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BESØG FRA RUMÆNIEN
A F A RN E HANSEN
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redag d. 20 august kl. 19.00 besøger Dorthe og Cornel Bethaniakirken. Dorthe og Cornel er vore
samarbejdspartener i Rumænien.
Arrangementet er en af vore caféaftener, hvor vi under uformelle former arrangerer forskellige interessante sammenkomster. Der bliver også
serveret diverse små forfriskninger i
løbet af aftenen.

Dorthe og Cornel er også vores samarbejdspartner i skoleprojektet i
Rumænien. Lige nu er der 66 børn i
projektet. Vi er overbeviste om, at uddannelse er et af de mest effektive
våben mod fattigdom. De familier der
får hjælp til deres skolebørn, skriver
under på en kontrakt, der forpligtiger
dem på, at motivere deres børn til, at
gå i skole hver dag.

Tak for hjælp

Brev

Dorthe og Cornel kommer bl.a. for at
takke for hjælpen som Bethaniakirken, Genbrugsforretningen og mange
private personer i Tylstrup har bidraget
med i 2010. De vil fortælle om deres
arbejde i Rumænien og vise en masse
billeder fra de forskellige tiltag der er
gang i ude i Rumænien. Samtidig kan
alle dem der har hjulpet på forskellige
måder, se at at det der gives, er kommet i de rette hænder.

Følgende er uddrag fra et brev jeg fik
fra Dorthe og Cornel sidst i juni:
”Vi har haft meget regn de sidste
dage, der er oversvømmelse flere steder i landet, også i Bacau amt; flere
mennesker har mistet livet.
Vi er glade for, at vi som de første,
kom med hjælp til Sanduleni, mange
har fået madposer og nogle penge. To
huse er blev helt ødelagte, og mange
er oversvømmet.

Vi har stadigvæk noget tøj fra Danmark, som vi vil hjælpe dem med. Det
er en meget svært situation, da ingen
af dem har forsikringer på huset, det
har simpelt hen ingen råd til det.
Vi har været i mange af husene,
det ser ikke godt ud. Det regner stadigvæk og mange frygter at vandet vil
vende tilbage”

Velkommen
Rumænien indgik i EU i 2007. Kom og
se og hør om forholdene i et af vore
Europæiske nabo lande, få indsigt i
Bethaniakirkens nødhjælpsprojekter,
og få vished for, at din hjælp kom
frem, og kom fattige familier i Rumænien til gavn.
Du er velkommen og der er gratis
adgang.
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Kvartalets profil:

WAGN HANSEN
A F JENS THO M SEN NYG AAR D
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et er Torsdag eftermiddag, jeg
er lige kommet hjem fra arbejdet. En dag som alle andre,
men i dag var der en lille forskel. For
jeg havde fået en aftale med et rigtig
godt emne til Kvartalets profil i næste
Indblik. Og denne gang har jeg igen fået
en spændende borger fra byen i ”nettet”. I folkemunde og vel nok især af folk
af min generation, går han stadigvæk
under navnet ”Småkagebageren”. På
dåbsattesten står der Wagn Hansen,
så det kalder vi ham her. Det blev som
ventet en meget spændende eftermiddag, og jeg håber, at jeg har fået det
meste med. For yderligere information
kan den ivrige læser få mere viden om
Tylstrup Småkagefabrik og Tylstrup
Vandværk i de fire bøger Ajstrup Sogns
lokalhistorie, der blev skrevet af bl.a.
Verner Hansen og Egon Christensen
fra 1985 til 1990. Bøgerne kan desværre ikke købes mere, men de findes
i mange hjem i Sognet, så der skulle
være mulighed for at finde dem.
Navn: Wagn Hansen.
Stilling: Pensioneret bager og ejendomsmægler.
Alder: 81 år.

Civil stand: Gift med Mita.
Børn: 2 døtre og 2 sønner. 13 børnebørn og nummer 8 oldebarn er lige
kommet til verden.

Hvor længe har du boet i Tylstrup, og hvor kom du fra?
Vi har boet i Tylstrup siden 1963, altså
i 47 år. Jeg er fra Skovsgård og Mita
fra Brovst. Jeg blev udlært som bager
i Doense i Himmerland. Derefter var
jeg i et år soldat ved telegrafbataljonen i Århus. Efter vi blev gift, boede vi
i Arden i 4 år, inden vi købte et bageri
i Hvilshøj i 1956. Vi var der, indtil vi
flyttede til Tylstrup i 1963.

