrence. Her er vi
desværre heller ikke skarpe og taber
1-0. ØV ØV ØV.
Skuffelsen var stor, chancen var
der og vi ville så gerne have en kamp
mere, udviklingen var så stor og vi er
så stolte af de her tøser.
Uanset resultat skulle ugen sluttes
ordentlig af inden turen gik hjemover
fredag morgen. Den stod på pizza,
slik chip osv. Og vi fik sammen sluttet
en rigtig fed tur af. Bestemt værd at
prøve for alle ungdomshold.

Søndag d. 29 november kl. 16.00 fejrer Tylstrup borgerforening traditionen tro 1 søndag i
advent. Juletræet på hjørnet imellem Luneborgvej og LP. Jacobsensvej tændes og hvis vi er heldige kommer julemanden forbi med godter til børnene. Der serveres varmt gløgg til de voksne
og saft til de yngste. Vel mødt til en lille hyggelig sammenkomst.
Tylstrup Borgerforening

Til Dana Cup med
fodboldholdet

A f Line A lgrensen, fodboldspiller og deltager

Det har været en tur som jeg ikke
glemmer, der er en masse forskellige ting, jeg har lært, og mødt nogen
super søde personer, som jeg måske
ikke kommer til at snakke med igen,
men det er lige meget, jeg snakkede
med dem den uge.
Som hold blev vi virkelig rystet sammen, man kom til at snakke med alle,
og det gør en masse. Ikke mindst når
vi spiller men også i vores fritid.
Vi boede på Bagterp skolen, der var
ikke ret mange danskere på skolen.
Hver gang vi skulle spise middags- og
aftensmad, skulle vi med en bus fra
skolen og ind til selve campen, som
bestod af boder og hallen med mad
og fodboldkampe der blev spillede
dernede. Når man kørte i bussen på

vej til de forskellige ting, var der en
rigtig god stemning, for mange hørte
musik og sang højt, det var så vildt,
specielt fordi det var sange fra flere
lande. Man stod i lange køer for at
komme ind og spise, for at komme
ind skulle man vise armbånd. Maden
var fin, der var noget man altid kunne
lide, for der var altid ris, eller brød.
Morgenmaden var på skolen og bestod af toast brød eller rugbrød, marmelade og ost, der var også mulighed
for at få havregryn.
Jeg synes, at det var al for kort tid,
selvom at det var en hel uge, det føles
som 2-3 dage. Dagene efter stævnet
var noget helt andet, vi snakkede om
Dana grinede af de sjove ting.
Da jeg tråde ind på banen til min

første kamp, kunne man mærke at vi
var meget tættere som hold. Jeg er
anfører på holdet, så jeg skulle op til
dommeren og modstandernes anfører, det var rigtig underligt, at vi ikke
snakkede dansk. Jeg har aldrig prøvet at spille mod andre lande før, så
det var underligt at man ikke kunne
forstå, hvad modstanderne sagde til
hinanden. Det var også sjovt at se
hvor stor en forskel der var, nu når vi
er så unge.
Det har virkelig givet mig nogle ting,
som jeg ikke kommer til at prøve på
samme måde igen. Det var virkelig en
opleves for livet, som jeg ikke bare
lige glemmer.
Ville virkelig ønske at der kom en
lignende tur igen.
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Dana Cup 2015
– Tylstrup tøserne
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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

Aktive spejdere

Arkivets dag

A f Susanne, G ruppeleder M S spejderne T ylstrup F rikirke
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Først var det indvielsen af
faciliteterne ved Ultvedsøerne
Den 19 sept. var der stor aktivitet ved
Ultvedsøerne. Hele det store projekt
skulle indvies, og det var selveste
borgmesteren i Aalborg kommune,
der skulle klippe snoren og holde
indvielsestalen. Hele byen var på benene, og Tylstrup Frikirkes spejdere
havde sammen med de lokale KFUMspejdere, lovet at varme brød og grille
pølser på de nye bålgrill. Spejderne
mødte talrigt op i uniform – man er
vel spejder – så man på den måde

kunne vise, hvem man var. En del af
at være lokalt spejderarbejde er jo
netop, at man bidrage ved forskellige
festlige lejligheder. Desuden er der
ingen tvivl om, at spejderne fremover
vil få glæde af de nye faciliteter ved
søerne. Så alt i alt var det en dejlig
eftermiddag for en flok friske spejdere
og deres ledere.

