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AT VÆRE NY
A F PH IL LI P FO DG AARD

F

ølelsen af at være ny er speciel.
For nogle er det spændende og
fyldt med en masse positive associationer, der er fyldt med muligheder og glæder, mens det for andre kan
være svært, og meget grænseoverskridende, at være ny. Man står overfor
nogle udfordringer og nogle ting, som
skal på plads. Man skal også etablere
sig med et nyt sted at bo og arbejde,
man skal etablere sig socialt og lære
nogle nye mennesker at kende. Man
skal lære humoren og omgangstonen
som ikke bare skifter fra sted til sted,
men også fra person til person…
Jeg flyttede til Tylstrup for et år siden, og det at være ny i Tylstrup har

været spændende og udfordrende.
Tylstrup er en by med mange fællesskabsarrangementer, arrangementer
som jeg også har fået lov til at være
en del af, da jeg blev bedt om, som
præst for Bethaniakirken, at holde en
Skt. Hans tale, og da jeg var med til
at holde markedsgudstjeneste på Tylstrup marked.
Det er godt at opleve at være et
sted, hvor man kan hilse på hinanden,
når man mødes, det er en af de store
værdier ved at bo i en mindre by, hvor
folk kender til hinanden.
Der er to oplevelser som helt specielt har været med til at give en oplevelse, af fællesskabet i byen, for mig.

Den ene var Bethaniakirkens adventskoncert. Dette var en stor oplevelse at se, hvordan man i Tylstrup
fandt sammen, for at synge og glædes
over julen, den første søndag i advent.
En aften med hygge og glæde, en aften med fællesskab og en aften med
god musik og god stemning.
Den anden store oplevelse var, at
fejre juleaftensgudstjeneste i Tylstrup,
her fik man mulighed for at ønske
glædelig jul til en masse herlige folk
i Tylstrup, og derved opleve den helt
specielle stemning som julen har.
Det har så langt været godt at være
ny i Tylstrup…
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NY BEBOER PÅ SOLGÅRDEN
A F LIS BETH MO RTENSE N

Der er kommet en lille ny beboer på
Solgården, som hedder Stella. Det er
en lille hundehvalp af racen Shih Tzu,
som er en meget selskabelig og nem
hund.
Som navnet også siger, skal hun
være en lille stjerne på Solgården og
være samlingspunkt og samtaleemne
for beboerne. Hun bringer allerede
stor glæde og fornøjelse hos beboerne, som skiftes til at sidde med hende.
Stella er hurtigt faldet til og er blevet
en naturlig del af stedet. Stella tilhører
Mariann Holm og vil derfor kun være

på plejehjemmet i arbejdstiden.
Stella har allerede opnået æren af
at være i tv sammen med et par af
beboerne.

Mens håndværkerne roder i både
stuen og på 1. sal pga. flytning af centerleders kontor, er der hverken rart
for mennesker eller hunde at være på
kontoret. Derfor blev Stella i mandags
sendt til træning i festsalen, hvor sidde-gymnastikken netop skulle starte.
Stella deltog aktivt i fodarbejdet til
stor morskab for de øvrige gymnaster.
Herefter var al energi brugt og Stella
lagde sig til at sove under kaffebordet, mens hun snorkede højt, så alle
kunne høre hende.

FRA 9 TIL 10!
Januar 2010
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D

et er kun få dage siden, vi
skiftede fra ”nullerne” til 2010.
Hvorfor tallet 2010? Som
bekendt er det ikke et tilfældigt tal,
som en eller anden har fundet på.
Faktum er, at hver gang vi skriver
2010, er det en slags henvisning
til Jesus Kristus, for det er omkring
2010 år siden, han blev født. Grunden til, at vore forfædre indrettede
kalenderen efter ham, er vel, at de
anså Jesus for at være den mest
centrale og betydningsfulde skikkelse i historien. Her mange år efter må
vi vel også konstatere, at han uden
tvivl er den person, som har haft
den største gennemslagskraft og
gunstige indflydelse på menneskers
tilværelse op gennem historien. Det
gælder også for vort eget land, hvor
det kristne budskab har været den
bærende livsanskuelse og et urokkeligt fundament i mangfoldige år.

De gode nyheder ved dette årsskifte er, at intet har ændret sig,
selv om mange mennesker i vor tid
har fravalgt og forkastet kristendommen.
Budskabet, Jesus kom med, er
nemlig uafhængigt af modeluner
og nye idéer. Det interessante er
da også, at mennesker, som vælger
at slå deres lid til ham, til stadighed oplever de samme forunderlige
velsignelser i deres liv, som kristne
altid har gjort. Lad mig blot nævne
et par eksempler, som illustrerer
pointen.
I en gospelsang, der handler om
det Jesus kan gøre for os, hedder
det:
”I’m free from the fear of tomorrow –
I’m free from the guilt of my past!”
Stærkere, smukkere og mere aktuelt kan det ikke siges ved indgangen til et nyt, ukendt år og årti!

Sangens budskab er enkelt: Jesus kan med uformindsket styrke
formidle en livsforvandlende positiv ændring ind i det enkelte menneskes liv ved, at han, som sangen
siger, fjerner brodden af frygten for
den ukendte morgendag, som kan

”I’m free from the fear
of tomorrow – I’m free from
the guilt of my past!”
ride hvem som helst som en mare,
og han kan lette et menneske for en
skyldbetynget dårlig samvittighed,
Hvis de to byrder – frygten for
det ukendte og tyngden af en dårlig
samvittighed - fjernes fra et menneskes skuldre, er der udsigt til et
godt liv. Måske var det en overvejelse værd endnu engang at reflektere
over, hvorfor vi skriver 2010!

TYLSTRUP – BYEN HVOR DU KAN SLAPPE AF!!
Professionel fodboldspiller holder fri i Tylstrup
IN T ERVIEW M ED MEG AN M ANTH E Y V/ S Ø R E N M O R TE N SE N

M

egan er en 21 år gammel
amerikansk pige, som man
engang imellem kan møde i
Bethaniakirken og andre steder i Tylstrup.

Hvorfor kan vi møde dig
i Tylstrup Megan?

Hvad laver du i Hjørring?
Jeg spiller professionel fodbold i ”Fortuna Hjørring”, som er en damefodboldklub.

Kan du forklare lidt mere?
Helt fra jeg var 4 år, har jeg elsket
at spille fodbold. De første år i nogle
foreninger og siden klubber. I USA får
man tilbudt gratis undervisning og ophold (Scholarship) hvis man f.eks. er
dygtig nok, til at spille på deres fodboldhold. Jeg fik på denne måde 4
års gratis ophold fra jeg var 17 til jeg
blev 21 år. De sidste 2 år foregik det i
Charleston i South Carolina.

Jeg havde lyst til at opleve andre
lande, og en af mine kontakter i USA
sendte information om mig til forskellige klubber bl.a. i Danmark. Her viste
”Fortuna” sig så interesseret, og efter
at have sendt video til Danmark, blev
jeg kontaktet for prøvetræning. Det
førte så med sig, at jeg fik kontrakt
med klubben for foreløbig et år.

