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SULSTED – AJSTRUP PENSIONISTFORENINGS TUR
AF H A N NE KRI NGEL

D

a vi i bestyrelsen sidste år skulle lave program for 2010 valgte
vi som noget nyt en heldagstur.
Hvor skulle den så gå hen, og hvad
måtte den koste?
Vi søgte Tylstrup Borgerforening om
et tilskud til turen. Vi takker for tilskuddet, som gik til betaling af Guiden.
Det blev Fur vi valgte, også fordi Fur
er en meget spændende ø.

FRESH
A F P HI L I P FODG A A RD

I

September begyndte vintersæsonen for Fresh. Og vi er en flok som
samles, og har det rigtig sjovt sammen.

Hvad er Fresh?
Fresh er en teenageklub som samles
i Bethaniakirken. Der er:
Drenge/piger aftener, hvor drenge og
piger samles hver for sig.
Skøre aftener, hvor vi skal lave skøre
og vilde ting sammen.
Konkurrenceaftener, hvor vi har forskellige konkurrencer. Aktivitets aftener, som f.eks. svømmehal, skøjte tur,
lasergame eller vild skovtur.
Seriøse aftener, hvor vi diskuterer og
snakker om forskellige ting.
Cafe aftener, hvor vi hænger ud i vores
cafe, spiller spil og hygger os sammen.

Derfra kørte vi så op over Øen, hvor
Guiden fortalte noget øens befolkning,
og hvor mange erhvervsdrivende, der
er i byerne. Vi var også ude at se der,
hvor man gravede efter Moler som
bruges til Molersten og kattegrus. Der
var noget der kaldes Bispehatten, et
stykke med Moler og vulkanaske. Det
kunne ikke bruges til sten, da der var
for meget aske deri, det var flere tusinde år gammel.
Vi var også på ”Bette Jens`s Hyw”.
Så gik turen igen til kroen, hvor kaffe,
½ bolle og lagkage ventede. Chaufføren fik lov at bestemme ruten hjem. Vi
kørte op over Mors forbi Vejlerne igennem Tingskoven, og ankom til Tylstrup
kl. 19.00 godt trætte og mætte både
af gode oplevelser og god mad.
Næste tur er vores berømte Åletur
som går til Feggesund Kro på Mors d.
8. Oktober. På gensyn.

Vores ønske for FRESH er, at det er et
sted hvor du kan komme og være dig
selv, lave sjove ting og hygge dig med
vennerne.

Hvem kan komme?
Fresh er for dig der er begyndt i 6 klasse og indtil udgangen af 9 klasse.
Du er velkommen til at besøge os, og
se hvad vi laver, vi er ikke farlige
Vi samles hver onsdag kl. 19-21.30
For spørgsmål eller kontakt ring til
Philip Fodgaard på 29910810
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Endelig oprandt dagen hvor tilmeldingen skulle være, vi var spændte,
om der nu var nogle som ville med, om
vi skulle køre med en halv fyldt bus.
Men nej jeg skal love for at interessen
var stor, i løbet af få dage var alle pladser besat + en del på venteliste.
Alle deltagere måtte tidligt ud af
fjerene, for der var afgang fra Tylstrup
Brugs kl. 8.00 med opsamling v /Ajstrupvejen, Kroen i Sulsted, Toftegårdscenteret Sulsted, Hanebjælken
og Blomsterbakken i Vestbjerg. Så
blev der ellers sat kurs mod Fur med
Jørgens Busser og Jørgen Pedersen
bad rattet. Efter en kort velkomst og
orientering af formanden omkring
dagens program, var vi rundt og opkræve betalingen. Der var så en som
solgte lodder. Der kunne også købes
øl + vand.
Alle var spændte, humøret var højt.
Turen gik fra opsamlingsstederne
og ud til motorvejen, hvor vi drejede
fra mod Viborg og videre mod Skive,
inden vi havnede ved færgelejet til
Fur. Chauffør Jørgen var også guide,
dejligt. Vi måtte vente på færgen, som
sejler hvert kvarter fra øen.
Endelig landede vi på Fur. Første
punkt på dagsordenen var Fur Museum, hvor der var alle former for fossiler og andre spændende ting, samt
en gammel gård som var intakt.
Derefter gik turen til Fur Færgekro,

hvor vores middagsmad ventede.
Jeg må nok sige, vi fik mad. Karbonade, grønærter og kartofler. Karbonaden vejede ca. 300 gr. Aldrig tror
jeg nogle af de 53 deltager havde fået
så stor en karbonade, det var meget
normalt sagde Kromanden. Til dessert
citronfromage (kan anbefales at spise
der) Guiden vi skulle have med var nu
klar, hun hed for øvrigt Margrethe og
kan anbefales, hun er bare god.
Så kørte vi ud i det blå på Fur. Guiden fortalte om, hvor stor Fur er, og
hvor mange fastboende der er - 800
personer. Om sommeren er der mange mennesker, da der bliver bygget
mange nye sommerhuse. Første stop
var den gamle havn. Havnen blev ikke
brugt mere, da den altid sandede til,
der hørte et lille gratis museum til,
hvor vi kunne se nogle gamle fiskeredskaber.
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T

ylstrup Marked er jo som bekendt
nu godt overstået, og man er vel
også allerede i gang med planlægningen af næste års marked. Jeg
var jo i en del år med i markedsudvalget og dermed i planlægningen og udførslen af markedet. Men for 2 år siden
bestemte jeg mig for, at 12 år det måtte
være nok og der skulle andre og yngre
kræfter til. Det er en beslutning som
jeg aldrig har fortrudt, og jeg må sige,
at der er kommet gode og kompetente
afløsere til. Så nu går jeg til marked og
hygger mig med at gå rundt og sludre
med alle ”mine” gamle kræmmere.
Og det er mange der kommer igen år
efter år. Jeg fik så den idé, at tage min
notesblok med ned på pladsen, for
om at jeg kunne få en snak med nogle
af dem. En snak der kunne bruges til
Indblik her. For hvad er det, der gør, at
nogle mennesker går lyst til at drage
rund i landet og sælge alt muligt, hvad
man nu engang kan handle med. Jeg
har valgt 2 kræmmere ud. En som har
været til alle markederne i Tylstrup, og
så én hvor det kun er 2. gang.

Kaj Olesens Slikvogn
Den første interessante kræmmer
ved Tylstrup Marked skulle jeg ikke
så langt væk fra informationsteltet for
at finde. Jeg skulle faktisk bare lige
over gaden for at stikke hovedet ind i
salgsvognen til 78-årige ”Lakrids Kaj”.
På listen over kræmmere hedder han
Kaj Olesen og kommer fra Agersted i
nærheden af Dronninglund. Kaj er en
af vores ældst og allermest trofaste
kræmmere. Jeg satte mig godt til rette
i hans hyggelige salgsvogn, der af tilnavnet på ejeren var fyldt med duften
af forskellige variationer af lakrids og
andet slik.

Hvor mange gang har du haft
stand til Tylstrup Marked?
Jamen jeg har da været til alle de markeder, som I har haft her i Tylstrup.
Dvs. 24 gange/år. Det startede jo
på parkeringspladsen oppe ved hallen. Det var kun det første år, inden
det så kom ned på pladsen, hvor der
nu er blevet bygget lejligheder, for så
at ende her ovre på den anden side

af Tylstrupvej. Jeg har altid haft den
plads lige over for markedsteltet, eller som nu lige ved siden af teltet, så
jeg kan have aftenåbent. Jeg har som
sagt været her i alle årene, men for
3 år siden måtte jeg desværre køre
hjem allerede lørdag, da jeg blev syg.
Det resulterede i et par måneder på
hospitalet bagefter, men jeg kom da
heldigvis oven på igen.
Der er egentlig ikke nogen speciel
grund til at jeg har holdt til ved Tylstrup
i alle disse år. Jeg har en del markeder,
hvor jeg har haft fast plads gennem
mange år, så det er vel bare en tradition at jeg skal forbi Tylstrup her sidst
i august. For år tilbage kom jeg på 35
markeder i hele Danmark, men de senere år her et skrumpet ind til 15 stykker. Man er jo ikke helt ung længere,
som sagde han med et skævt smil.