Så blev det Åbent
landbrug på Klovborg
Kører man rundt i Tylstrups omegn
støder man ind imellem på skilte
med navnet Klovborg. Navnet dækker
over en række gårde. Ejerne Niels og
Lars havde inviteret spejderne til at
være aktive, når de d. 20.sep. havde ”Åbent Landbrug”. Så spejderne
etablerede en lejrplads med bål på
en af gårdene – den i nærheden af
Øster Brønderslev. Her kunne gæster-

ne, og dem var der mange af, brænde
træperler og få ting med hjem.
Desuden blev der solgt snobrødsdej til 5 kr. I alt blev der tjent 1050
kr. – altså solgt 210 snobrøde. Både
de små og store spejdere var aktive
dagen igennem. Så i fællesskab skal
man finde ud af, hvilken god oplevelse man kan få for pengene. Ikke
blot fik man gode samtaler om det at
være spejder, men dagen medførte
også, at en ny leder meldte sig. Så
dagen må siges, at have været en
stor succes.
Men ikke nok med det, spejderne
kunne også nyde en lækker middag
lavet over bålet: Fasan stegt i gryde!!
– og intet smager bedre, end det mad
man selv har lavet. Godt at have en
jæger blandt spejderlederne!!

Lørdag den 14. november har alle lokalarkiver i Danmark åbent hus.
Det gælder også Egnsmindesamlingen for Sulsted/Ajstrup sogn.
For dem som ikke ved det, så har samlingen til huse på Sulsted skole.
Her har en masse billeder, skrivelser og andre lokale effekter til huse. Så vil
du gerne vide lidt om din bys historie, så er du velkommen til at kikke ind
mellem 10:00 og 16:00, og få en snak med bestyrelsens medlemmer.
Der er altid frisk kaffe på kanden.
Hilsen bestyrelsen!
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Tylstrup frikirkes spejdere har haft et
aktivt efterår. Specielt weekenden d.
19. – 20. sep. foregik i et hæsblæsende tempo, og det var derfor dejligt
at, at septemberhimlen var, som der
lyder i en sang: Septembers himmel
er så blå, dens skyer lyser hvide!
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SØG STØTTE!

FLAGREGULATIV

Husk at man som foreninger og
institutioner i Tylstrup og omegn,
kan søge Borgerforeningen om
midler, til gavn for byens virke...
Vi ser frem til og høre fra jer.

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

• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

• Tylstrup Marked

Erhvervsforeningen er ansvarlig for fredag, TUI er ansvarlig for lørdag, Bethania er ansvarlig
for søndag

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

Kalender
november 2015
11.
kl. 13.30
11.
kl. 19.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

13.
kl. 18.00-24.00

Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Julefrokost på Toftegårdscentret i Sulsted.

14.
kl. 10.00-16.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
i forbindelse med Arkivets dag.

18.
kl. 19.00-22.00
19.
kl. 9.00
19.
kl. 19.00-21.00
21.
kl. 13.30

Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Andespil på Gavlen i Tylstrup.

24.
kl. 14.00
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Sognepræst Kristen
Kunkholt, Tårs: Anne Marie Løns forfatterskab, sæligt
bogen ”Prinsesserne”. Gratis kaffebord.

25.
kl. 12.00
		
		

Aktivitetscentret Gavlen:
Arrangement med KJ. Phillips underholder med sang
og musik. Menu Stegt flæst og persillesovs. Dessert:
Citronfromage. Pris 125 kr.

26.
kl. 19.00-21.00
27.
kl. 11.30
29.
kl. 10.00
		

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Aktivitetscentret Gavlen:
Fælles Julefrokost. Alle er velkommen.
Ajstrup Sogn:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendigt.

december 2015
1.
		
1.
kl. 19.00-22.00
2.
kl. 18.00

Aktivitetscentret Gavlen:
Solgårdens 60 års fødselsdag.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Tylstrup Frikirke:
Mad, meninger og tro. Se side 9.

3.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen

4.-5.
kl. 10.00-16.00

Abbé Pierres Klunsere:
Loppemarked.

4.
kl. 14.30
5.
kl. 13.30
		

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
Aktivitetscentret Gavlen:
Jubilæumsbanko ved Støtteforeningen.
Alle er velkommen.

9.
kl. 13.30

Aktivitetscentret Gavlen:
Julehygge.

9.
kl. 19.00

Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

10.
kl. 19.00-21.00
		

Tylstrup Skytteforening:
JULESKYDNING i foreningens lokaler i Tylstruphallen.
Sidste skydning inden jul.

9.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Julekoncert i Ajstrup Kirke med Vor Frue Kirkes Kor,
		Aalborg.

11.
kl. 13.30
15.
kl. 14.00
		
16.
kl. 13.30
16.
kl. 19.00-22.00
17.
kl. 9.00

Sulsted/Ajstrup Efterløns- og Pensionistforening:
Andespil på Toftegårdacentret i Sulsted.
Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.
Aktivitetscentret Gavlen:
Banko ved Centerrådet. Alle er velkommen.
Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

20.
kl. 19.30

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

25.
kl. 10.00

Ajstrup Sogn:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Januar 2016
5.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

7.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

8.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

12.
kl. 17.00

Ajstrup Sogn:
Gud og spagetti i Ajstrup Kirke.

14.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

14.
kl. 19.30
		

Ajstrup Sogn:
Sangaften i Sognets Hus. Peter Andersson og
Gitte Engen: Carl Nielsen.

februar 2016
5.
kl. 14.30

Ajstrup Sogn:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

11.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

17.
kl. 19.00-22.00

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.