Interessen for kirke, hvor
stammer den fra?
Fra jeg var lille af, tog mine bedsteforældre mig med til kirke engang imellem. Lidt efter lidt ønskede jeg at lære
mere om hvad kristendommen var. Jeg
elskede søndagsskolen, kom med på
lejre osv., så mine forældre kørte mig
til kirke, og det endte med, at de selv
blev der. Siden da, fra jeg var 10-12
år gammel, har kirken været mit faste
tilholdssted. Den daglige kontakt med
Jesus giver mig mod og styrke, til at
gå ud i hverdagen – når du har Jesus
med, er du aldrig ensom. Som der står
over indgangen til Liverpool fodboldstadion – You’ll never walk alone – du
går aldrig alene!
Så jeg føler mig hjemme i Bethaniakirken, og her kan jeg dele min tro
med andre ligesindede.
Så Megan: Velkommen til Tylstrup
– når du ønsker at slappe af!

Januar 2010

I grunden holder jeg til i Hjørring, men
forinden var jeg via andre kontakter,
blevet kendt med en familie i Tylstrup.
Og da jeg kommer fra en farm langt
ude på landet i staten Washington, et
par timers kørsel fra Seattle, ”føler”
jeg mig hjemme i Tylstrup. Her tilbringer jeg en del af min fritid – kan være
en del af kirkefællesskabet – og rigtigt
hygge mig og slappe af.

Men herfra og så til Danmark?
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TYLSTRUP

BORGERFORENING

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået
for legepladsen i anlægget.
Derudover har vi udlejning af flag og lyskæder:
Pris pr. weekend

Medlemmer

Ikke medlemmer

Flagstænger med flag pr. sæt

25 kr.

50 kr.

2 lyskæder inkl. pærer*
lejepris pr. kæde

150 kr.

250 kr.

For leje kontakteks Hanne og Preben Rasmussen, Vestergårdsfade 15, Tlf. 98 26 27 29
* lyskæderne er 1 stk. ca. 24 m. og 40 pærer, og 1 stk. ca. 20 m. og 30 pærer. (Kulørte pærer)
Ødelagte pærer der ikke skyldes alm. brug eller slitage skal erstattes med 25 kr. pr. stk.
Bestyrelsen

Januar 2010
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JULETRÆET TÆNDES

A F L A R S LY K K E L A R S E N , T Y L S T RU P B O RG E R FOR E N I N G .

T

raditionen tro blev Borgerforeningens juletræ i Tylstrup
tændt, den første søndag i
advent. Og traditionen tro var der
mødt rigtig mange op, for at vi i fællesskab kunne få træet ordentligt
tændt.
– Men det er jo ikke nogen let
opgave, så derfor havde vi også

i år fået hjælp til dette af ” Den
cyklende julemand” som med en
lille trylleformular fik tændt træet,
med hjælp fra alle de fremmødte
børn. Efter et par sange og dans
om træet, delte julemanden godter
ud til børnene, ligesom der også var
gløgg og kager til de voksne.
En rigtig god tradition her i Tyl-

strup med juletræstænding, og
hvor træet i år også har stået flot
pyntet op med sne.
Og lad mig så i forbindelse med
denne første udgave af Indblik
2010 på borgerforeningens vegne
ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår.

JULETRÆET FIK NY FOD

A F L A R S LY K K E L A R S E N , T Y L S T RU P B O RG E R FOR E N I N G .

E

fter at vi de sidste par år, har
døjet med at juletræet ville
stå skævt i sin sokkel. Besluttede vi i bestyrelsen at der skulle laves en sokkel til træet.
Efter at vi havde fået den gamle
sokkel op (Den var tung skal jeg hilse

og sige) og udgravet til den ny. Kom
vi på lidt af en opgave med at få røret, som er lavet af beton og godt 2 m
langt, ned i jorden. - Og det skulle jo
også gerne stå i vatter.
Til det fik vi hjælp af Dan, fra tømrermester Ole Kristiansen, der fik

løftet det nye rør på plads. Vi skal
også rette en tak til Tylstrupmureren, Ib Nielsen, som forærede os
rør og cement, samt en tak til vognmand Kurt Larsen, som leverede
støbesand.

ØMME MUSKLER
A F JAKO B RO HDE

M

on ikke vinteren med kulde og
en masse sne at flytte rundt
med har givet mange ømme
muskler. Det er der råd for. Lene Povlsen bor lige lidt uden for Tylstrup og
har åbnet en klinik, hvor hun hjælper
folk af med den slags problemer. Samtidig fortsætter hun med, som hun har
gjort i lang tid, at forhandle Aloe Vera
produkter.
Til daglig har Lene job som køkkenassistent på Aktivitetscentret ”Grønningen” i Brønderslev. De tredive timer
hun bruger på det om ugen er for lidt,
synes hun. Hun har mere energi. Og
da hun bor i et hus hvor der er plads,
har hun besluttet at starte som selvstændig fysiurgisk massør i sin fritid.
Hun er oprindelig uddannet som
køkkenleder og har altid interesseret
sig for sundhed og alternativ behand-

ling. Nu har hun uddannet sig til lægeeksamineret fysiurgisk massør. At hun
er kommet på den tanke skyldes først
og fremmest at hun altid selv har benyttet sig af massage. Og det har altid
hjulpet hende, når hun har haft behov
for det. Så derfor var der ikke så langt
til tanken om at starte op for sig selv,
og på den måde hjælpe andre som
hun selv er blevet hjulpet.
Nu er hun i hvert fald startet lige så
stille op. Hun har ikke faste åbningstider. Man ringer til hende og aftaler
en tid. Har man svært ved at komme
hjemmefra, eller er man et par stykker
der kan samles privat et sted, kan hun
også lokkes til at komme på privatkonsultation. Det kunne godt blive en rigtig hyggeaften. Hun er i besiddelse af
en transportabel massagebriks som
hun så tager ”under armen” og møder

op med. Den benyttede hun for øvrigt
en hel del i foråret hvor hun havde lånt
et lokale gratis i Aalborg et par måneder. Der havde hun så konsultation en
dag om ugen.
Lene kunne godt tænke sig, at det
med tiden skulle blive hendes hovederhverv at betjene folk med forskellige former for alternativ behandling.
Med sin grunduddannelse ligger kostvejledning lige for. Og der findes andre
former for massage som Lene kunne
tænke sig at lære. Men lige nu tager
hun det stille og roligt. Hun er startet
op lige så stille og får mere og mere
at lave.
Så har du et problem med ømme
muskler og trænger til massage; så
prøv at ringe på tlf.nr. 40 18 95 03 og
lav en aftale med Lene.

oktober 2009
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TYLSTRUP RIDEKLUB BYDER VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE 2010!
A F BETTI NA MØ R K

I

Januar 2010

Tylstrup Rideklub glæder vi os over
den succes vores aktiviteter i det
foregående år har bragt os og ser
frem til, at vi i 2010 har mulighed for
at udvide disse aktiviteter med nye
indslag, til glæde for alle, der har interesse i denne skønne sport/fritids
interesse.
En særlig tak skal naturligvis lyde til
vores trofaste sponserer og alle de fantastiske frivillige hjælpere, der bl.a. gør
det muligt for os at afholde nogle meget
spændende og vellykkede stævner.
Ligeledes skal en tak lyde til Mariann og Kjeld, der har gjort Vråsminde
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FLOT JULEOPTOG
GENNEM TYLSTRUP
A F BETTI NA MØ R K

T

raditionen tro samlede juleoptoget fra Tylstrup rideklub store
som små den 29. november 09.
Turen gik gennem byen i flotte kostumer og på trods af at, de meget
modige små ponyer måtte vise et par
af de store heste, at de ikke ville blive
spist i en mundfuld ved banesporene,
så gik turen, rigtig godt for alle.
Denne tur gennem byen er noget
der hvert år bliver set meget frem til
blandt rytterne og vi vil derfor gerne
benytte lejligheden til at sende en stor
tak til alle på Solgården, beboere såvel som personale, for at de hvert år
tager så godt imod os.
Julesalmerne vi får sunget sammen
er for os et sikkert tegn på at julen er
skudt i gang.
De bedste hilsner
Fra alle os til alle jer!