Hvorfor endte I i Tylstrup,
og hvad lavede du?
Vi kom i Bethania og kendte derfor Tylstrup godt, men det var ikke derfor, at
vi flyttede til byen. Det bageri, vi havde
købt i Hvilshøj, viste sig at være et fallitbo, og det gik trægt i starten. Da der
var en del uforudsete udgifter, måtte
jeg være kreativ og begyndte at producere kager til engrosvirksomheder ved
siden af bagerforretningen.
Jeg havde en kammerat, som fortalte mig, at det gamle mejeri på Lu-

neborgvej i Tylstrup var sat til salg, og
om det ikke det kunne være sjovt at
starte en småkagefabrik op der. Han
vidste, at jeg havde den sidebeskæftigelse at producere til engros. Vi ville jo
sikre os, at der var kunder til at aftage
vores produkter, inden at vi investerede i bygningerne på Luneborgvej. Vi
fik en aftale hjem med FDB (nu Coop
Danmark) om afsætning af vores kager til dem. Så vi købte bygningen
og blev partnere. Han var en form for
”sleeping” partner, der stod for salget,
og jeg var bageren, der producerede
og fik ideer til opskrifter osv. Men da
så det hele var på plads, og vi skulle
i gang med af producere, fandt vi ud
af, at FDB selv havde bygget en stor
småkagefabrik i Helsingør. Så vi stod
pludselig her med en ny fabrik men
uden aftagere af vores småkager. Så
jeg måtte ud og finde nye kunder. Jeg
havde jo allerede nogle kontakter via
min forretning i Hvilshøj, og det gik
faktisk hurtigt. Det var jo en god vare
vi havde! Bl.a. fandt jeg en stor kunde
i Næstved. Det gik lidt trægt i starten,
men da varen først var kommet ud i
butikkerne, og folk fik smagt på småkagerne, gik det stærkt.

men jeg kunne godt lide jobbet som
post, så jeg blev ved med det i 15 år
ved siden af ejendomsmæglerfirmaet.
I 1994 etablerede jeg så Dan Bolig i
Brønderslev og blev samtidig vurderingsmand for Uni Kredit (nu Nordea).
Vores yngste søn Hans Henrik var startet hos mig som assistent, og sammen
fik vi en god start i Brønderslev. I 1998
syntes jeg, at det var tid til at stoppe
og solgte firmaet til HOME, hvor jeg så
blev franchiser tager. Da Hans Henrik
blev færdiguddannet som statsautoriseret ejendomsmægler, blev firmaet
overtaget af ham. Det var en del af aftalen med HOME, og jeg begyndte en
ny tilværelse som pensionist.

Deltager du i byens foreninger og arrangementer?
Ja jeg har altid følt, at byens liv var lige
så interessant som mit arbejdsliv. Jeg
sad i borgerforeningen i 4 år og var i
den periode med til at sælge anlægget til kommunen. Vi fik 10.000 kr.
for det, og de penge skulle bruges til
at købe kunst, som skulle forskønne
byen. Valget faldt på skulpturen nede
på hjørnet ved L.P. Jacobsens Vej. Det
var omkring 1965. I 1969 kom jeg i
vandværkets bestyrelse. Dvs. der var
to vandværker den gang, et nede på
L.P. Jakobsens Vej, der bl.a. leverede
vand til vores fabrik, og så det vi har i
dag på Vestergårdsgade, der leverede
vand hjem til vores bolig på Luneborgvej. Derved kom jeg i bestyrelsen begge steder. Kort tid efter blev de slået
samme. Det på L.P. Jakobsens Vej
blev nedlagt, og det er kun det på Vestergårdsgade, der fungerer i dag. Det
er bygget om og ud flere gange gennem tiderne, og i 1980erne blev det
så det store og moderne vandværk,
som det er i dag. Jeg var formand for
vandværket fra 1969 til 2000 altså
31 år. Jeg var også formand for Tylstrup Fjernvarme i mange år. Det var
fra 1972 til 2002. Jeg startede lige før
den store oliekrise og til den store udvidelse, hvor det blev til et kraftvarmeværk. Jeg var også med i opstartfasen
til, at det skulle overdrages til Aalborg
kommune. Så var jeg også medlem af
menighedsrådet for Bethania Kirken i
8 år. Det var i 70erne, da vi byggede
til kirken.
Men nu har jeg trukket mig tilbage

og nyder vores otium her i vores dejlige nye hus. Mita er dog stadigvæk
meget aktiv i ”Træfferen”, kirkens
genbrugsbutik på Luneborgvej.

Undersøgte I byens faciliteter da I flyttede hertil?
Nej vi kendte jo som sagt til byen i forvejen. Men det var vigtigt for os, at der
var en ordentlig skole til vores børn.
Her kom der et lille smil. ”Nå ja, der
jeg sad da forresten også i skolenævnet i en årrække”.