18.
kl. 9.00
18.
kl. 19.00-21.00

21.
kl. 9.00
21.
kl. 19.00-21.00

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

Næste udgave af INDBLIK omdeles
i februar 2016 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Jens senest:

23.
Ajstrup Sogn:
kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognets Hus.
		
Sognepræst Kirstine Rafn, Vrejlev: Fra forstadstøs til
		sognepræst. Gratis kaffebord.

den 9. januar 2016
... hvis du har oplysninger om arrangementer som
foregår i perioden fra ca. medio november 2015 til
ultimo februar 2016.

ANNONCE I INDBLIK

KONTAKT Jens Thomsen Nygaard

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

Tlf. 61 18 21 62

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

jensthn@nordfiber.dk
Priser

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

Sørens Mortensen
smort@stofanet.dk
Tlf. 98 26 13 41

www.tylstrup-by.dk

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent.
Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.
Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

24.
kl. 10.00
		

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

26.
kl. 14.00
		
		

Ajstrup Sogn:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Agnete Odgaard
Jensen: Kunsten at bevare livesmodet trods modgang.
Gratis kaffebord.

28.
kl. 19.00-21.00

Jens Thomsen Nygaard
jensthn@nordfiber.dk
Tlf. 61 18 21 62

Ajstrup Sogn:
Morgensang i Sognets Hus.

19.
Ajstrup Sogn:
kl. 19.30
Sogneaften i Sognets Hus. Forfatter Charlotte Rørth:
		
Foredrag med udgangspunkt i bogen ”Jeg mødte
		Jesus”.
20.
kl. 19.00-22.00

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

Tylstrup Skytteforening:
Skydning i foreningens lokaler i Tylstruphallen.

Støt
INDBLIK

- lav en indbetaling på vores konto:

7448-1202245

Du bestemmer selv beløbet.
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Ajstrup Sogn:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

12.
kl. 19.00-21.00

18.
kl. 13.30
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Aktivitetscentret Gavlen:
Damernes butik. Modeshow.

december 2015

25
v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17

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

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

Tryksager, reklameartikler,
skilte, web og print ...

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

ABBE PIERRES
KLUNSERE

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

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

NATURETECH
OPMÅLING OG PRØVEUDTAGNING

VANDLØB – TERRÆN
LANDBRUG – FORSYNING

WWW.NATURETECH.DK
+45 4063 3163

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

98 26 14 18
v/ Finn Jensen
Luneborgvej 160 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 24 · mnhandel@mail.dk · www.mnauto.dk

Luneborgvej 57-59-60
9382 Tylstrup

www.s-lange.dk

KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP

Slotsgade 31 – 9000 Aalborg

Biltlf. 30 96 04 82

Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tel. 98 70 49 00
www.noerresundbybank.dk
Dejlig lokalt til daglig
Torvet 1 · 9492
Blokhus
ApS

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

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

... mød os på
Skovmarken

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

Orangeriet’s
gårdbutik

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

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

November 2015
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November 2015

Luneborgvej 106 - 9382 Tylstrup
v. Birgit Kristiansen
Bestilling af blomster på mobil 29461162
Åben tirsdag til fredag 10-17

Murermester

Søren Sørensen
Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murermester-ajstrup@mail.dk

Brønderslev afdeling
Bredgade 7-11, 9700 Brønderslev
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Tlf. 96 45 52 60

Ajstruphus
Udlejning til fest og mindre arrangementer.
Godkendt til 50 personer.

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80

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

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

Mail: sverpe@gmail.com

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

Jeanette Bækgaard
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
mr@agro2business.dk
AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen
21 64 71 81
(Træffes ikke mandag)
kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)
Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67
Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
98 26 25 40
Spejderne:
Tonnie Ehlers
98 26 24 25

TUI Håndbold
Lise Larsen
61 75 39 03
Ajstruphus
Udlejning
v/ Marianne Pedersen
98 26 01 98
22 78 05 83
sverpe@gmail.com
Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Birthe Thomsen
21672644
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lasse
21 17 26 61
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk
Dagplejere
v/ Mette Nielsen
98 26 21 91

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

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

KFUM-Spejderne
Sulsted/Tylstrup
Gruppen
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Trine Pallesgård
27 58 71 78

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

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

simon_bjerg_kristensen@hotmail.com

Vikarierende Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

Foreninger og medlemmer af disse opfordres til at give besked til
Jens (jensthn@nordfiber.dk) ved ændringer på formandsposten

tyl@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
hcc@nordfiber.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34
maagaardblok@mail.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

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

AN-TV/Stofa
88 30 30 30
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lisbeth Pilgaard
29 72 36 84
lapilgaard@gmail.com
Næstformand:
Thomas Jefta Pedersen
30 23 76 29
HAMMER BAKKER
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Dan Jensen
98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk
TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Hans Christian Christiansen
23 68 97 90
formand@tylstrupvand.dk
VENSTRE
v/ Ib Jensen
98 29 71 77

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