til vores andet hjem, med deres hjertevarme og villighed til altid at stå parat med hjælp til lille som stor.
I aktivitetskalenderen kan man
i grove træk få en fornemmelse af,
hvad vi har at byde på i årets løb.
Dog har vi ikke i denne udgave af
Indblik mulighed for at indsætte dato
for samtlige stævner, da disse endnu
ikke er uddelt fra nordjysk stævneudvalg, men som alle andre aktiviteter
vil vi med opslag i byens erhvervsliv
byde velkommen med mere info til
alle interesserede.
Vi vil endnu engang gøre opmærk-

som på at et medlemskab aktivt som
passivt giver mulighed for flere klubfordele. Samtidig er du med dit bidrag
bl.a. med til at give de yngste i klubben mulighed for omkostningsfrit at
deltage i ridelejr. En begivenhed der
for de yngste, som ikke nødvendigvis
føler sig hjemme i traditionelle foreningsaktiviteter har stor betydning
for deres sociale udfoldelse.
For mere info eller kontakt til klubben henviser vi til www.tyl.nordjyskeklubber.dk
Tylstrup Rideklub ønsker hermed
alle et lykkebringende 2010!

Januar 2010
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”DET DER VAR
IKKE SJOVT, LENE!”
A F L E N E M A N S T RU P

Januar 2010
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ådan lød det fra min store dreng
(2½ år) i dagplejen her hos
mig. Vi spillede fodbold ude i
haven. Vi var begge opslugt af det og
gik op i det med liv og sjæl, og pludselig kom jeg til at tackle ham. For god
ordens skyld vil jeg nævne, at han
altså ikke slog sig, men han blev irriteret på mig. Jeg var vildt forpustet og
grinede åbenbart lidt for meget – og
så faldt bemærkningen. Og så grinede
vi begge, og kampen fortsatte, måske
endda lidt vildere end før, alt imens de
tre små legede i sandkassen.
Jeg morer mig over sådan en bemærkning. Den lød ret ”voksen”. Måske er det papegøjesprog. Men han
forstod at bruge det. Eller bemærkningen, der faldt for mange år siden,
fra en anden dreng, som op mod jul
sad og kiggede ret så nedtrykt på sin
tallerken med mandariner, hvori der
ikke var en dråbe saft tilbage: ”Lene,
de der mandariner er altså helt døde.
Dem kan man ikke spise”. Så er det
med at finde grimassen, der passer.
Jeg er netop vendt hjem fra en gåtur
med min hund Lukas. Det er en fantastisk smuk dag mellem jul og nytår. Da
jeg går hjemmefra og kommer ud i det
smukke snedækkede landskab, hvor
solbriller næsten er påkrævet, ja, så
dukker den ene sang efter den anden
op i mine tanker – først ”Walking in a
Winter Wonderland” – dernæst selvfølgelig ”I´m dreaming of a White Christmas”, og da sneen pludselig igen
begynder at falde helt tyst fra himlen,
kommer de næste strofer ”Der er ingenting i verden så stille som sne”. Og
i stilheden har eftertænksomheden
god grobund, og snart løber tankerne
afsted. Alt mens jeg går, er det snart
det ene – snart det andet jeg tænker
på. Og pludselig er mine tanker ved
mit arbejde som dagplejer. Og så er
det, at den ene sjove bemærkning og

oplevelse efter den anden kommer.
Jeg går og bliver rigtig glad – endnu
engang – for mit job.
Jo, jeg har meget lange arbejdsdage, men det opvejes af så mange
andre positive ting. Jeg har søde og
dygtige kollegaer, som jeg ganske vist
ikke ser hver dag. Jeg kan li´ de fysiske rammer på mit job. Det er en gammel villa, der er godt på vej til de 100
år, den bærer præg af, at mange børn
og hunde har boltret sig der. Slitagen
lader sig ikke altid skjule, men jeg kan
li´ huset, for det er jo mit eget hjem.
Jeg kan stort set selv planlægge mine
dage, og så oplever jeg ikke stress.
Tænk at have et job, hvor jeg gerne
må tage mig god tid og har tid til fordybelse.
Men den væsentligste årsag til, at
jeg har valgt at arbejde som dagplejer
i stedet for som korrespondent, er jo
den simple, at jeg kan li´at være sammen med børn. Når jeg åbner døren
06.30 en kold og blæsende vintermorgen, og et lille barn rækker sine arme

over mod mig og er klar til at komme
med ind og hygge i sofaen med en bog
eller måske straks kaste sig ud i Legoklodserne, ja så smelter mit hjerte.
Den tillid, et sådan lille barn viser, er
fantastisk. Og så er grunden lagt til en
god dag. I løbet af den første times tid
er hele holdet som regel ankommet,
og så går vi rigtig i gang med dagens
gøremål.
Jeg føler, mit ansvar er stort. Min
opgave er jo ikke bare at lege med
børnene, spise, skifte, putte osv. Jeg
tænker tit på, at når et lille barn fødes,
er det et ubeskrevet blad. Jeg ved jo
godt, at vores personlighed dannes ud
fra både arv og miljø, så selvfølgelig er
der ”puttet” noget i børnene, som de
ganske enkelt har arvet fra mor og far.
Men snart begynder miljøet at skrive
på dette blad. Og hvor SKAL der altså
bare skrives med omtanke.
I løbet af de første måneder er det
næsten udelukkende mor og far, der
skriver på barnets blad. Så kommer
jeg som dagplejer ind i billedet, og

det er fantastisk, men også et stort
ansvar. For hvor kan man modellere
med disse små skabninger. Da er
opgaven jo at give barnet en god forståelse for sig selv og for andre. Vise
barnet alle de fantastiske ting livet
indeholder, musik, leg, natur, mad,
venskab, forskellige følelser m.m. og
i alt dette lære barnet at mestre livet.
Jeg er godt klar over, at det er en livs-

lang proces, men den lille smule, jeg
kan lære og give et barn sammen med
dets forældre i de første 3 år af livet,
er for mig en livsbekræftende og ansvarsfuld opgave.
Lad os fange alle børnenes smil og
sende endnu flere tilbage. Ja, også da
gerne vi voksne imellem.
Jeg glæder mig til mange nye sjove
bemærkninger, mange knus og hygge-

lige timer sammen med børnene også
i 2010. Og lad mig til sidst lige slå fast
– jeg tjener altså også min løn, hvis
jeg selv må sige det. Prøv lige at regne efter, hvor mange stykker overtøj
og støvler, 4-5 børn og jeg skal have
på en kold vinterdag, når vi skal ud og
kælke eller ”lave engle i sneen”. Men
9½ time skal jo altså også gå med
noget.

For alle som vil have et bedre velvære
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen
Tilmelding på tlf. 23 90 74 37 i centerets åbningstider
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

250,00 kr.
400,00 kr.

Kort kan købes hos Tylstrup Lavpris, i Dagli’ Brugsen og hos John i Hallens Cafeteria. Alle brugere der benytter
motionsafdelingen skal være medlem af TUI’s motionsafdeling. Medlemsskab koster KUN kr. 20,- om året.
Medlemskort udstedes af Motionshjælperne i træningslokalet og skal medbringes til hver træning.