Hvor længe har du været
kræmmer og hvad var grunden til at ud blev det?
Jeg handlede i mange år med brændsel, så som kul og koks mm. Det gik

meget godt, men der var jo ikke meget
gang i den forretning om sommeren,
derfor begyndte jeg for 35 år siden at
rejse rundt på markedspladser som
kræmmer. I starten var det træsko,
som jeg solgte. Men de sidst ca. 30 år
har det været slik. Godt dansk produceret slik og lakrids.

Hvad er det der tiltrækker dig
ved at være kræmmer, og hvor
længe agter du at blive ved?

»Jeg tror ikke der er sundt at
sætte sig der hjemme i lænestolen foran Tv’et, det bliver
man sgu da syg og dårlig af...«
ker jeg bare lige klapperne ned, spænder autocamperen for vognen og kører
hjem. Og autocamperen står bagved,
så der er bare kravle den meter over
til den, så er jeg i seng. Og jeg sover
godt. Det gør mig ikke noget, at der er
fest uden for vognen.
Det var nu tid til at lade Kaj kommet
til at passe sin forretning. Der havde
igennem sludren være mange kunder
henne og købe lækker slik. Så nu trissede jeg ud af den lækkert duftende
slikvogn i vej 1 for at finde den anden
kræmmer.

Hvad sælger I?

Kirsten og Hennings stand
med ting og sager
Så er jeg gik ned i vej 3 sektion 1, helt
op imod tivoliet, for at besøge en nyere kræmmer. Og her går der lidt nepotisme idet det er min kusine og hendes mand. Kirsten og Henning Jensen
fra Brønderslev. De har købt en stand
sammen med deres to børn Andreas
11 år og Amalie på 8 år. Også her var
godt gang i handlen, men der var også
tid til en lille sludder.

Hvor mange gang har I haft
stand til Tylstrup Marked?
Det er kun andet år. Vi er her sammen
med vores gode venner og naboer, der
har standen ved siden af. De har før
været til marked i Tylstrup. Vi har nogen gange snakke om, at det kunne
være sjovt at prøve at tage med dem
engang. Sidste år gjorde vi alvor af det
og bestilte en stadeplads. Det var med
stor succes. Så vi fik blod på tanden
og drog af sted til marked igen i år.

Hvad er det så der gør at I
kommer tilbage igen i år?
For det første, så er det meget hyggeligt og afslappende. Det er en helt
anden verden, end den vi lever til dagligt. Kirsten er reklametegner og Henning er konsulent inden for reklamebranchen. Vi lever en travl hverdag,
så er det skønt at komme til Tylstrup
Marked en weekend og hygge os med
vores venner. Der er absolut ingen
stress på her. Vi deles om at lave mad,
og spiser sammen og børnene hygger
sig med hinanden. Samtidig med at
de lærer at handle og snakke med
kunder. Det var meget sjovt at høre
Andreas spørge en herre, som stod og
kikkede på vores varersortiment ”Kan
jeg hjælpe Dem med noget”? Prisen
på stadepladserne er meget billigere
end f. eks hjemme i Brønderslev. Det

Det er simpelthen børnenes gamle
legetøj, som de ikke bruger mere.
Det er især Amalies gamle legetøj,
vi har med i år. Og der er godt gang
i det. Så har vi været igennem alle
vore gemmer derhjemme og fundet
ting, vi heller ikke bruger mere. Vi har
fået tilbudt effekter fra mange i vores
omgangskreds, men vi nøjes med vores egne ting, dog har vi et par ting
fra Kirstens mor med. Så skulle Henning lige hen til en kunde som havde
fået kik på et bur til en hamster, som
stod på bordet foran staden. Amalies
hamster var død 14 dag forinden, og
da de ikke ville have flere kæledyr i
bur, blev buret sat til salg ved Tylstrup
Marked. Og den interesserede kunde
købte hele pakken. både bur, foder og
drikkekar mm. Kirsten og Amalie har
også haft en del legetøj med oppe til
Børnekræmmermarkedet foran markedsteltet her i formiddags. Også her
var det godt gang i handlen. Imens de
handlede der oppe var det Henning og
Andreas der stod for at passe standen
i vej 3. Dagens tilbud var 12 vinglas og
det sidste var fyldt op:-)

Er det en god forretning at
være kræmmer til marked?
Her kom der et lille smil op på deres
læber. Well det kan man ikke helt
sige. Vi har den ordning at alt det vi
får ind på børnenes legetøj, det deler
de. Og sidste år kan vi sige, at efter
at børnene havde fået deres del, og vi
havde fået gjort op, trukket stadelejen
fra osv. så havde vi 67 kr. i overskud.
Men der oven i havde vi haft en super
dejlig og sjov weekend.
Interviewet var nu slut, og efter lidt
mere familiesnak. Gik jeg tilbage til
informationsvognen mens jeg tænkte
over den sidste bemærkning som Henning kom med vedr. deres overskud og
hvor sjovt og hyggeligt det hele havde
været. Og jeg kunne jo kun konkludere at Tylstrup Marked igen havde
levet op til sit ry. Et ry som en anden
af vores ”gamle” kræmmere engang
havde sagt. ”Tylstrup er sådan et hyggeligt lille marked”.
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Jeg vil blive ved, så længe jeg kan og
har helbred til det. Der er jo også en
social side i det. Man kommer jo til at
kende mange forskellige mennesker,
og der er altid mange som kommer og
hilser på én, når man har kommet der
i så mange år. Desuden er det jo også
for at holde sig i gang. Jeg tror ikke
der er sundt at sætte sig der hjemme
i lænestolen foran Tv’et, det bliver
man sgu da syg og dårlig af. Jeg står
op hver morgen kl. 05:30 for at få min
morgenkaffe og det har jeg gjort i alle
årene. Jeg har jo også min salgsvogn
her. Den købte jeg som helt ny i 1990.
Den skal da også holdes i gang ikk?
Det er så nemt. For når man kommer
frem til markedet, skal man bare hen
til sin plads og lukke klapperne op, så
er jeg klar til at sælge. Før i tiden var
det en campingvogn med fortelt, hvor
det hele skulle stilles op og pilles ned
igen når markedet var færdig. Det tog
meget lang tid, og var bøvlet. Nu luk-

koster kun en brøkdel af, hvad vi skulle have givet deroppe.
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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

TYLSTRUP MARKED – PÅ VEJ MOD DE 25 ÅR
November 2010

A F HANNE HEDEG AAR D
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nap er der slukket for musikken
i markedsteltet, før markedspladsen er i hektisk oprydningsaktivitet. Kræmmervarer pakkes ind i
aviser og kasser og sættes i bil eller
trailer, andre varer kommer direkte i
den store container, for man opgiver
at få det solgt. 3 timer senere står
pladsen næsten stille hen med kun
få campingvogne tilbage og et par affaldscontainere, der venter på at blive
hentet.

Hvor er det en skøn fornemmelse.
Efter måneders planlægning og den
sidste uges hektiske aktivitet, er spændingen pludselig udløst, festen forbi
og alle er super trætte. Det er med en
varme i maven og smil i øjet, at jeg går
rundt og siger tak for denne gang, tak
for hjælpen, vi ses til næste år og glæder mig hver gang en af de mange gæster, frivillige hjælpere eller kræmmere
siger: ”Ja, vi ses til næste år.”