Hvad synes du, der mangler i Tylstrup.
Det er synd, at der ikke er kommet
noget industri til byen, efter at vi fik
frakørslerne til motorvejen. Det skulle
udnyttes noget bedre ligesom i Vestbjerg og Brønderslev.

Hvad synes du at der
er godt i Tylstrup.
Der er fortsat et godt forretningsliv i
byen, ligesom der er velfungerende
idrætsforening, som gør det godt for
ungdommen i byen.

Hvordan får du tiden til at
gå som pensionist?
Vi hygger os jo som sagt her i vores
nye hus og med at få sat skik på haven. Grunden var jo nærmest bare en
parkeringsplads, da vi købte den. Men
nu ser den jo fin ud. Og så nyder vi
at rejse ud og se verden. Vi har været både i Kina, Rusland, Normandiet,
osv., og i år skal vi til Toscana. Det
glæder vi os til. Til hverdag deltager vi
i de forskellige arrangementer, som er
i kirken samt går lange ture.
Interviewet er ved at være til ende,
og sludren kom til at bevæge sig mere
rundt omkring andre ting. Det er altid
meget fascinerende at høre andres historier. I dag var jeg ikke i tvivl om, at
jeg sad over for en ildsjæl. En ildsjæl,
som har haft stor betydning for Tylstrups udvikling gennem de sidste 47
år. Og via Tylstrup kagerne også været
med til at sætte byen på landkortet.

August 2010

Det var hårdt arbejde, men det gik
godt, og stedet blev hurtigt for lille.
Derfor begyndte vi at spekulere i udvidelse. Det resulterede i, at vi i 1965
byggede fabrikken på Bilgårdsvej. Fabrikken skulle ligge her i Tylstrup, fordi
vi var faldet godt til i byen og havde
fået mange venner.
Fabrikken gav jo også arbejdspladser til byen. Og på et tidspunkt have vi
32 damer ansat, som arbejdede i toholdsskift i højsæsonen for at kunne
følge med efterspørgslen.
I starten blev kagerne sendt fra Tylstrup med jernbanen. Det var, mens
vi havde stationen i byen. Senere blev
det så med lastbiler. Og nu var vores
småkager ude over hele landet. Vores
lokaler var igen blevet for små, så i
1972 udbyggede vi fabrikken til det
dobbelte og fik en 18 m. lang ovn /
produktionsbane sat op. Dejen blev
formet og lagt på det rullende stålbånd
og kørte så igennem ovnen. Når de så
kom ud i den anden ende, var de bagt.
Efterfølgende blev de så emballeret,
pakket og gjort klar til afsendelse.
Vi producerede kun småkager, da
vi følte, at der var der, det store marked var.
Selv om vi lige havde udvidet fabrikken til det dobbelte, var det stadigvæk
ikke nok, og i 1976 var den igen blevet
for lille. Samtidig var jeg ved at miste
lysten. Jeg ville gerne prøve noget andet. Så da der kom et godt bud, solgte
vi fabrikken i august 1976. Fabrikken
er jo som bekendt nu flyttet til Støvring, men det er stadigvæk mine opskrifter fra den gang, de bruger. Og de
hedder stadigvæk ”Tylstrup Kager”.
Jeg havde længe haft lysten til at
blive ejendomsmægler. Så da fabrikken var afhændet, startede jeg hos
Poul A. Knudsen i Brønderslev som
assistent og læste i 4 år til statsautoriseret ejendomsmægler. Det blev jeg
færdig med i 1980 og startede så min
egen ejendomsmæglerforretning op
her i Tylstrup.
De første år som ejendomsmægler gik fint, men så kom den såkaldte
kartoffelkur der midt i firserne med
skyhøje renter på over 20%. Det satte hushandlerne i stå. Jeg fik derfor
arbejde som post ved siden af forretningen. Det var egentlig kun i 3 år, at
det gik dårligt med ejendomshandlen,
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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

MARKED 2010
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Igen i 2010 er der marked i Tylstrup.
Og som tidligere er der lavet et program for markedsdagene
Mange af os vil automatisk, når vi
får programmet i hånden, se på
hvad der sker de forskellige dage.
- Jeg vil godt opfordre til at man

også kikker lidt på hvem der har
støttet markedet, og dermed også
været med til at støtte Tylstrup.
Der er igen i år sponserer som har
støtte med gevinster til tombolaen,
men der er også rigtig mange som
har støttet med at tegne en annon-

ce, eller støttet på anden vis. Og det
vil vi i Tylstrup borgerforening gerne
sige tak for. Og så komme med den
opfordring, at man gemmer programmet og bruger det året igennem, som en lille nem telefonbog,