Motionsudvalget
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstruphallen
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et var lige før vi glemte julen i
december 2009, ikke fordi der
ikke var sne nok, det var heller
ikke fordi forretninger og handelsfolk
ikke gjorde opmærksom på at julen
stod for døren. Gik man sig en tur i
byen, var der også pyntet og lagt op
til jul, som der plejer at være, men alligevel havde julen ikke den gennemslagskraft i medierne, som den plejer
at have. Der var godt nok både julekalender og de samme julefilm som
sidste år og året før. Men det, der det
meste af december tog hele billedet i
sendefladen, var klimatopmødet i København. Fra nær og fjern ankom topledere fra lande i verden, for at gøre
sig kloge på klima, det lige fra Obama
til Lars Løkke Rasmussen. Det var den
globale opvarmning og menneskernes indhug i de globale ressourcer,
der blev diskuteret i dagevis. Så vidt
vides, fik man ikke rigtig noget ud af
det.

Fællesskab
En af årsagerne til at det gik, som det
gik, var vel at alle ville have så meget
som muligt til sig selv, ingen ville give
til fællesskabet, selv om man, engang
i fremtiden, kan se selvudslettelsen i
øjnene, var det ikke nok.
Jeg tror at en af de store mangler
i fremtiden, bliver mangel på fællesskab. Det at være sammen med

nogen, er en vigtig faktor i et hvert
menneskes liv, og det at skabe ting og

”...selv om man, engang i fremtiden, kan se selvudslettelsen i
øjnene...”
udrette noget sammen, betyder noget
for alle mennesker. Nu har vi bare de
sidste mange år prøvet, at bilde os selv
ind, at sådan er det ikke. Stress og fortravlethed har gjort os ensomme, når
vi i vor jagt på løn og prestige kommer
trætte og udaset hjem fra arbejdet,
magter vi næsten ikke andet end at
falde ned i divaneseren, og se på et
eller andet i det altid ”kørende” TV. Vi
snyder dermed os selv, og ikke mindst

vore medmennesker, som vi kunne
dele gode oplevelser med. Nu bliver
det så sådan, at det næsten ikke er til
at finde frivilligarbejdere mere, nogen
der vil tage sig at børn og unge, der
ønsker at dyrke idræt. Nogen der vil
være sammen med unge mennesker,
der ellers er overladt til sig selv. Der er
heller ikke mange, der finder tid til at
besøge de gamle og syge. Vi har nemlig nok i os selv.

Tilbage til fællesskabet
Hvis vi ønsker at bo i en bedre by og
i et skønnere område, må vi nødvendigvis få syn for andre end os selv. Vi
må forstå at livets bedste stunder, får

vi i samvær med andre, og ikke i ensomhed i et stort samtalekøkken eller
foran fladskærmen. Vi har alle brug

”Vær selv den forandring du
ønsker at se i verden”

Lokal opvarmning
Jeg går ind for lokal opvarmning, ja
også den vi får fra varmeværket, men
mere den vi kan give hinanden ved at
være opmærksomme og ansvarsfulde
over for vore venner og medborgere.
Lige før jul sad jeg i Genbrugsforretningen, og fik en kop kaffe sammen
med et par af mine gode venner, vi
talte om livets mange glæder og sorger. Mens vi sad der kom en ældre
kvinde ind, og hun havde det ikke
godt, det kunne man se. Hun fortalte,
at hun skulle være alene juleaften,

hun havde ingen familie at være sammen med i år. Og mens hun fortalte
os det, stod der tårer i hendes øjne.
Mine venner, som jeg sad og drak kaffe sammen med, så et kort øjeblik på
hinanden, og sagde så med en mund:
”Du kan da komme og være sammen
med os juleaften”. At se den ændring,
der skete, i den ældre kvindes holdning, var simpelthen en glæde. Tårer
blev til glæde vendt. Se det er en lokal opvarmning, som jeg går ind for.
Ghandi sagde engang: ”Vær selv den
forandring du ønsker at se i verden”.
Det er ved at give at man får, og den
fornemmelse af glæde og velvære det
giver at hjælpe og støtte et medmenneske, kan ikke erstattes af hverken
fladskærm eller samtalekøkken. Så
lad det nye år blive et klimaår, hvor vi
sætter lokal opvarmning højere end
alt andet.
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for hinanden. Vi har jo stort set alle,
alt hvad vi har brug for af materielle
goder, og hvis nu det ikke er det, der
giver os glæde og tryghed, hvorfor så
samle på mere af den slags.
Du skal nødvendigvis ikke redde
hele verden, men måske bare begynde at interessere dig for de helt nære
ting, det kunne bl.a. være fællesskabet i kirkerne, i Tylstrup Gospelkor,
eller fællesskabet i en af de mange
foreninger i Tylstrup. Det kunne være
det fællesskab, det giver, at støtte det
lokale forretningsliv, at møde mennesker hos Spar købmanden eller i
Dagli´Brugsen

Får jeg noget ud af det? Ja, det tror
jeg du gør på længere sigt, ellers er
der måske nogen, der får noget ud af
at møde dig, eller får glæde af, at du
lægger dine penge og dit engagement
i de lokale forretninger og de lokale
fællesskaber.
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Juleafslutning i ASTA

Årsmøde i ASTA

Den 17. december blev træningen
ændret til en regulær hyggeaften
med gløgg, æbleskiver og pakkespil.
Der kom næsten 100 og deltog med
godt humør. Ind i mellem spisning og
pakkespil skulle håndbolden også lige
røres!

Alle er velkommen til at deltage i
ASTAs årsmøde, som afholdes i Tylstruphallens cafeteria, Torsdag den 4.
februar 2010. Der er igen i år brug for
nye bestyrelsesmedlemmer, så hvis
der er 3 nye, der melder sig, ser det ud
til at kunne køre videre. Bestyrelsen
har ikke været fuldtallig i denne sæson af flere forskellige årsager, men vi
håber på, at der er nye friske ildsjæle
i Tylstrup, Sulsted eller Ajstrup.
Følg med på www.astahb.dk
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Sponsorater til ASTA
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ASTA har fået en sponsormand, Henrik
Studsbjerg, til at hjælpe med at skaffe
nye spillersæt til klubben, så vi alle
kan se hæderlige ud. Vi kan nu takke:
Energi Nord for et helt sæt til U14 piger og da vi i år har 2 hold af U14 piger
var der stærk brug for sponsoraterne
fra Tylstrup VVS Aps og Tømrerfirmaet
Dan Jensen A/S. SIFA – tvbingo hjalp
os med et sæt til U16 drenge og sidst
men ikke mindst har Nordjyllands
Skrothandel givet til Damesenior. Vi
mangler stadig et par hold, der skal
have nye sæt. Næste skridt bliver at
opgradere træningsmateriel, for bl.a.
boldene bliver hurtigt slidte.

Drikker du
KARAT kaffe?

Så kan du støtte
Håndboldalliancen ASTA
ved at aflevere mærkerne
fra kaffeposerne til John
i Tylstruphallens cafeteria.

Det har i mange år været en tradition
at de ældste børn i børnehaven ”Krudtuglen” går Lucia optog i december.
Det plejer kun at være forældre og
søskende, der har glæde af at opleve
børnene gå Lucia i børnehaven, men
denne gang har beboerne på Solgår-

den også haft fornøjelsen. Børnene
var på besøg onsdag den 9. december, hvor de stolte og glade gik rundt
på alle gangene og sang Luciasangen.
Alle sluttede af i festsalen, hvor de
blev trakteret med æbleskiver og saftevand.