At satse og blive bedre
Hvor er det godt vi i denne lille dejlige

by kan samles om dette hyggelige arrangement. Jeg kan ikke lade være
med at tænke på, hvor spændte man
for snart 25 år siden var, for at se om
det nu kunne lade sig gøre at lave et
marked i Tylstrup. Der må have været
en masse usikre punkter undervejs og
satsninger ligeså.
I dag kan vi sige: ”Vi plejer” og
skælde os selv ud over, at vi bruger
den vending, men det giver nu også
en tryghed. I markedsudvalget må vi
ikke gå i stå eller glemme at tænke
nyt. Det er super godt, at få nye folk i
gruppen og dermed få nye øjne på det
”vi plejer” at gøre.

Vi mangler en saltvandsindsprøjtning
Med så stort et arrangement som
markedet er det vigtigt med en stabil gruppe i markedsudvalget. Vigtigt
med løbende udskiftning, så der ikke
pludselig sidder et helt nyt udvalg og
skal finde ud af tingene fra bunden.
Tidligere udvalg været gode til at
bringe nye udvalg videre og står sta-

dig i stor stil og hjælper os i baggrunden. Netop nu mangler vi et par nye
kræfter i udvalget. Nogle der har lyst
til at få ansvar, påvirke aktiviteterne i
markedet og meget gerne bringe nye
vinkler i spil.
Spring ind i udvalget og vi vil gribe
dig og tage dig med på bølgen af gode
oplevelser, udfordringer og et super
godt samvær.
Kontakt mig på tlf. 20 74 02 65 og
hør mere om arbejdet – eller bare sig
til hvis du vil være med til at lave Tylstrup Marked i 2011 og gerne mange
år frem.

A F FO R Æ L D R E B E S T Y R E L S E N I B Ø R N E H AV E N K RU DT U G L E N

I BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN KASTER DE MED STEN
– ET TILBAGEBLIK PÅ OPEN BY NIGHT

H

ermed lige en opfrisker fra en
dejlig dag til Open by night i
byen d. 12. august. Børnehaven Krudtuglen havde sin egen lille
bod som de plejer. Eller lille og lille
det er vel så meget sagt, den kom i år
til at indeholde en campingvogn stor
tombola, en fiskedam, salg af popcorn
og sluch ice, den berømte flødebollemaskine og det muntre køkken.
Dagen startede allerede om eftermiddagen med opstilling af udstyr til
den store aften. En trailer var blevet
omdannet til et muntret køkken, hvor
der kunne smadres porcelæn med vel
store sten. Dette med STOR succes for
såvel store som små. Der gik sport i
det og flere prøvede lykken op til mange gange, i forsøget på at løbe af sted

med en af de præmier som stod på
højkant. Der var nemlig udloddet en
1, 2 og 3 præmie til dem som kunne
smadre flest stykker porcelæn på 3
sten. Præmierne var sponsoreret af
forskellige butikker og erhvervsdrivende her i byen og oplandet her omkring.
Der skal her lyde en generel STOR TAK
til alle som har sponsoreret præmier
hertil og til tombolaen, ikke mindst lån
af el og andet udstyr der var nødvendigt for, at børnehaven kunne opstille
en bod. Der har været utrolig stor opbakning til det, over al forventning.
Æret være de lokale støtter!
Tombolaen var også et kæmpe hit,
faktisk solgte lodderne så godt, at de
allerede klokken halv otte var udsolgt.
Men set i bakspejlet ikke overrasken-

de, med de gode præmier der var at
vinde. Også flødebollemaskinen kunne få smilet frem hos de fleste som
turde prøve:)
Det var en glad og sjov aften for
børn, forældre, pædagoger, og byens
borgere som fik lyst til at kigge forbi.
Ud over den oplevelse det var, kom der
jo også et overskud ud af det, som går
til børnene. Der er kommet forskellige
forslag til oplevelser og nyt udstyr til
børnehaven som kunne være relevant
at anvende overskuddet til. Dette arbejdes der videre med.
Med tak til alle som med hver deres
bidrog til en glad aften, og på gensyn
næste år.

I

børnehaven Krudtuglen har vi hvert
år en uge, hvor alle børn og voksne
er beskæftiget med høsten. I år var
det uge 38. Traditionen tro slutter vi
ugen med en høstfest. Børnene er delt
op i små hold, med hver sin opgave.
Rødbedesyltningen var vi nødt til
at tyvstarte med ugen før. At smutte
skindet af rødbederne er en meget
populær beskæftigelse og man bliver
meget rød på fingrene.
Et hold klippede store flotte solsikker til at pynte med. To hold tog med
bus på bondegårdsbesøg, hvor der
blev gravet kartofler op, samlet æbler og plukket hyldebær. Vejret viste
sig fra sin bedste side, og når man så
også har madpakken med, blev det en
rigtig god tur.
Næste dag blev der skrællet kartofler og kogt hyldebærsaft. En af de
voksne fik også prøvet hvordan et

køkken skal gøres rent efter at saften
kogte over.
Hedegaard i Brønderslev fik besøg
af et par hold børn. De fik en spændende rundvisning og fik lov til at kravle i
de store bunker med korn, der skulle
tørres. Det var en sjov og lærerig oplevelse og børnene hjembragte små
poser med korn, som blev brugt til at
pynte bordene med til høstfesten.
Der blev også tid til at spadsere ud
i landskabet for at finde spor efter høsten. De fleste landmænd havde overstået høsten, men der stod nogle maskiner rundt omkring, som også var en
snak og et kig værd.
Et hold på 8 børn, alle 3 år bagte
næsten 100 flutes/boller, så det var
en travl, men sjov formiddag.
Vi fik en kæmpe balje fuld af æbler
fra et af børnene. De blev skrællet,
skåret i stykker og kogt til æblegrød.

Der var gang i mange små hænder
med skrælleknive.
Der blev øvet sange, lege og læst
bøger om høsten. Klippet og limet
plancher med traktorer og maskiner.
Samlet bordpynt i naturen og klippet
bordkort.
En travl uge med masser af forberedelser. Fredag blev der dækket nogle
fantastisk flotte borde i alrummet. Der
var pyntet med kæmpe majsplanter,
solsikker, buketter, lys og servietter.
Inden vi gik til bords, var vi alle på
legepladsen og lege, synge og danse.
Menuen var: Brasede kartofler, frikadeller, flutes, rødbeder, hyldebærsaft, æblegrød og frugt.
Der blev spist godt og stemningen
og humøret var højt. En god afslutning
på en oplevelses og lærerig uge.
Stor høsthilsen til alle, fra os i
”Krudtuglen.”
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HØSTUGE I BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN

7

7

DUSLINGENS BESØG PÅ
SØFARTS- OG MARINEMUSEUM
I
A F ARNE HANSEN
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september måned har vi i Børnehaven Duslingen arbejdet med læreplaner om Kulturelle Udtryksformer
og Værdier.
Derfor har alle børnene været med
på besøg på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.
Her var der mange spændende ting
at se på, både ude og inde.
Der blev talt om hvor mange kanoner der var på de mange modelskibe,
som var udstillet.
Der var den 54 meter lange ubåd
”Springeren”, hvor børnene og de
voksne havde mulighed for at komme ind i. Her kunne børnene opleve
hvordan det ville være at opholde sig
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i eller arbejde inden i ubåden. Blandt
andet kunne man høre sirenen som
var signalet til at besætningen om at
man skulle dykke under vandet. Frederik siger, at det var uhyggeligt når
sirene gik i gang. Nikolaj siger, at det
var spændende at kigge i ubådens
periskop.
Bagefter var vi ombord på verdens
hurtigste torpedobåd, ”Søbjørnen”.
Her kunne børnene sidde ved roret,
og lege at de styrede skibet.
Herefter var vi oppe på dækket,
hvor der var mulighed for at står ved
skibets store kanon.
Lasse var meget optaget af at kanonen pegede lige imod ubåden, så vi

kunne lege til at vi skulle ramme den.
En anden ting som vakte stor opsigt
blandt børnene, var dykkerklokken.
Her kom dykkerne i, hvis de havde
fået dykkersyge.
Mange af børnene syntes, ligeledes
at det var meget spændende at komme op og se ind i den store helikopter,
som også var en del af udstillingen.
Til sidst var der tid til leg på den
spændende legeplads.
Da børnene sad i Dus-Bussen, og vi
skulle hjem mod Duslingen igen, gik
snakken lystigt om ubåd, sørøvere og
havfruer.
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”DER ER NOGET I LUFTEN”
– FOR 20. GANG
A F L E N E M A N S T RU P