GYMNASTIKSÆSONEN 2010/2011

N

u er den nye gymnastiksæson
så småt ved at være på vej, og
afdelingen arbejder på højtryk
for at få de sidste detaljer på plads.
Vi har en del gengangere i holdene
fra sidste sæson, men der er også blevet lavet nogle små ændringer.
Vi står lige pt. med et problem som
vi håber at nogle af jer læsere måske
kan hjælpe med... Vi mangler erfarne
instruktører til både rytme og springhold, så skulle der være nogle af jer
som går med en drøm om at være instruktør, eller som kender nogle ´som
kunne være interesseret i dette, så
hører vi meget gerne fra jer.
I den kommende sæson vil der igen
være mulighed for at få pulsen op og

trænet konditionen på vores stephold.
Holdet vil ikke deltage i opvisningen,
der vil udelukkende være tale om et
hold for jer som gerne vil have lidt ekstra motion henover vinteren. Holdet vil

træne i 2 perioder af 12 lørdage fra
kl. 15-16. Datoerne vil være at finde
i gymnastikafdelingens folder som bli-

ver husstandsomdelt i løbet af august
måned. Betaling for at deltage på holdet vil blive opkrævet for hver gang,
således at man ikke binder sig til et
fast antal gange, men kan deltage de
lørdage der passer ind.
Vi starter op på den nye sæson i
uge 36, men Du kan også møde os
på TUI´s stand til open by night d. 12.
august.
Vi håber at se rigtig mange gymnaster til nogle hyggelige timer i hallen i
den nye sæson.
Hvis Du har yderligere spørgsmål/
kommentarer er Du velkommen til at
kontakte formand Louise Nielsen på
mail: louisenielsen80@hotmail.com

DER VAR NOGET...
AF A RN E HANSEN
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or det meste tænker man nok på
”Der er noget i luften” i forbindelse med advent og jul, men denne
dag, den 05. juni, var der det også.
Over store dele af Tylstrup var luften
fyldt op af velklingende gospelmusik.
På plænen ved siden af Bethaniakir-

ken, havde Tylstrup Børnegospel valgt
at holde et alternativt grundlovsmøde.
Finn Kier-Hansen talte om vigtigheden af at glæde sig over friheden i
vort land, og koret sang om den glade
frihed, der er i den kristne tro.
Grundlovsarrangementet sluttede

med en kæmpe grill fest hvor mellem
70 og 80 fortærede de velgrillede pølser og koteletter.
Da vejret også artede sig ordentligt
denne grundlovsdag blev det en vellykket og god grundlovsfest med tryk
på sang, glæde, frihed og fest.

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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TYLSTRUP GOSPELKOR ”BOUND FOR AMSTERDAM”
A F L E N E M A N S T RU P

E

n bus med med 41 morgenfriske
og glade sangere og supportere
– nærmere betegnet Tylstrup
Gospelkor med nogle få fans satte
kursen mod Amsterdam en tidlig morgen i maj. Vi havde gennem nogen
tid talt om at lave en ”ryste-sammentur”, hvor der måske også kunne blive
lejlighed til at give en koncert. Nu
var dagen så kommet. Efter en lang
men dejlig dag i bussen med godt fællesskab og højt humør ankom vi lidt
trætte til Amsterdam. Vi boede på en
lille perle af vandrehjem – ikke noget
prangende – men rent og pænt og til
en pris, hvor alle kunne være med.

August 2010

Vi så det hele
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For os, der ikke havde besøgt Amsterdam før, var det en ret speciel oplevelse, da vi boede lige ved Red Light
District. Den følgende dag var selvfølgelig afsat til nogle af Amsterdams
seværdigheder. At stå i kø i Bilka i
december måned er for småting at
regne i sammenligning med det, man
udsættes for, hvis man vil ind og se
Anne Franks Hus. Men det ville vi og
besluttede at tage ventetiden med
godt humør, og der VAR lang ventetid. Men vi fik en god oplevelse, som
selvfølgelig chokerer og bedrøver en.

Derefter var det Rembrandt-museets
tur, men da dette kunne prale med
en endnu længere kø, opgav vi. En
kanalrundfart i Amsterdam er et absolut must, så en sådan kom jo helt
klart på programmet. En hyggelig
kaptajn, som gav mange gode forklaringer om alt muligt til ”The Danish
Group”. Amsterdam er en smuk by,
men skønheden var desværre i disse
dage skæmmet af store affaldsdynger
i gaderne p.g.a. flere dages strejke
hos renovationsarbejderne. Når man
siger Holland, siger man også tulipaner, så lørdag gik turen til den enorme
tulipanpark Keukenhof. Efter at have
været en del af det hurtige og hektiske storbyliv var det dejligt at tilbringe
nogle timer i fantastisk solskin og
omgivet af fuglesang i denne park,
uanset om man brænder for tulipaner
eller ej. Mange besøg på små restauranter og cafeer blev det også til. Man
fandt lidt sammen på kryds og tværs
og kom på denne måde tættere ind på
hinanden. Og tæt på hinanden kom vi
også på anden måde. Hvad er værst?
8 mænd, der snorker om kap på en
sovesal, eller 17 kvinder, der griner,
pjatter og snakker konstant? Ja, for vi
kvinder mener altså ikke, at vi snorker. Men alle fik en nattesøvn, så vi