Forældre og bedsteforældre var også
inviteret, og det var der mange der
havde benyttet sig af. En rigtig dejlig
eftermiddag, og aftalen er at det skal
være en tradition fremover.
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LUCIA PÅ SOLGÅRDEN
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Kvartalets profil:

SVEND SØRENSEN
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et er søndag formiddag. Solen
skinner fra en næsten skyfri
himmel på den ellers kolde oktoberdag. Indbliks udsendte har taget
A4-blokken under armen og kameraet over skulderen, for at cykle ud og
snakke med en af Tylstrups borgere.
Denne gang gælder det ingen ringere
end ”nr. 92”……? Og hvem er så ”nr.
92”, tænker den kvikke læser nok?
Jo det var såmænd det nummer, som
min far altid forlangte, når han via
centralen, skulle ringe til vognmanden
for et få en gris kørt på slagteriet. Det
var nemlig Vognmand Svend Sørensen, som havde det nummer i ”gamle
dage”. Og ham vil jeg tage en snak
med i dag. En snak jeg har glædet mig
til længe, og det blev både hyggeligt
og interessant.
Navn: Svend Sørensen.
Stilling: Pensioneret vognmand/buschauffør
Alder: 89 år.

Civil stand: Gift med Anna.
Børn: En søn, Bent som er gift og bor
i Vester Hjermitslev. Der er et barnebarn.

Hvor længe har du boet i
Tylstrup, og hvor kom du fra?
Vi har boet i Tylstrup siden 1947, altså
i 62 år. Jeg kommer fra Hune og Anna
fra Pandrup.

Hvorfor endte I i Tylstrup?
Der var meget dårlige tider, der lige
efter krigen. Jeg arbejdede i Tørvemosen i Kaas og lidt i Statsplantagen i
Hune, men ville gerne lidt videre.
Så var det at min svoger Hardy Bach
havde nogle bekendte, der havde købt
en vognmandsforretning i Tylstrup. En
handel de havde fortrudt, og derfor
ønskede at sælge igen. Så min svoger
og jeg tog en hurtig beslutning. Vi gik
i et kompagniskab og købte forretningen sammen.

Undersøgte I byens
faciliteter da I flyttede hertil?
Nej overhovedet ikke. Det hele skete
meget hurtigt. Vi vidste da hvor Tylstrup lå, men det var stort set også
det hele.
Men nu bruger vi meget byen. Vi kommer tit i ”Gavlen” på Solgården, lige
som vi også ynder at komme i Sognets Hus. Hver tirsdag formiddag, hvis
vejret tillader det, kører jeg ”gå i gang
ture” med de svageste ældre på plejehjemmet. Vi kører dem rundt i byen
i kørestole. Det har jeg hjulpet med i
mange år.

Hvor arbejdede du, og hvornår
stoppede du med at arbejde?
Vi købte som sagt vognmandsforretningen i 1947, og vi startede op helt
fra bunden af. Det var meget hårdt.
Det var jo efterkrigsårene, og det var
trange tider. Lige som der var så mange ting der, skulle tages hensyn til,
bl.a. rationering på benzin. De første

Så i 1972 besluttede vi at sælge lastbilen og huset og dermed lukke forretningen ned. Vi købte derefter huset
her på Gl. Skolevej, hvor vi nu har boet
i 36 år.
Jeg tog kørekort til bus, og fik arbejde
hos Hallund busser som rutebilchauffør. Der var jeg i 6 år, hvor jeg var
chauffør på ruten Hjørring – Aalborg
via Jerslev, Hallund, Klokkerholm,
Ørum, Vodskov. Foruden at køre med
passagerer, bragte vi også pakker ud
især til diverse mekanikere på ruten,
ligesom vi havde medicin med ud for
apoteket. (nogle af stederne skulle
der endda betales pr. efterkrav, så
vi skulle også modtage penge). Så
havde vi også 75 aviser fra Vendsyssels Tidende, som vi skulle smide ud
af vinduerne til de abonnenter, vi kom
forbi på vejen. ”Jo det var et alsidigt
job”, sagde han med et lille smil på
læben. Vi havde jo også skolebørnene
med hver dag, så der var godt liv i
bussen på visse ture. Efter 6 år fik jeg
arbejde ved Tylstrup Busser, hvor jeg
var i 4 år, til jeg gik på efterløn i 1983
som 62-årig. Helt stoppe med at arbejde gjorde jeg nu ikke, idet jeg blev
afløser hos H.C.’s Taxa her i Tylstrup.
Det blev jeg ved med til H.C. lukkede
firmaet ned.
Da jeg stoppede med vognmandsforretningen fik Anna arbejde ved Aalborg Kommune som rengøringshjælp
ved Tylstrup skole. Et job hun var

meget glad for. Hun nød at komme ud
og få kollegaer, og at få en mere aktiv
arbejdsdag, hvorimod jeg kom til at
sidde stille bag rattet i en bus.

Deltager du i
byens arrangementer?
Ikke så meget nu, men jeg har da før
i tiden været meget aktiv i forskellige
foreninger. Jeg var sekretær i Vognmandsforeningens bestyrelse for
Brønderslev og omegn i 12 år. Det var
utroligt spændende at være med der.
Så var jeg med i bestyrelsen i vandværket her i Tylstrup i 25 år, ligesom
jeg sad i Brugsens bestyrelse i ca. 20
år. Her har jeg arbejdet sammen med
3 forskellige uddelere. Til sidst har jeg
siddet i Centerrådet i 2 år og Ældrerådet i 8 år.

Hvad synes du der
mangler i Tylstrup.
Jeg synes, der er utroligt synd, at vi
ikke fik lov til at få en ny Taxa forretning i byen. Det kan godt være svært,
at få en Taxa fra Aalborg til at køre til
Tylstrup for at køre en til f.eks. Sulsted
for at besøge nogle.

Hvad synes du at der
er godt i Tylstrup?
Der er rigtig mange gode butikker
i byen, ligesom vi har en rigtig flot
sportshal. Tylstrup er en by med liv i,
og det skal vi være glade for. Det er
ikke alle små byer, der har så mange
butikker og virksomheder.
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måneder havde vi hverken nogen steder at bo eller en telefon. Så vi kørte
frem og tilbage hver dag. Så fik Anna
og jeg en kvistlejlighed på hjørnet af
Bilgårdsvej og Luneborgvej, og fik der
en telefon installeret med det samme.
Min svoger flyttede ind i et lille træhus
på den grund på det nuværende Jens
Thises Vej 4, hvor han senere byggede
huset, der ligger der i dag. Vi havde
to lastbiler. Og der var to faste kørsler,
nemlig kørsel med grise til slagteriet
og så vareudbringning for Brugsen.
Resten af kørslen var mere løst. Vi tog,
hvad der kom ind.
Efter et par år besluttede vi at dele forretningen i to, så vi fik hver sin forretning. Jeg fik grisene og Brugsen med
til min forretning, og i 1953 byggede
Anna og jeg så huset i det daværende
Vestergade (nu Luneborgvej 94). Nu
var tiderne blevet meget bedre, og der
var godt gang i forretningen. Vi havde
nu fået hus, have og garage, og så fik
vi jo også Bent.
For at få sådan en lille etmandsfirma
til at køre, krævede det jo også, at der
var en her hjemme til at tage telefonen og skrive de indkommende opgaver ned (Jeg kørte jo rundt ude på
vejene). Den tjans klarede min kone
Anna til UG.
Der var hele 6 vognmandsforretninger i Tylstrup dengang, så der var hård
konkurrence om markedet.
Efter 25 år kunne ryggen ikke mere.