I

Tylstruphallen er der altid ”noget i
luften” – dvs. gang i noget, og det
har der været de sidste 25 år vist
nok næsten alle ugens dage. Gymnastik, badminton, zumba, bankospil,
borgerfester m.m.m. Fantastisk at Tylstruphallen netop har kunnet fejre sit
25 års jubilæum.
Overskriften giver dig nu nok associationer til noget helt andet, nemlig
den højt skattede adventssang, som
blev skrevet af digterpræsten Wilhelm
Gregersen for 100 år siden. Til adventstiden knytter der jo sig en helt
række forskellige traditioner, sikkert
forskellig fra familie til familie. En af
traditionerne her i Tylstrup er jo netop
Adventsfesten i hallen. Den afholdes

1. søndag i advent, som i år er den 28.
november. Og netop i år kan den fejre
20 års jubilæum. Da Bethaniakirken
første gang i 1991 indbød til adventsfest i hallen, var det med bævende
hjerte – var der overhovedet nogen,
der havde lyst til at sidde i en stor hal
1. søndag i advent? De bange anelser
blev gjort til skamme. Folk strømmede
til, og i 20 år har der nu deltaget mellem 200 og 300 borgere fra Tylstrup
og opland. Så aftenen må siges at
have sin berettigelse.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ud for den 28. november og
tag hele familien i hånden og mød op
i hallen kl. 19.00, så får du en god
start på advent, og inden du forlader

hallen, vil julestemningen helt sikkert
have grebet dig.
Udover et varmt fællesskab med
glade mennesker, vil du lytte til masser af dejlig musik fra både børnegospelkor og voksen gospelkor samt
andre musikere og sangere. Og vi skal
alle synge med på de gamle kendte
og elskede sange, der hører advent
til. Og ingen festaften uden kage og
kaffe, så det får du også med for en
meget overkommelig pris.
Bertil Haarder sagde for mange år
siden – ”Vi synger for lidt” – så gør nu
noget ved det den 28. november. Om
”lokken er gylden, eller håret er gråt”,
så er den aften en fantastisk mulighed for at lufte stemmerne.

SAMFUNDSEKSPERIMENT
A F A RNE HANSEN

M

og alt andet, satte Darwin en stopper
for, nu tror vi så på den teori.
I skolen fylder vi det ind i hovederne
på vore børn. Gud er en god historie,
en rar gammel bedstefar, der nok er
blevet så gammel, at han har tabt
pusten. Så nu må vi nok hellere selv
tage affære. Så det der med at Gud
skabte mennesket i sit billede, den
holder ikke længere, det er meget lettere at forholde sig til, at vi er afkom
fra en gammel rynket hun Gorilla. På
billederne kan du se ligheden.
Jeg synes det er et voveligt samfundseksperiment, og jeg mener at
kan skimte frugten af den tiltagende
ateisme, de etiske og moralske love
bliver langsomt men sikkert udhulet
eller ugyldiggjort. Hvad der er rigtigt
og forkert bliver mere og mere diffust,
og de opvoksende børn og unge ved
ikke hvad de har at holde sig til. Måske derfor har vi europæisk rekord i
ungdoms druk, og en masse frustreret børn. Flere af dem som vi har valgt
til at forvalte vore love og vort land,
mener heller ikke det er nødvendigt
at fortælle sandheden
Jeg har i de sidste seks år opholdt

mig ca. 4 mdr. i Rumænien, her har
jeg i den grad set, hvad et ateistisk
samfund kan gøre ved mennesker.
Et land der er efterladt i en sådan
armod og håbløshed, at det vil tage
årtier endnu, at genopbygge det. Det
var ikke et gudsforladt land, men styret havde forladt Gud, har set stort på
moral, og lukket øjnene for medmenneskelighed.
Hvad er vel mere vigtigt end at give
vore børn, et trygt og varmt udgangspunkt for deres liv, en grænse for hvad
der er godt eller ondt, en moralsk lære
med udgangspunkt i ”min næste”, og
en tryg base i en kernefamilie.
Jeg synes ikke selv jeg er gammeldags, det er ikke forstokket konservatisme, der får mig til at skrive denne
artikel, men som bedstefar brænder
mit hjerte først og fremmest for mine
børnebørn. Jeg kan se så utrolig meget godt i børn, det gør ondt dybt inde
i mig, når jeg at fremtidens ressourcer klattes væk, bl.a. fordi vi ikke tør
”være så gammeldags”, at vi står ved
vores kristne kulturarv.
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åske er jeg for gammel, men
jeg kan ikke rigtigt forstå det.
Midt i en tid hvor vi, som
land, prøver på at sætte mure op, om
os selv, og bevare danskheden så ren
og glansbillede lignende som mulig. Vi
prøver fra alle hold at definere danskheden, som den er, set med vore øjne,
men også som den har været igennem tiderne.
Men noget af det danske, som på
en utrolig stærk måde har præget
vort samfund og formet vores syn på
demokrati og den måde vi behandler
hinanden på, nemlig kristendommen,
den udelukker vi mere og mere fra
både det offentlige rum, fra undervisningen og fra ordens- og lovgivningsmagten.
Kristendommen er i høj grad danskhed, men kristendommen er en kantet sag, som ikke så godt passer ind i
vores syn på tingene, så derfor omdefinerer vi kristendommen, fra at være
det der er vort grundlag, til noget vi tager det af, vi kan bruge. Det er også så
besværligt, det der med at man skal
elske sin næste, det passer ikke ind i
tiden. At Gud har skabt himmel og jord
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FESTLIGT,
FORNØJELIGT,
LÆRERIGT
– OG GRIS PÅ GAFLEN
A F ARNE HANSEN
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ethaniakirken havde familieweekend på Klitten ved Lyngså. Op til 80 mennesker var
samlet en weekend i begyndelsen af
september – og det var både festligt,
fornøjeligt og lærerigt.
Temaet var: Bygge Guds rige - og
ikke mindst de mange små og større
børn foldede sig ud i et flot bygningsværk. Det hele blev samlet i et stort
puslespil under familiegudstjenesten
søndag formiddag. Og børnene havde
virkelig været kreative og fantasifulde,
da de byggede en jord og himmel op!
Lederne havde selvfølgelig medbragt
diverse materialer, som så af børnene
blev formet, malet og bygget - ja det
lignede en hel byggeplads. Men resultatet – ja det var helt i top.
Et af højdepunkterne på weekenden
var helstegt pattegris – som lørdagen
skred frem, blev man mere og mere
sulten, når man lige lagde turen forbi
Mogens, som omhyggeligt sørgede
for, at grisen lige netop fik den varme
som var nødvendigt. Kl.18 kunne alle
så nyde det lækreste måltid mad – og
der blev nok spist lidt mere end godt
var…
Ellers var der meget andet godt på
programmet, bl.a. 2 festlige aftener
med bred underholdning for hele familien – det var både festligt og fornøjeligt med sjove konkurrencer, historier og hvad der ellers hører et godt
lejrprogram til. Her kunne alle være
med – og der var tænkt på både børn,
unge og voksne i en skøn blanding.