var fit for fight til næste dags oplevelser. Søndag morgen forlod vi Amsterdam og kørte til Tyskland, hvor vi gav
koncert i en stor tysk kirke.

Koncert i Tyskland
På trods af et lidt reserveret forhold
til gospelmusik fra tysk side, hvor
man mere dyrker den klassiske salmesang, tøede publikum fuldstændig
op og var begejstrede. Vi mener faktisk også, at vi gjorde det rigtig godt.
Vore fans og supportere påstod, at vi
nok aldrig havde sunget bedre, og at
de var stolte af os. Men at synge i en
smuk kirke med en fantastisk akustik
giver altså også en et kick og animerer
både korleder og sangere og musikere
til at tage endnu en tørn.
Kort før midnat ankom vi til Tylstrup.
Meget trætte, men mange oplevelser
rigere. I evalueringen af, hvad den
bedste oplevelse var, vil det jo være
forskelligt fra person til person, men
jeg tror, alle vil være enige om, at det
gode humør og det sociale fællesskab
var noget af det vigtigste. Noget, som
vil komme os til gavn i vort fortsatte
arbejde i TYLSTRUP GOSPELKOR. Har
du lyst til at være med til at synge –
jamen, så kontakt lige vores korleder
Leif Mortensen på tlf. 98 26 23 84.
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HVOR ER DIN HELT?
A F P HI LIP FO DG AAR D

J

eg har en personlig stor interesse
for historie, og bliver fascineret af
de historier om enkeltpersoners
store mod, som man finder i historien.
Der er mange historier om håb, helte
og store mennesker… Et af de mennesker var Winston Churchill. Og jeg er,
i skrivende stund, lige vendt hjem fra
en ”studietur” med museumsbesøg til
London.
Winston Churchill blev kaldt ind
som premier minister i de hårdeste timer for England under 2. verdenskrig.
Englænderne blev kort efter hans
indtræden fuldstændig isoleret efter
Frankrig kapitulation.

Churchill lærte af hans liv
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Churchill var ikke nogen let mand at
omgås, han var påståelig, han kunne
blive hidsig, han havde nogle mærkelige ideer, og han fik nogle ordentlig
hak i tuden i løbet af hans liv og hans
politiske karriere. Han blev premier
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minister som 65 årig. Hele hans liv
havde gjort ham stærkere, og havde
været med til at gøre ham klar til dette
øjeblik.
Så 65 år er ikke bare tiden til golf,
men måske er det nu dit livs mål også
kan går i opfyldelse. Churchill måtte
vente 45 år, fra han kom til parlamentet til hans mål blev til virkelighed.

Han havde fokus på målet og opgaven
For Churchill var det sejren over Nazi
Tyskland, som var målet, som var den
vej, som de blev nødt til at gå for at
overleve, der var ingen mellemvej.
Og det blev nævnt igen og igen, deres mål var sejr. V tegnet for victory,
blev løftet igen og igen, hvor end Churchill kom hen.

Churchill lærte at holde ud
Mens bomberne hylede ned over London, og tingene var kaos, mennesker

døde, bygninger og hjem blev ødelagt
overalt.
Da holdt Churchill en radiotale hvor
han sagde, at det som tyskerne prøvede på var at ødelægge kampmoralen, men i stedet for ødelæggelse og
demoralisering, så antændte bomberne en brand i de britiske hjerter…
En brand for sejr, og en brand for at
holde ud…
I historien kan vi finde mange heltefortællinger, og udfordringen er der også
til os: Hvor er vores helte, hvem er det
som udfordrer og inspirer os?
Jeg har en helt i Sir Winston Churchill, han var ikke perfekt, langt fra og
havde mange fejl og mangler, og der
er mange ting, som jeg ikke ville gøre
som ham.
Men han lærte af sit liv, han gik efter
sine mål, og han holdte ud i modgang,
og stod fast, hvor alle andre vaklede.