17

Hvordan får du tiden til at
gå som pensionist?
Det går stille og roligt. Jeg cykler en
tur hver dag når vejret tillader det. Det
bliver til en 4 – 5 km hver gang. Så har
vi en stor have, som jeg nyder at gå og
pusle i. En gang om ugen holder bogbussen oppe ved Brugsen, og her er
jeg gæst hver gang for at bytte bøger.
Jeg holder meget af at læse, især erindringsbøger. Men jeg går heller ikke af
vejen for en god roman.
En hyggelig formiddag var ved at
være til ende. Det har været rigtig hyggeligt og efter det officielle interview
var til ende gik snakken om mangt og
meget om Tylstrup gennem tiderne.
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BADMINTON
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i har bedt Rasmus Thingholm
– klubbens nye ungdomstræner
om, at skrive lidt om hans vej til
badmintonsporten og det er blevet til
denne artikel – god læselyst!

Mit liv som badmintonspiller.
Jeg begyndte at spille badminton tilbage i februar 2001. På daværende
tidspunkt havde jeg spillet fodbold
i hele mit liv, og jeg var efterhånden
gået kold i den ensformige fodboldtræning, som vi fik serveret tre gange
om ugen. Jeg havde derfor brug for
at starte på en frisk, og eftersom jeg
havde spillet en del badminton i den
lokale ungdomsklub sammen med en
god kammerat fra netop fodboldklubben af, valgte vi begge to at begynde i
Lindholm Badminton Klub. I begyndelsen trænede vi et par timer om ugen,
hvor det dog ikke var af særlig seriøs
karakter. Jeg nød blot at få fodbolden
lidt på afstand for en tid. Men da den
nye sæson tog sin begyndelse, og vi fik
tilgang af en træner, der var væsentligt bedre på alle områder end den

foregående, blev jeg virkelig bidt af
sporten. Jeg var efterhånden begyndt
at ramme bolden hver gang, mine
greb var blevet væsentligt forbedret,
mine bevægemønstre var så småt begyndt at ligne noget, der mindede om
benarbejde og min motivation og spillelyst var enorm. Jeg fik mulighed for
at træne tre gange om ugen på to forskellige hold i nogle måneder, og trænerne kunne åbenbart spore så meget fremgang, at jeg efter under et år
som badmintonspiller blev rykket op
på klubbens aspiranthold, hvor klubbens næstbedste spillere kæmpede
om at blive en del af klubbens bedste ungdomshold. Man skulle mene,
at det ville blive hårdt at indse, at jeg
ikke længere var en af holdets bedste,
men tværtimod. Det motiverede mig
blot endnu mere til at forbedre mig,
og jeg nød virkelig at blive udfordret
af spillere, der var indtil flere niveauer
bedre end jeg selv. Jeg gav den en
ekstra skalle til hver eneste træning,
og flere gange blev jeg efter træningen var overstået for at spille enten
med min far eller med dem, der nu ellers måtte være til stede.
Da min træner efterhånden mente,
at jeg var ”modnet” nok til at deltage
i åbne stævner, blev det forestående
Aalborg-mesterskab på hjemmebane
udvalgt til at skulle danne rammen for
min debut. Jeg var med i både single- og doublerækken, og udfaldet af
singlekampene står meget svagt i min
erindring, formentlig fordi jeg tabte
dem alle, mens doublen gik over alt
forventning. Min noget mere øvede
makker og jeg kom helt til semifinalen, hvor vi dog måtte strække gevær
til et par dygtige drenge fra Vejgaard.
Det, jeg husker tydeligst fra min debut
som turneringsspiller, var dog ikke det
flotte resultat, men derimod et lille
uheld, der hændte midt i kampens
hede. Vi spiller den føromtalte semifinale, hvor jeg på et tidspunkt bliver

overspillet af modstanderne. Dum og
uerfaren som jeg er, vælger jeg at gå
ned at slå en baghånd. Det jeg dog
ikke havde opdaget var, at min venstrehåndede makker allerede var på
vej ud for at slå til bolden, så i det øjeblik jeg skal slå til bolden rammer han
selv bolden, hvorefter jeg får både bolden og hans ketsjer i hovedet. Jeg blev
knockoutet på stedet som en bokser,
men dette skulle ikke stoppe min lyst
til at spille, selvom mit ansigt mest af
alt mindede om en pakke bacon i tern,
fordi strengene havde lavet mærker i
min pande.
På dette tidspunkt var jeg allerede
dybt fascineret af sporten, men efter
at have deltaget i et stort, åbent stævne var jeg solgt. Badminton var bare
min sport. Det, der blandt andet fascinerer mig ved sporten, er de tempofyldte dueller, hvor man skal kæmpe
en vis legemsdel ud af bukserne for
at sikre pointet. Noget andet, der tiltaler mig, er ideen om, at man er på
egen hånd. Man kan ikke give nogle
holdkammerater skylden, hvis det går
galt. Man har ene og alene ansvaret
for, hvordan kampene går. Taber man,
har man enten mødt en bedre spiller
på dagen, spillet under niveau eller
lignende. Det er kun ens egen skyld.
Men noget af det vigtigste ved den her
sport er, at selvom man er sin egen
lykkes smed på banen, så er sammenholdet med de andre eminent
både til træning og stævner. Selvom
man er konkurrenter, kan man bruge
utallige weekender i kolde, ildelugtende haller, hvor man har det rigtig sjovt
og rart med hinanden. Det er en tid,
som jeg savner rigtig, rigtig meget.
Månederne gik, og jeg trænede
på aspirantholdet resten af den sæson og hele den efterfølgende. Jeg
udviklede mig som badmintonspiller,
lavede nogle udmærkede resultater
til stævner og var stadigvæk bidt af
sporten. Belønningen kom da sæso-

modet fra mig. Jeg trænede stadigvæk
3-4 gange om ugen og lavede nogle
fine resultater til de mange stævner,
men denne sæsons højdepunkt var,
at jeg fik chancen som hjælpetræner
på et par af klubbens ungdomstræninger. Jeg havde ikke på noget tidspunkt overvejet den mulighed, men
da den bød sig kunne jeg ikke takke
nej. Jeg opdagede en helt ny side af
sporten. Det var en fantastisk oplevelse at få muligheden for at give alt det,
man har lært, videre til andre. Jeg var
bidt af det fra starten. Jeg ville mere
end det. Det skulle senere vise sig, at
jeg fik mulighed for det. Men først var
jeg et år på idrætsefterskole i Silkeborg. Her havde jeg 100 % fokus på
min sport, og lod mit fokus på skolen
ligge lidt i baggrunden. Jeg trænede
tre gange om dagen, fem gange om
ugen – halvanden times badmintontræning, en times fysisk, badmintonrelateret træning samt halvanden
times intensiv styrketræning. Derudover havde jeg et morgenløb på 2,2
km hver eneste morgen. Dette skulle
vise sig at være en god investering, for
dernede opnåede jeg mit hidtil bedste
niveau, hvor jeg endnu engang nåede
i M-rækken og klarede mig flot. Det
havde dog sine omkostninger, da jeg
kom hjem efter et år dernede med så
intensiv træning. Mine knæ var slemt
medtagede, så jeg valgte at passe på
mig selv og i stedet hellige mig trænergerningen.
Jeg blev tilbudt en trænerkontrakt
i Lindholm Badminton Klub til sæsonen 2006-2007 og har været der til
og med sæsonen 2008-2009, hvor
jeg har trænet alt fra nybegyndere til
nogle af landets bedste ungdomsspilere. Disse år har givet mig en masse
spændende udfordringer, personlige