Som lørdagen skred frem blev vejret
bedre og bedre, så det gav anledning
til tur til stranden, fodboldkamp og en
eftermiddag med olympiade i helt nye
discipliner i bl.a. tovtrækning og boldstafetter – og der blev kæmpet som
gjaldt det en ægte guldmedalje. Og vi
fik konstateret, at præsten kan andet
end at prædike, for det var ham der
stod for olympiaden.
Bygge Guds rige var også temaet for
et par undervisningssektioner. Her var
der flere muligheder, nemlig at fundere
over det med Gud og tro ved Finn Kier
Hansen, som også var en eminent lejr-

chef,
eller lytte til tidligere
sognepræst fra Hjarup, Niels Peter
Nielsen, som underviste i det at bygge
Guds rige i den enkeltes liv.
Så det var helt sikkert en flok trætte
weekenddeltagere, der i løbet af søndag eftermiddag vendte tilbage til Tylstrup, men også en flok der tænkte:
Det kunne vi godt være med til næste
år igen…
Så spørg rundt omkring i byen, om
du også må være med – og det må du
helt sikkert!!

MASSAGE
Som noget nyt kan motionsafdelingen
tilbyde massage for alle TUI´s medlemmer
ved lægeeksamineret fysiurgisk massør

Louise Nielsen
Kontakt Louise på tlf. 22 63 81 01
eller louisenielsen80@hotmail.com.
For at aftale tid
Priser
Rygmassage 30 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,Ben + fødder 30 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,Helkropsmassage 1 time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,Hotstone masssageterapi – ryg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Hotstonemassageterapi ben/fødder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Hotstonemassageterapi helkrops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,-

GENBRUGEN ER FLYTTET
A F MATHINE AMM I TZB Ø L L

F

or 20 år siden fik 3 kvinder fra
Tylstrup menighed en idé. Det
viste sig senere at være en god
en af slagsen. De ville have en genbrugsforretning i Tylstrup, som skulle
være tilknyttet Bethaniakirken. Formålet var først og fremmest at få en
arbejdsgren i kirken, som var i stand
til at samle penge ind til u-lande, men
også at udnytte al den arbejdskraft,
den lidt ældre del af menigheden lå
inde med. Som tænkt, så gjort! Den 6.
november 1990 åbnede en genbrugsbutik med 25 frivillige medarbejdere.
I dag, 20 år efter står den her stadig.
Dog ikke samme sted. For flere år siden flyttede genbrugen til nye lokaler,
på grund af manglende plads – og nu
har de gjort det igen. 11. oktober

åbnede genbrugsforretningen på ny i
helt nye omgivelser. Nu bliver rentesatser, lån og pengerådgivning udskiftet
med bl.a. spændende bøger, charmerende keramik-ting, tøj og smykker, ja
meget mere endnu. Genbrugsforretningen ”Træfferen” flytter nemlig ind
i Nørresundby banks gamle filial på
Luneborgvej 62, i samme forbindelse
blev den omdøbt til Tylstrup Genbrug.
Medarbejdere og ikke mindst direktør
i genbrugsforretningen, Birthe Thomsen, ser meget frem til flytningen. Der
er dels mere plads, men også meget
lysere og det giver mange nye muligheder. Det giver også et håb om en
større handel bl.a. salg af flere møbler o. lign. Som før sagt, går pengene
til u-lande og Bethaniakirken har i
mange år støttet projekter i Thai-

land, Grønland, Rumænien og Ghana.
Her går de tjente penge altså til.
Jeg har spurgt direktør, Birthe
Thomsen, hvad det bedste har været,
ved at være med i genbrugs-projektet
de sidste 20 år, og dertil svarede hun,
at det med at man havde mulighed
for at hjælpe andre i nød, var det bedste. Hun nævnte også at samarbejdet
medarbejderne imellem, har været en
stor positiv oplevelse.
Nu hvor rammerne for genbrugsforretningen er blevet større, er der
hermed også mere plads til større
ting, som butikken ikke tidligere har
kunnet huse. Derfor efterlyses brugte
møbler, så som sofaer, stole, borde,
reoler, men også ting og sager og tøj.
Så kig endelig forbi den ”nye” genbrug
i Tylstrup, og gør dig et godt kup.

November 2010
13

TYLSTRUP RIDEKLUB EN FORENING I VÆKST!
A F BETTINA M Ø R K

2

010 har i Tylstrup Rideklub været præget af hektisk aktivitet,
mange nye aktiviteter har fundet liv i vores gamle klub og vi har haft
en eksplosiv vækst i medlemstallet.
Nye undervisningshold er blevet
oprettet, børne- og voksnehold på alle
niveauer er der heldigvis blevet plads
til at åbne op for i undervisnings kalenderen og det er en stor glæde for
alle os frivillige hjælpere at se det høje
aktivitetsniveau.
Vores juniorudvalg har ligeledes
fået nyt liv, og det er rørende og fantastisk at se, hvordan en ny generation
er begyndt at igangsætte og udfører
aktiviteter.
Som frivillig hjælper er det opgaver
i alle former, der er brug for at få udført.
Alt fra at bage en kage til juniorudvalgets aktiviteter til vagter i cafeteriet

ved vores stævner og lidt mere fysisk
krævende opgaver i den daglige drift,
får vi udført.
I Tylstrup Rideklub er der plads til
ALLE, og skulle du sidde med et ønske
om at blive del af et rigt og givende
foreningsliv vil Tylstrup Rideklub altid
være et sted hvor, du kan komme og
føle dig hjemme, uanset om du er rytter eller ej, det er mangfoldigheden,
der gør os stærke som forening.
En klub i vækst er ikke altid en let
opgave at drive rent økonomisk, og vi
må da også se i øjnene, at var det ikke
for det store opbakning i det lokale erhvervsliv, ville en hel del af de nye tiltag ikke have været gjort mulige.
Disse gavmilde sponsorer har gjort
det muligt at vi bl.a. i 2011 endnu engang kan byde velkommen til ridelejr
og kan få lagt ny bund i vores dejlige
ridehal.

Sulsted VVS & BLIK
SKYTTENs EL SERVICE
Dronninglund Sparekasse
Le Fleur Vestbjerg
Tylstrup Kro
Frisør Ely & Arne Tylstrup
Dagli´Brugsen Tylstrup
TOYOTA Material Handling Denmark
Advokatfirmaet Åse Gahner Tylstrup
Landinspektør Søren Lange
Byens PIZZA Tylstrup
Hjallerup Maskinforretning
Tylstrup Hundesalon
Tylstrup Autohandel
SPAR Købmand Flauenskjold
TAXA Vognmand Villy Bach Pedersen
Inge Thøgersen
Bjarne Pedersen
Mogens Pedersen
SPAR Tylstrup Lavpris
En stor tak skal lyde til jer alle!!!
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Tylstrup Motionscenter
i Tylstruphallen
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
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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

SIDSTE NYT FRA ASTA

A F B ENTE JUNKER ANDE R S E N

Tylstrup Open by Night
Som et nyt tiltag var ASTA med til årets
Open by Night i Tylstrup. Der var mulighed for at skyde til måls med en fartmåler, og trods regnen kunne folk godt få
bolden sikkert i nettet. Hastighedsrekorden blev 82 km/t. ASTA annoncerede sæsonens træningstider og forsøgte at gøre os synlige som klub. Vi er
helt sikkert på pletten igen næste år.

Tylstrup Marked
ASTA havde igen fornøjelsen af at tjene penge til klubben ved at stå P-vagt,
og gøre markedstoiletterne rene i
dagtimer såvel som under markedsfesterne fredag og lørdag aften/nat. Der
var gjort en større indsats for at undgå
snyd med parkeringen langs indfaldsvejene til Markedspladsen. Så det gav
et bedre resultat end forrige år.
Vi takker alle de aktive ASTA-medlemmer samt forældre, der hjalp til i år!