MARIEHØNE-PROJEKT
A F B RUNO JO HANSEN

B

ørnene i Børnehaven ”Duslingen” har, i periode 18-30.6, arbejdet med et projekt om ”Mariehøns”.
Hver dag blev startet med at børnene havde samling i vores skov.
Her sang vi ”Mariehønen Evigglad”.
Derefter var børnene delt i små grupper, som lavede forskellige aktiviteter
omkring mariehøns. Mens børnene
lavede disse aktiviteter, fortalte personalet omkring mariehønen og dens
levevis. Aktiviteterne blev afsluttet
med rimene ”Marie, Marie, Marolle”.
Børnene har været på tur, hvor de
hver især skulle finde en lille sten,

som senere blev malet rød og forvandlet til små mariehøns.
Der er blevet klippet mariehøns i
karton, som nu pynter i den nymalede
børnehave.
Børnene har lavet flotte tegninger,
som er blevet kopieret og lamineret,
så Duslingen nu har sit eget smukke
vendespil.
Børnene har været på Mariehønejagt, og de indfangede dyr blev nøje
studeret i forstørrelsesglas. Desuden
har vi været på Internettet og set og
læst om mariehønsene.
Projektet blev afsluttet med en tur
med Duslingebussen til skoven ved

Sulsted kirke, for at finde mariehøns.
Dette blev besværliggjort af regnvejr,
men det var glemt, da vi kom hjem og
skulle have Mariehønekage.
Projektet afsluttes med at Duslingen afholder et forældre-arrangement
mandag den 23 august. Her vil børnene vise forældrene de mange flotte
ting, samt fremføre rim og sange fra
mariehøneprojektet.
Børnene har haft stor glæde og
udbytte af projektet, så det er besluttet, at vi til efteråret vil arbejde videre
med emnet.

Indskrivning og træning
Tirsdag, den 17. august 2010
Miniton og Ungdom
Kl. 18.00 - 19.00
Sted
Tylstrup Hallen,
Vestergårdsgade 10, 9382 Tylstrup
Miniton
Miniton træner hver 2. Lørdag fra kl. 9.30
– 10.30. Ved indskrivningen får du
nærmere information om, hvilke lørdage der
trænes. Klubben har ketcher.
Ungdom
Ungdom træner hver tirsdag og fredag kl. 16-19.
Der trænes en time på tre forskellige
hold.

Senior og Motionister
Kl. 19.00 - 20.00

Motionister
tirsdag kl. 20.30 – 22.30 og fredag kl. 19.00
– 21.00.
Banereservation sker på mail til Jonna BallePetersen: balle-petersen.t@mail.dk
Kontingent for en hel sæson:
Miniton - børn 2 – 9 år 200 kr.
Børn født 1999 eller før 550 kr.
Børn født 2000 eller senere 400 kr.
Seniorer 900 kr.
Motionister 500 kr.
HUSK bolde kan købes i klubben.

Hvad sker der i klubben i
løbet af en sæson?
Vi deltager i: holdturnering, stævner, fællesture
herunder tur til Rønbjerg,
overnatning i hallen, klubmesterskab, double
cup.
I løbet af sæsonen afholder vi 3 stævner i hhv.
september og november i 2010 og februar i
2011.
Badmintonklubben har et udvalg bestående af
5 personer, en trænertrup på 7 personer og i
sæsonen 2009/2010 98 medlemmer.

Vi glæder os til, at byde dig velkommen i klubben.
Senior
Seniorer træner tirsdage kl. 19-20.30.

HUSK: Badminton er en sport for hele familien.

Mange hilsner Tylstrup Badminton
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PÅ KANTEN AF EU
A F ARNE HANSEN
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et kan godt være at krisen har
sat sig dybe spor i det danske
samfund, med indskrænkninger i diverse velfærdsudbetalinger og
med genopretningspakker der skærer ind til benet, forordninger der på
mange måder er med til at gøre det
lidt ringere, og måske også lidt kedeligere, at være dansker. Hvis man bevæger sig helt ud til den nordøstligste
kant af EU, er tingenes tilstand dog
en helt anden, her sætter krisen sig
dybe spor i menneskers hverdag hver
eneste dag.

Nødhjælpstur
Bethaniakirken har igen i år samarbejdet med Bilgaarden Hostrup,
om at sende en last nødhjælp til det
Nordøstlige Rumænien. En Mecedes
Sprinter, udlånt af Bilgården, 80sække med tøj, sponsoret af forretninger
i området, 1o flyttekasser med Lego,
sponsoreret af Lego Koncernen og en
masse strikket børnetøj, som kom fra
mange venlige mennesker i Tylstrup,
og mange dejlige kroner havde vi med
fra Genbrugsbutikkerne i Tylstrup og
Vadum.
Så var vi to ældre herrer og en frisk
ung mand, der for tredje år i træk, tog

udfordringen op, at køre de 5.543
km. som turen er. Det var en kæmpe
oplevelse, at se de mange gule rapsmarker i Sydtyskland, vinmarkerne i
Tjekiet, de mange hjorte på markerne
i Slovakiet og Ungarn, for til sidst at
køre langs med den sneklædte Kapaterbjergside. Tre dages kørsel hver
vej, ca. 80 timer i bil, man var lidt øm i
”rumpetten” i dagene efter turen.