sejre og mange glædelige stunder,
som jeg ikke vil have været foruden.
Jeg brænder virkelig for trænergerningen. Jeg ved ikke noget bedre end at
træde ind i en badmintonhal og møde
glade ansigter, der spændte ser frem
til en god træning. Spillernes niveau
er ikke det vigtigste – det er deres
mod, motivation og vilje til at lære nyt.
I forbindelse med mine år i Lindholm
har jeg taget en del af træneruddannelsen, hvor jeg indtil videre har kurser T1, T2 og T3, hvor jeg taget det
afsluttende kursus, T4, her til foråret.
Jeg endte i Tylstrup Badminton Klub
ved lidt af et tilfælde. Jeg stod uden
trænerkontrakt grundet mit valg om
at bruge mit sabbatår væk fra studierne på bl.a. at tage Hærens Basisuddannelse ved Jydske Dragonregiment
i Holstebro. I maj måned blev jeg
pludselig ringet op af formanden for
Tylstrup Badminton Klub, Bjørn BallePetersen, som spurgte, om jeg havde
modet og lysten til at blive træner hos
dem. Det var et spændende tilbud,
som jeg naturligvis ikke kunne takke
nej til, og ja nu er jeg her så. Jeg har
været meget spændt på at starte,
og den første måned er gået over al
min forventning. Jeg ser frem til nogle
spændende måneder med en masse
herlige unger og hvem ved – måske
får jeg endda forlænget min kontrakt,
så jeg i fællesskab med de andre
kompetente trænere kan bygge videre
på den spillerudvikling, som for alvor
kommer til at tage sin begyndelse her
i januar.
Har du lyst til, at spille badminton – så
kom i hallen tirsdag eller fredag - der
trænes i tidsrummet kl. 16-19. Mød
bare op, så aftaler du med træneren
hvilket hold du skal træne på. Vi ses
i hallen!

LÆS OGSÅ
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nen 2003-2004 tog sin begyndelse.
Træneren for aspirantholdet var nu
af den overbevisning, at jeg var god
nok til at komme på klubbens bedste
træning. Her fik jeg Claus Poulsen,
Nanna Brosolat og Søren Frandsen
som trænere. For badminton-intereserede lyder i hvert fald de første to
navne bekendt. Og det er de også.
Claus har siden tiden som cheftræner
i Lindholm Badminton Klub klaret sig
utroligt flot, hvilket bl.a. har resulteret
i et job som landstræner i Holland,
hvor han havde ansvaret for at få
Hollands dengang stærkeste kort på
kvindesiden, Mia Audina, i topform til
OL i Athen i 2004, et landstrænerjob
i New Zealand og endelig er han nu
blevet en del af trænerteamet for det
danske landshold og ses ofte i tv, når
han coacher Peter Gade eller nogle af
de andre danske spillere i deres kamp
efter nye meritter.
Claus vækkede noget i mig. Den
udvikling jeg havde under ham var
enorm, og den dag i dag ser jeg meget
op til ham – både som menneske og
som træner. Nanna er i dag blevet en
endnu bedre spiller, og til trods for en
grim hælspore rangerer hun alligevel
som Danmarks næstbedste kvindelige badmintonspiller og imponerede
alt og alle, da hun spillede sig i semifinalen i den prestigefyldte All Englandturnering sidste år.
Jeg trænede nu 3-4 gange om ugen
af minimum halvanden times varighed og deltog naturligvis i en masse
stævner. Denne sæson skulle vise sig
at blive min bedste til dato. På dette
hold var der mange dygtige spillere.
De fleste af dem rangerede som E- og
M-rækkespillere, så der var nok at se
til for mig som B-spiller. Det slog mig
dog ikke ud, og i denne sæson gik jeg
fra at have 0 point i B-rækken til blot
at være små 100 point fra at spille mig
i E-rækken. I sæsonens løb hentede
jeg mange flotte sejre – heriblandt et
nordjysk mesterskab i holdturnering,
et nordjysk mesterskab i herresingle
i A-rækken, et jysk mesterskab i mixdouble i A-rækken og endelig et Aalborg-mesterskab i herredouble i Mrækken. Det er en sæson, jeg husker
tilbage på med stor glæde.
Sæsonen efter gik ikke så helt så
godt som den forrige, men det tog ikke
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Kalender
FEBRUAR 2010
15.

Skolen: Fastelavnsfest i Dus

MARTS 2009
10.
kl. 14.00

15.
kl. 12.30

15.
kl. 13.30 - 16.00

15.
kl. 14.00 - 16.00

16.
kl. 19.00

17.
kl. 13.30

17.
kl. 18.00

17.
kl. 19.30

21.
kl. 10.00 - 14.00

20.-21.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Skolen:
Fastelavnsfest i Duslingen
(forældre og søskende er velkomne)

Skolen:
Fastelavnsfest i DUS
(forældre og søskende er velkomne).

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Skolen:
Skolebestyrelsesmøde.

Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus. Sognepræst Karin
Kristensen: Chagall - kærlighedens maler.

Tylstrup Rideklub:
Optog til Tylstrup, fastelavnsfest.

Badminton:
U11ABCD og U13ABCD i Tylstrup Hallen.

22.-28.
24.

Skolen: Vinterferie.
Gavlen:

Januar 2010

Underholdning ved Gurli og Kurt Velander.
Se info i aktivitetsfolderen.
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26.
kl. 13.30

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Generalforsamling Toftegårdscenteret

11.
kl. 14.00

11.
kl. 19.00

15.
kl. 12.30

16.
17.
kl. 19.00

17.
kl. 13.30

17.
kl. 19.30

18.
19.
kl. 17.30 - 23.00

22.-26.
24.
kl. 14.00

24.
kl. 17.00

26.
kl. 13.30

MARTS 2010
1.
kl. 18.00

1.
kl. 12.30

2.
kl. 14.30

3.
kl. 14.00

6.
kl. 13.30

7.

27.-28.
Ajstrup Borgerforening:
Spisning i Ajstruphus pris 50 kr. pr. prs.
Derefter kl. 19.00 generalforsamling.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet.

Gavlen:
Banko ved Støtteforeningen.

Ajstrup Kirke: Sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.

7.
kl. 10.00

9.
kl. 13.30

9.
kl. 19.30

28.
28.
kl. 10.00

28.
kl. 14.00

29/3 – 5/4

Gavlen:

31.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke:

Skolen:
Forældremøde i 1. Kl.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Skolen: Forældremøde i Duslingen.
Skolen:
Forældremøde i 4. Kl.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Viseaften i Sognets Hus.
Nanna og Flemming Baade.

Skolen: Skolebestyrelsesmøde
Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Forårsfest.

Skolen: Sundhedsuge i DUS.
Gavlen:
Underholdning v. Aalborg Pensionist Orkester
Arrangør: Centerrådet. Pris: kr. 25,-

Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Banko Toftegårdscenteret.

Tylstrup Rideklub: Klubstævne.
Hallen: Gymnastikafdelingens lokalopvisning
Bethaniakirke:
Palmesøndagsgudstjeneste. Phillip Fodgaard taler.

Ajstrup Kirke:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Skolen:
Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

APRIL 2010
April

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Tur til Holland, nærmere besked

1.
kl. 19.30

Generalforsamling i Bruger-pårørenderådet.
Sogneaften i Sognets Hus. Feltpræst Henrik Busk
Rasmussen: Under strålende sol i Afghanistan.

Bethaniakirke: Ældretræf
Gæst: Sonja Bogdanof, Farsø.
Emne: Fra aktiv storbypige til pensionist i Hvalpsund.