Skolehåndbold

Sæsonens hold
Vi har i år et stort hold spirende håndboldspillere. U6-8 for piger og drenge
har ca. 30 spillere i skrivende stund,
og det er rigtig flot. Ellers har klubben
holdene U10 drenge, U12 drenge,
U14 drenge, U12 piger, U14 piger,
Damesenior og Herresenior, hvor der
under enkelte årgange er spillere nok
til 2 hold. Vi har desværre ikke kunne
stille et hold for U10 piger, men sidder
der nogen derude, der er interesseret

i at spille i netop denne aldersgruppe
(årgang 2000-2001) skal de endelig
kontakte klubben.
U16 piger og U16 drenge lider desværre også som i alle andre klubber
af frafald af forskellige årsager.

ASTA Sportstøj
ASTA har lavet et samarbejde med
Sportmaster by Sportsmann, Slotsgade i Aalborg for at få nogle fordelagtige
priser for medlemmerne på klubdragt,
spillersæt til træningsbrug, strømper,
sweatshirt og håndbolde. Gå ind på
ASTAs hjemmeside www.astahb.dk og
download bestillingssedlen direkte.

Drik kaffe og støt os
Hvis du alligevel drikker KARAT kaffe,
så husk at aflevere værdimærkerne
fra poserne til John Thomsen, Tylstrup
Cafeteria. Så nemt kan du støtte
ASTA!
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Som et led i samarbejdet med skoler-

ne i Sulsted og Tylstrup arrangerede
ASTA en formiddag med skolehåndbold for 3. og 4. klasses elever. Der
blev konkurreret både inde på banen
men også udenfor. Da det hold, der
var bedst til at heppe, også fik en
præmie! Dagen gik med succes, og
der blev også fundet vindere.
Tak til Tylstrup Dagli’brugs for det
sponsorerede frugt!
Tak til John Thomsen fra Tylstrup hallens Cafeteria for sponsoratet af pokaler!
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TV2NORD KOM FORBI
A F JO NNA BALLE-P E TE R S E N
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forbindelse med stort U15 og
U17ABC stævne i TylstrupHallen
18.-19. september 2010 fik vi besøg af TV2Nord. Der blev givet interview af ungdomsspillere, ungdomsråd
og af badmintonudvalget.
Som det ses på billedet, så var spillerne klar til, at fortælle om badminton-sporten.
TV2Nord var af DBF v/Breddekonsulent Kirsten Leth blevet anbefalet,
at kontakte Tylstrup Badminton Klub
– dels fordi vi havde stævne denne
weekend, dels fordi vi er meget aktive
med stævneafholdelse generelt, etablering af ungdomsråd, introdag for nye
badmintonspillere, badmintonskole i

uge 42 og dels fordi vores medlemstal
er nogenlunde stabilt.
Det er ikke tilfældet i alle klubber og
derfor blev Tylstrup Badminton Klub
en del af indslaget i TV2Nord Sporten
søndag, den 19. september 2010.
Vi vil meget gerne have flere ungdomsspillere i TylstrupHallen. Det er vigtigt
børnene får lov til, at prøve så mange
sportsgrene af, som muligt. Det kan
de unge heldigvis i TUI – hvor der er
mulighed for flere forskellige idrætsgrene - og pludselig ved de, hvilken
sportsgren de ”falder for”. Glæden
ved, at dyrke motion er lige så vigtig,
som det er, at gå i skole. Det er også
gennem sporten, at gode venskaber

opstår. Det er vigtigt, at fastholde de
unge i sporten – når de kommer i 1317 års alderen og derfor var vi i badmintonudvalget straks med på, at få
etableret et ungdomsråd.
For badmintons vedkommende er det
en sport for hele familien – det kræver
ikke et hold på 7 eller 11 spillere før
en kamp kan gå i gang. Mød blot op i
TylstrupHallen, hvor ungdommen træner tirsdage og fredage fra kl. 16-19.
Seniorerne træner tirsdage 19-20.30
og derudover har vi motionisterne,
som spiller tirsdage 20.30-22.30 og
fredage 19-21.

BADMINTONAFDELINGENS UNGDOMSRÅD
Af Anders Balle-Petersen.

F

ørst på sommeren oprettede vi et
ungdomsråd i badmintonafdelingen. Rådet, som består af 6 ungdomsspillere i alderen 12-16 år, har
medindflydelse på visse ting i afdelingen, og ellers være med til at styrke
det sociale sammenhold i klubben.
På det første møde havde vi en
masse ideer, som vi fik skrevet ned.
Bl.a. Fanta Exotic i hallens cafeteria,
hyttetur, stand på marked, hyggeaften
nogle fredage efter træning, fællestur
til stævne, osv. Så det var bare med at

komme i gang.
Så det gjorde vi……… John, i cafeteriet, blev spurgt om han ville begynde
at sælge Fanta Exotic, og det sagde
han ja til….. 1. succes.
Så begyndte vi at planlægge en
stand på marked. Vi havde lejet nogle
sumo-dragter, som folk kunne prøve
for 20 kr., og så slås mod hinanden.
Meget morsomt at prøve, men endnu
mere morsomt at se på, så det må siges, at være 2. succes.
3. succes blev en hyttetur, med over-

natning, i Hammer Bakker. Fredag d.
10/9 mødtes vi 19 ungdomsspillere
og 4 voksne i hytten. Vi spillede rundbold, var på aftenløb i skoven, havde
lejrbål med snobrød, og ellers bare
hygge/afslapning i hytten. Alletiders
tur, selvom vejret ikke var alt for godt.
Det næste som vi vil arbejde med,
er en hyggeaften efter træning, hvor
vi skal have fællesspisning, og hygge
med computerspil, film osv.

NYE DRAGTER TIL TUI-BADMINTON
A F M A R I A N N E T H O M S E N / T Y L S T RU P B A D M I N T O N

holdt det første store stævne i denne
sæson og flere af vore spillere har været ude til stævner i andre klubber. Det
kan kun siges, at det ser rigtig flot ud
med ens spillertøj til vores medlemmer, når vi er ude til kamp. Det giver

en god følelse af samhørighed.
Nørresundby Bank har sponseret
dragterne til vores trænere og Tylstrup
Busser/Netbus har sponseret et godt
bidrag til det øvrige klubtøj.
En stor tak til sponsorerne.
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N

ørresundby Bank og Tylstrup
Busser/Netbus har været med
til at klæde Tylstrup Badminton
på til den nye sæson. Vi har fået nogle
rigtig flotte blå dragter, som er udvalgt
af vores ungdomsråd. Vi har selv af-
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FREDERIKSENS TIVOLI

T
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ylstrup Marked 2010 synger på
sidste vers. Det er søndag eftermiddag. Solen skinner fra en let
skyet himmel, og det er tørvejr. Ikke
lige det som DMI havde spået. Indbliks udsendte har taget kameraet
over skulderen, og skriveblokken i
hånden for at bevæge sig ind og ud
mellem snurrende karruseller og hylende radiobiler. Bag om lykkehjulets
rige gavebod for at komme hen til den
flotte beboelsesvogn med potteplanter på trappen og gardiner for vinduerne. Jeg skulle hen og besøge tivolifatter og mutter alias Jan og Conni
Frederiksen i deres hyggelige kørende
slot. Min hensigt med besøget var, at
høre mere om livet som Tivoliejer, og
om livet på landevejene med et omrejsende tivoli. Et hyggeligt og spændende besøg tog sin start.
Udgangspunktet for deres tivolisæson er fra hjemadressen i Bramminge
i Vestjylland.
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Hvordan gik det til at
I blev Tivolifolk?
Jeg er født ind i det, startede Jan.
Mine forældre havde et tivoli, og når
jeg sagde, at jeg er født ind i det, skal
det forstås bogstaveligt. For jeg blev
født i beboelsesvognen midt i en flytning fra et sted til en andet. De måtte holde ind på landevejen mellem
Skrydstrup og landsbyen Gadbøl ved
Haderslev. Her kom jeg til verden. Og
Conni er født i Bramminge. Efter at vi
blev gift, kørte jeg rundt med tivoliet
et par sæsoner, mens Conni så blev
hjemme og ventede på mig, grinede
han. Nej sandheden var, at hun ikke
helt var vild med det nomadeliv, som
det jo er. Så begyndte vi at få børn, og
jeg valgte derfor at droppe tivolilivet
for en tid. Det er svært at rejse rundt,
når børnene skulle passe en skole og
kammerater osv. Vi fik 5 børn i tiden
fra 1978 til 1987. I den tid arbejdede
jeg så som handelsmand i hverdagen,
og så lidt med tivoli i weekenderne.
Men jeg har altså sigøjnerblod i
årene og landevejene trak i mig, (Min
bedstemor var sigøjner og min far var
svensker). Så da børnene var vokset

op, drog vi igen ud på turne. Og nu
tog Conni så med sammen med vores yngste søn Danny. Vi startede op
i 2004 med et lille børnetivoli, og har
så købt mere op senere til det vi har
i dag.