Mad og drikke
Man tror det ikke før man står der, en
fattigdom så stor, at den er til at føle
på. Det er heldigvis ikke alle i Rumænien der er fattige, de mennesker der
er så heldige, at have arbejde, klarer
sig nogenlunde. Men her i landsbyen
Marcesti, en by der ligger uden for lov
og ret, og det i bogstaveligste forstand.
Kun tre af de mange børn i byen, går
i den lovpligtige folkeskole, der bliver
ikke bragt post ud til byen, de har kun
en brønd, så man skal gå langt efter
vand, og alle huse er utætte og faldefærdige.
For nogle af pengene fra Genbrugsforretningerne købte vi en dag 65 bæreposer med mad og 130 store nybagte brød, vi ville give disse mennesker
en rigtig festdag – og det blev det. Tak-

nemmeligheden lyste ud af øjnene på
dem, og vi fik igen den dejlige følelse,
det er, at bringe håb og glæde.

Vi tror og håber
De tre børn i byen, der går i skole, er
støttet af Missiondforbundets Skoleprojekt, vi håber at vi ved at støtte
disse tre familier, kan være med at
motivere flere familier til at sende deres børn i skole. Mange organisationer mener ligesom vi: ”Uddannelse er
den mest effektive måde at bekæmpe
fattigdommen på”. Vi har lige nu 66
rumænske børn i Skoleprojektet.
Lige nu arbejde vi på, at bygge en
brønd i landsbyen, så beboerne ikke
skal gå så langt efter friskt og rent
vand.
Det vil være med til, at hæve landsbyboernes hygiejneforhold og dermed
levestandarden.

Tak for hjælpen
På vegne af mange taknemmelige
mennesker i Rumænien, bringer vi
her en varm og inderlig tak, til alle
dem der på den ene eller anden måde
hjalp til, så turen blev mulig. Hjælpen
kom i de rette hænder. Vi så det selv.

SOMMERSOL OG SPEJDERFEST
D
A F A RNE HANSEN

et var sidste aften før spejdernesommerferien, fra tre store
”tøndegrill” steg en liflig duft af
stegt kød. En duft der kunne få selv
mættes næsebor til at vibrere, men
også en stegeos, der kunne få tårer
frem i øjnene hos den gladeste spejder.
75 spejdere, forældre og søskende
var sammen ved Bethaniakirken, for
at sige hinanden tak for en fin forårssæson. Den stod på grillpølser, marinerede koteletter og kyllingfilet med al
slags salat. Det var bare mums.

Om bålet

Efter at livremmen var spændt ud et
par gange, og både koteletter, kylling
og pølser var så godt som fortæret,
var der samling om et godt gammeldags spejderlejrbål. Til de spejder der
havde fulgt undervisningen hele året,
var der mærker, vi sang glade spejdersange og så var der underholdning og
historier om både blondiner og pip,
om bananer og strømper og om rabarber.

kan få tiden til at gå, måske sidder der
også en spejderleder et sted og triller
tommelfinger, for hvad skal man dog
lave når der ikke er spejderkomsammen om tirsdagen.
Men bare rolig nu – vi kommer igen,
med ny power og energi, vi skal igen til
efteråret ud og grave i jorden, lave bål,
snitte pinde og meget mere.
Tirsdag d. 17. august er vi på banen
igen, så skal vi atter op i det røde felt,
den skal bare ikke ha´for lidt. Du kan
godt begynde at glæde dig.

Nu kan vi kun vente
Det kan godt være, der de næste tirsdage, går nogle børn omkring og ikke
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TYLSTRUP RIDEKLUB
POPULÆRT STALDDAGS ARRANGEMENT I TYLSTRUP RIDEKLUB
A F BETTI NA MØ R K
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en 12. juni besøgte den anerkendte hestetræner Torben
Andersen Tylstrup rideklub, til
et velbesøgt dagsarrangement.
Deltagerne kom fra nær og fjern og
havde alle det fælles mål, at forstå
deres hest bedre så konflikter i hverdagen og i konkurrence. Situationer
der kunne blive minimeret eller helt
elimineret.
Torben Andersen har gennem en
årrække arbejdet succesfuldt efter
horsemanship princippet og er af
den opfattelse, at hvis vi mennesker
er overlegen i intelligens, så må det
være på sin plads, at vi lærer hestens
sprog frem for at forvente, hesten lærer vores.
Den første halvdel af dagen foregik i klubhuset, hvor teorien skulle på
plads.
I gennemgangen måtte deltagerne
op til flere gange indrømme, at det var
temmelig indlysende hvorfor, de indimellem løbe ind i konflikter med de-