Påskeferie for skolen, DUS 1, DUS 2 og Duslingen.

Hallen:
DGI Børneopvisning

Gavlen:
Generalforsamling i Centerrådet.
Desuden underholdning v. Sterns Magi

1.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke: Skærtorsdag.
Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke - med musikalske
indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus.

Bethaniakirke:
Skærtorsdagsgudstjeneste m/nadver,
Phillip Fodgaard taler

Kalender
APRIL 2010
3.
kl. 13.30

4.
kl. 10.00

4.
kl. 10.00

5.
kl. 19.30

6.
kl. 19.00

7.
kl. 14.30

8.
kl. 14.00

8.
kl. 14.00

8.
kl. 19.00

12.
kl. 12.30

12.
kl. 19.00

14.
kl. 18.00

15.
kl. 19.00

19.
kl. 18.00

19.-23.
kl. 10.00 - 12.00

21.
kl. 13.30

21.
kl. 19.00

25.
kl. 10.00

26.
kl. 12.30

28.
kl. 13.00

28.
kl. 19.00

Bethaniakirke:
Påskegudstjeneste. Phillip Fodgaard taler.

Ajstrup Kirke:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Ajstrup Kirke:
Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke.

1.
kl. 13.30

2.
kl. 9.00 og 11.00

4.
kl. 14.30

5.
kl. 14.00

Skolen:
Forældremøde i 3. Kl. og 6. Kl.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet.
Lasse spiller harmonika.

Bethaniakirke: Ældretræf
Gæst: Seminarielektor Rigmor Gade, Skive
Emne: Gammel Johannes og hans udgave af bibelhistorien. Fra Jeppe Aakjærs barndom

Skolen:

10.
kl. 12.30

11.
kl. 13.00

12.
kl. 14.00

Gavlen:
Banko v. Solgårdens Støtteforening.

Ajstrup Kirke:
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet.
Lasse spiller harmonika.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Tur til Store Vildmose.

Gavlen:
Foredrag v. Centerrådet. Se info i aktivitetsfolderen.

14.

Skolen:

16.

Ajstrup Kirke:

Lukket i både skole DUS 1, DUS 2 og Duslingen.
kl. 10.00

Børnegudstjeneste i Ajstrup Kirke
med efterfølgende frokost.

Forældremøde i 2. Kl.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Skolen:
Forårskoncert.

Gavlen:

Husk også vores hjemmeside:

www.tylstrup-by.dk

Forårsfest v. Centerrådet. Spisning og underholdning.

Forældremøde i 5. Kl.

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:

Skolen:

ANJA BO JUSTESEN

Ajstrup Kirke:
Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Souvenirs.

Skolen:

Skolebestyrelsesmøde.

Tylstrup Rideskole:
Åbent hus for børnehaverne i Tylstrup.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Ajstrup Kirke:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:

Klitgårdsvej 6, 9382 Tylstrup
bojustesen@stofanet.dk
Tlf. 82 43 60 69

Næste udgave af INDBLIK omdeles i
maj 2010 i løbet af uge 19.
Kontakt derfor Anja senest:

den 8. april 2010
... hvis du har oplysninger om arrangementer
som foregår i perioden fra ca. medio maj
2010 til ultimo august 2010.
Har du noget du gerne vil have i bladet kan du
sende det til redaktørerne (se side 2).

Springtur v. Centerrådet.
Tur til plantesalget i Hammer Bakker.

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

Skolen:

JAKOB ROHDE

ARNE HANSEN

Forældremøde i den kommende
børnehaveklasse (2010/2011)

jaro@stofanet.dk
Tlf. 98 26 18 88

brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

Januar 2010

14.
kl. 19.30

Gavlen:
Banko v. Solgårdens Støtteforening.

MAJ 2010
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STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

ApS

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

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

Januar 2010

Leo Navntoft: 3028 9826

22

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

Ømme muskler?
Læge-eksamineret, Fysiurgisk Massør
Lene Povlsen, Luneborgvej 237, Tylstrup
Tlf. 40 18 95 03 – bedst efter kl. 16.00
Transportabel massage-briks • Forhandler af Aloe Vera produkter

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

... mød os på
Skovmarken
Januar 2010
23

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

Telefon-

tavlen
ABBE PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97
AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøll
98 26 09 66 / 20 12 92 33
michael-rottboll@sederberg-olsen.dk

AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst:
Karin Braüner Mikkelsen
96 46 71 81
(Trf. bedst ons - fre. 10-12,
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:
Oluf Kristensen
98 26 98 05
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
ASTA/TUI Håndbold
v/ Bente Andersen
31 13 30 70
Ajstruphus – Udlejning
v/ Leo Navntoft
98 26 00 03
30 28 98 26

BETHANIAKIRKEN
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.bethaniakirken.dk
Præst
Phillip Fodgaard
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdomsarbejde, kontakt:
Carsten Tingaard Nielsen
98 82 32 11
Ældretræf
Anny Petersen
98 26 01 39
Genbrugsbutikken
”Træfferen”
Luneborgvej 74, Tylstrup
Birthe Thomsen
98 26 11 96
Tylstrup Gospelkor
Leif Mortensen
98 26 23 84
karin-leif@email.dk
BRÆNDSKOV
FORSAMLINGSHUS
Udlejning
v/ Lotte Hæsum
98 26 06 26
BØRNEHAVEN
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe
98 26 01 33
se-kultur@aalborg.dk

www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsred
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 SulstedTylstrup Gruppen
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Preben Callisen
98 26 19 95
SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk
SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
96 39 10 30
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
96 39 10 40
Gavlen, Centerrådet
v/ Lone Jensen
60 67 13 77
SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Leo Jensen
98 26 24 04
SULSTED-AJSTRUP
PENSIONISTFORENING
v/ Hanne Kringel
98 26 19 78
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:
Poul Nielsen
98 26 18 22
q8poul@mail.dk
Halinspektøren:
John Thomsen
22 59 05 78
TYLSTRUP KROCKETKLUB
v/ Inger Marie Nielsen
98 26 14 99
TYLSTRUP MARKED
Jacob Larsen
96 96 81 00
jacobtylstrup@hotmail.com
Hanne Hedegaard
98 26 02 65
hanneha@stofanet.dk
TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Heidi B. Nielsen
40 41 31 14
heidiborupnielsen@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Per Holmgaard
98 26 08 61
per.holmgaard@privat.dk
TYLSTRUP UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58
Fodbold (senior)
Formand:
Nicolai Berendt
98 26 22 29
mnberendt@mail.dk
Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52
Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
28 74 34 35

louisenielsen80@hotmail.com

Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Poul Nielsen
98 26 18 22
q8poul@mail.dk
Hovedkasserer:
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk
Forældreforening
v/ Maria Nielsen
61 26 03 49
marianielsen_1@hotmail.com

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66
TYLSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
lykke61@mail.stofanet.dk
Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94
TYLSTRUP/VESTBJERG
HAVEKREDS
v/ Anette Frederiksen
98 28 61 85
TYLSTRUP
ERHVERVSFORENING
Formand:
Søren Lange
98 12 06 11/26 22 11 20

TYLSTRUP SKOLE
v/ Ole Rix Jensen
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS A
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:
Lotte Hovmøller
Christensen
98 26 08 00
plas@christensen.mail.dk
TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
VENSTRE
v/ Lars Lykke Larsen
98 26 24 27

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
22 59 05 78
LÆGEVAGTEN
70 15 03 00
LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66
TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