Hvor mange folk har I ansat?
Det er meget forskelligt, for det varierer
lidt, men ca. 20 i alt. Det er hovedsageligt polske og rumænske arbejder,
vi har, men der er da også danskere
med. Vi finder de udenlandske medarbejdere igennem agenter, som vi samarbejder med. Men der kommer også
mange til, som vi får fra andre tivolier,
eller som har hørt om os gennem tidligere ansatte. Der er flere som kommer
tilbage år efter år for at arbejde for os.

Hvad koster det mon at
starte sådan et tivoli?
Uha det er dyrt. En radiobilbane f.eks.
med det hele, biler og alt andet udstyr
koster som ny ca. 3 millioner, så kommer der ved siden af en sættevogn til
at flytte det hele med. Karruseller koster fra 500.000 kr. og op ad. Og det
er for brugte karruseller. En almindelige hoppeborg koster fra 20.000 kr.
og op. Et markedstelt, som det vi har
stående her på pladsen, med plads
til små 400 personer koster ca. en
halv million kroner. Der ved siden af
komme så borde og bænke. Og dem
vi har koster 900 kr. pr. sæt. Oven i
alle de her priser komme så udgifter
til køretøjer til at flytte det hele i. Vi har
16 - 20 træk af lastbiler og traktorer til
at flytte vores grej fra sted til sted.
Sidste weekend var vi i Ikast, og
næste weekend skal vi til Engesvang,
ugen efter til Skive for så at slutte sæsonen i uge 37 til Egeskov Marked på
Fyn og Arnum Marked i Sønderjylland.
Det koster ca. 20.000 kr. hver gang vi
flytter og under et marked som dette
her i Tylstrup bruger vores Generator
ca. 1.000 liter dieselolie.
Det er nogle lange ture, vi har med
traktorerne, når vi skal flytte tingene.
Nogen gange op til 10 timer. Men det
er ikke den samme chauffør, der kører hele vejen. Vi skifter gerne på halv-

vejen. Kun vores søn Danny plejer at
tage hele turen i et stræk.

Hvorfor kommer I så til Tylstrup?
Vi kører mest rundt i Jylland og på Fyn,
og en enkelt gang har vi også været i
Sverige. Nogle steder er godt og andre
mindre gode. Det er ikke fordi at Tylstrup er den bedste by at besøge økonomisk set, men der er en utrolig god
opbakning fra borgere og markedsudvalget. Vi har et rigtig godt samarbejde
med alle, og der blive solgt en masse
billetter i forsalg. Vi nyder at komme
her op, og så skal der lyden en personlig ros til Morten Jørgensen. Han gør
et kæmpe stykke arbejde. Ham skal
I passe godt på. (den ros er hermed
givet videre)
Vi kender ikke det store til jeres by,
men vi har da mødt mange Tylstrup
Busser, og efter lidt betænkningstid
kom Conni også efter, at hun da vist
også havde smagt Tylstrup Kager engang :-)
Men i 2010 har Tylstrup og Tylstrup
Marked sat sig godt og grundigt i hukommelsen. For det blæsevejr som
kom ind over byen, har været en Tivolimands værste mareridt. I starten gik
alt faktisk efter planen. Markedsteltet
var oppe mandag til middag i ugen
op til markedet. Men så kom blæsevejret, eller jeg vil hellere kalde det
stormvejet. Vi måtte kæmpe nat og
dag mod stormen for at holde teltet
oppe. Men onsdag aften indså vi, at
”Vor Herre” var for stor en mundfuld at
kæmpe imod, så vi valgte at pille teltet
ned, da der sprang en sikkerhedswire.
Derfor skulle vi have skiftet masten alligevel. Og tror du så ikke, at da teltet
var nede, så lagde vinden sig. Torsdag
morgen skiftede vi masten og fik teltet
op igen. Så vi nåede det hele selvom
det blev lidt sent. Alt i alt blev det da
vist en rigtig god markedsweekend, så
tak for i år.
Og Frederiksens tivoli vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Vi ses igen i 2011 til jubilæum i Tylstrup Marked.

SOLGÅRDEN
DAGPLEJEBØRN BESØGTE DE ÆLDRE PÅ SOLGÅRDEN

T

orsdag, d. 30.09. havde Solgården besøg af små dejlige størrelser fra byens kommunale
dagpleje.
Det var en stor succes, hvor aldersforskellen blev udlignet i leg med bl.a.
ballon og bolde.
Det var en fornøjelse at høre de ældre

le sammen med børnene i sjov leg.
Selv personalet nød det.
Det var det første besøg af forhåbentlig mange, da der er lavet aftale med
den kommunale dagpleje om, at de
kommer på besøg den sidste torsdag
hver måned.
De månedlige besøg skal skabe bro

mellem de to generationer til glæde
for begge parter. Det er da også rigtig
dejligt, at plejehjem og dagpleje kan
have et godt samarbejde.
Ved besøget fordeler dagplejemødrene sig med børnene på de 2 etager,
så alle beboerne får mulighed for at få
en sjov formiddag.

I

forbindelse med ældredagen d.
01.10.10 blev der afholdt Åbent
hus på flere plejehjem rundt om i
Aalborg kommunen d. 30.09. kl. 1417.00 Af denne grund var der hejst
flag på Luneborgvej udfor Solgården.

Assisterende leder Janni Johansen
bød velkommen til arrangementet og
takkede i den forbindelse Støtteforeningen og de frivillige for den store
opbakning og indsats.
Køkkenet Gug, som til dagligt leverer
maden til vores beboere, kom med
smagsprøver på det kolde bord, gelémad og kage. I festsalen var der

opstillet borde, hvor de forskellige
madvarer blev fremvist og der var så
smagsprøver på det store kagebord
med tilhørende kaffe. Henne i hjørnet
havde Solgårdens Støtteforening taget opstilling med salg af lotteri med
gode gevinster. Musikken blev leveret
af en af beboerne – Niels Mortensen,
som effektivt håndterede sin guitar,
så liflige toner fyldte salen.
I Aktiviteten var der levende værksteder, idet brugerne var mødt op for at
vise deres arbejder. Der var fremvisning af smykker, tasker, malerier, kort
osv.
For at gøre eftermiddagen ekstra hyggelig, var der opvisning ved Seniordanserne.
Imens alt dette foregik i Gavlen, kunne
man få en rundvisning på plejehjemmet. 2 beboere havde stillet deres
stuer til rådighed, hvis man havde lyst
til at komme ind og se en sådan. Personale og frivillige viste rundt og var

der yderligere spørgsmål til det at bo
på plejehjem, kunne man få svar på
dem hos assisterende leder Janni Johansen.
En dejlig eftermiddag, hvor man ved
afslutningen kunne konstatere, at ca.
75 tallerkner var taget i brug ved ka-

gebordet.
Det skal dog bemærkes, at hvis du
gerne vil se Solgården, eller har
spørgsmål til det at komme på plejehjem, er du altid velkommen. Henvend dig til personalet, eller ring for at
lave en aftale.
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ÅBENT HUS PÅ SOLGÅRDEN
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KALENDER
NOVEMBER 2010
17.
kl. 13.30

20.
kl. 9.00 – 16.00

22.
kl. 12.30

22.-26.
24.
kl. 19.00

24.

Gavlen:
Banko ved Centerrådet.

Skolen:
Julegaveklub for 1 – 6 klasse i Dus 1

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

kl. 19.00

26.
kl. 8.00-16.00

28.
kl. 16.00

28.
kl. 19.00

28.
kl. 10.00

November 2010

kl. 14.00
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3.
kl. 13.30

6.
kl. 12.30

7.
kl. 14.30

8.

kl. 19.30

13.
kl. 18.30

14.
kl. 14.00

Bethaniakirken:

Gavlen:

kl. 10.00

Skolen: Skolen + Duslingen.
Dusseren og Spraydåsen har juleklip og holder
julefrokost kl. 12.15.

Tylstrup Borgerforening:
Juletræet tændes sammen med julemanden.

Bethaniakirken:
Adventsfest i Tylstrup Hallen.

Ajstrup Kirke:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende
kirkefrokost. Tilmelding nødvendig.

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet.
Lasse spiller harmonika.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Julehygge med Banko.

Bethaniakirken:
Julefest for hele familien. Gratis poser til børn.
Servering.

JANUAR 2011
1.
kl. 14.00

3.
kl. 12.30

5.
kl.14.00

11.
kl. 19.00

11.
kl. 19.30

12.
kl. 17.00

12.

Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:

Ajstrup Kirke:
Julekoncert i Ajstrup Kirke med
kammerkoret Dorimus.

Skolen:
Skolebestyrelsesmøde.

13.
kl. 14.00

17.
kl. 12.30

19.
kl. 13.30

19.
kl. 19.30

25.
kl. 14.00

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

Banko v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Ajstrup Kirke:
De 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
Ajstrup Kirkes Kor medvirker.

Bethaniakirken:
Nytårsgudstjeneste.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Sangeftermiddag. Lasse spiller på harmonika.

Skolen:
Skoleparathedsmøde med forældre til kommende
BH-Klassebørn.

Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus. Radiovært Søren Dahl:
Det gode liv.

Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Gavlen:
Nytårsfrokost v. Centerrådet. Se info i aktivitetsfolderen og på opslagene.

Gavlen:

Juleafslutning i gymnastikafdelingen.

19.

28.
kl. 19.00

Ajstrup Kirke:
Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Gavlen:

kl. 19.30

25.

Ajstrup Kirke:

15.
15.

Juleferie, Duslingen og Dusseren har åbent
d. 22 og 23 dec. (begge dage inkl.)
Julegudstjeneste.

Gymnastik:

kl. 19.00

Skolen:

24.

15.

kl.13.30

22./12 til 2/1

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

kl. 15.00

Skolen:

Lucia optog med børnehaven Krudtuglen. Se info i
aktivitetsfolderen og på opslagene.

8.

20.
kl.12.30

Skolen:
Juleafslutning i Spraydåsen, lukket tirsdag.

Skolebestyrelsen holder møde med
kollegerne fra Sulsted.

DECEMBER 2010
1.

20.
kl. 17.00

Skolen /landsbyordning: Åbent-hus uge.

Arrangement v. Centerrådet. Se info i aktivitetsfolderen og på opslagene.

24.

DECEMBER 2010

26.
kl.13.00

26.
kl. 19.00

26.
kl. 19.00

28.
kl. 18.00- 21.00

Bethaniakirken:
Ældretræf v/Bjarne Thordal, Skæve.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Viseaften i Sognets Hus. Michael Slot Pihl.

Ajstrup Kirke:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Elin og Ole
Hulgaard Nielsen: Krydstogt på Nilen og Egyptens
pyramider. En rejseoplevelse i ord og billeder. Gratis
kaffebord.

Gavlen:
Modeshow v. Vodskov Genbrug. Arrangør er Centerrådet. Se info i aktivitetsfolderen og på opslagene.

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Skolen:
Forældremøde i 5. klasse.

Skolen:
Børnefest i Dusseren.

Kalender
JANUAR 2011
30.
kl. 10.00

31.
kl. 12.30

Ajstrup Kirke:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

FEBRUAR 2011
2.
kl.14.00

9.
9.
kl. 19.30

10.
kl. 18.00

10.
kl. 14.00

14.
kl. 12.30

16.
kl.13.30

16.
kl. 19.00

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

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet.
Lasse spiller harmonika.

Gavlen: Arrangement v. Centerrådet.
Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus. Esben Hanefeldt
Kristensen: Et liv med billeder.

Skolen:
Skolefest.

Bethaniakirken:
Ældretræf v/Ole Skagen, Løkken.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Husk:
Vi får besøg af Julemanden

søndag 28. november kl. 16

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i
februar 2011 i løbet af uge 7.
Kontakt derfor Anja senest:

den 5. januar 2010
Alle børn og voksne opfordres til at
møde op på trekanten ved LP Jacobsensvej
og Luneborgvej, så vi i fællesskab kan
få kaldt Julemanden frem.
Vi håber, Julemanden vil hjælpe os
med at tænde det store juletræ. Og hvem
ved, måske har han godter i posen?

... hvis du har oplysninger om arrangementer
som foregår i perioden fra ca. medio februar
2011 til ultimo maj 2011.
Har du noget du gerne vil have i bladet kan du
sende det til redaktørerne (se side 2).
Vore teksforfattere hjælper dig også gerne
med at få historien fortalt og få den ned på
papir. Kontakt derfor:
JAKOB ROHDE

ARNE HANSEN

jaro@stofanet.dk
Tlf. 98 26 18 88

brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69
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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:
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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.

November 2010

Leo Navntoft: 3028 9826
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DIN ANNONCE HER?
Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!
www.byenspizza9382.dk
find os også på facebook!

Kontakt Anja Bo Justesen
Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

DIN ANNONCE HER?
Jørgen Steins Vej 9
9380 Vestbjerg
Tel. 98 70 49 00
www.noerresundbybank.dk

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

November 2010

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

... mød os på
Skovmarken
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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

ASTA/TUI Håndbold
v/ Bente Andersen
31 13 30 70

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøll
98 26 09 66 / 20 12 92 33

Ajstruphus – Udlejning
v/ Leo Navntoft
98 26 00 03
30 28 98 26

michael-rottboll@sederberg-olsen.dk

AJSTRUP
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31
AJSTRUP SOGN
Sognepræst kbf.
(træffes ikke mandag)
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
Fax 98 26 14 60
E-mail orma@km.dk
Sognepræst
(tr. bedst ons. - fre. 10 - 12
- ikke mandag)
Karin Braüner Mikkelsen
96 46 71 81
E-mail kbmi@km.dk
Kirkegårdskontoret
Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12
98 26 10 70
Kirkesangere
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Organist
Oluf Kristensen
98 26 98 05
Kirkeværge
Søren Sørensen
98 26 03 67
Formand
Arne Thomsen
98 26 14 21
Udlån af Sognets Hus
Lone M. Sørensen
98 26 00 17
Sognets Hus
Klitgårdsvej 34
98 26 25 40
Kirkens hjemmeside:
http://www.ajstrupkirke.dk/

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

TYLSTRUP MARKED
Hanne Hedegaard
98 26 02 65
hanneha@stofanet.dk

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

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Heidi B. Nielsen
40 41 31 14

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Preben Callisen
98 26 19 95

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Per Holmgaard
98 26 08 61
per.holmgaard@privat.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
Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57
Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
99 82 70 65
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

heidiborupnielsen@hotmail.com

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
22 63 81 01

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