res hest. På trods af de menneskelige
egenskaber vi tilegner hestene, er en
hest i det store hele et instinkt styret
og har ikke evnen til at se konsekvensen af dens handlinger, som vi gør.
Ligeledes blev konkurrencerytterne
opmærksomme på, at de ofte bruger
timevis på ryggen af hesten for at
indøve de ønskede øvelser, men slet
ikke bruger den samme form for træningstid i arbejdet fra jorden. Netop
denne manglende kommunikation fra
jorden kan skabe uønskede konflikter
i arbejdet under ridningen såvel som i
dagligdagen.
Dagens undervisning blev afbrudt
af en velfortjent frokostpause, hvor
der var mulighed for at købe håndmadder, kaffe og kage.
Rytterne nød helt tydeligt denne
korte pause og benyttede samtidigt
lejligheden til at udveksle erfaringer
på kryds og tværs af klubberne, der
var repræsenteret.
Efter frokost foregik resten af un-

dervisningen i klubbens ridehal. Nu
havde Torben Andersen fået til opgave i praksis at vise bl.a. hvordan man
fik en hest, der var skrækslagen for
at komme ind og ud af hestetrailer,
til at blive tryg og fortrolig med netop
dette.
Enhver der har været tilstede på
en stævneplads ved, at dette er et
velkendt fænomen, og at der bliver
bruge timevis og ind imellem temmelig udannede metoder for at få hesten
ind og ud af trailer. Netop derfor var
forbavselsen stor, da Torben Andersen
efter 15 min. havde omdannet dette
skrækscenarie for hesten, til at være
den meste naturlige ting i verden.
Alt i alt en ovenud lærerig dag, som
både hest og rytter får nytte og gavn
af, i deres fremtidige kommunikation.
For som Torben Andersen sluttede
af med at sige ”så er det jo en fantastisk følelse, når hest og menneske
pludselig forstår hinanden”
Vi ses i verdens bedste rideklub. :)

RIDELEJR 2010
A F B ET TINA M Ø RK

T

hed for en skøn vandkamp og andre
former for lege og boldspil, som både
voksne og børn deltog livligt i.
Måltiderne blev serveret i klubhuset, hvor frivillige fædre stod hele
weekenden og sørgede for at der var
sund og mættende morgenmad, frugt
og hjemmebagt brød til formiddag,
rugbrød og landgangsbrød til frokost,
pølsehorn til eftermiddag og hjemmelavet burger og pommes til aften, dessert blev der også til.
Både børn og frivillige hjælpere
satte stor pris på denne overdåd af
dejlige mad.
Lørdag blev der også plads til teoriundervisning i heste pleje, sikkerhed
og omgang med hestene.
Maria Kjeldgaard tryllebandt børnene gennem 1 ½ time og enhver folkeskolelærer, ville have været misundelig, for børnene kunne næsten ikke
komme til for hinanden, med den viden de hver især havde på området.
Der var også mulighed for at lære
hvordan, man ser hvor gammel en hest
er ved at kigge på tænderne, og vi takker alle lille Pinocio for tålmodigheden.
Maria Kjeldgaard fortsatte om aftenen, da temperaturen atter tillod
at komme på hesteryg. Igen med undervisning i spring, selv de helt små
fik lov til at føle sig som Tina Lund for
en stund, da Maria tålmodigt løb over
bumme med dem.

Søndag kom hurtigt, og aldrig før
er der blevet pudset og poleret, samt
brugt så meget geleglimmer i Tylstrup
rideskoles historie, men resultatet var
ikke til at tage fejl af.
Da forældre og gæster kl. 16.00
havde indfundet sig på tilskuerpladserne, var der ikke et øje tørt da
smukke ekvipager alle leverede fejlfrie showprogrammer.
Alt fra klassisk dressur programmer, kvadriller af både 2 og 4 ekvipager blev fremvist i flot show stil. Selv
de helt små var på banen med deres
helt egen alternative bom og slalom
program.
Hele arrangementet sluttede med
grillaften for deltagere, hjælpere, undervisere, forældre og søskende.
Samtidigt blev underviserne påskønnet med en flot buket blomster
og alle de fantastiske børn fik en super dejlig klub jakke med hjem.
På trods af at det ikke var søvn deltagerne fik for meget af, (til det hyggede de sig alt for meget) var der så
godt som ingen konflikter, og vi kan nu
godt konkluderer at medlemmerne af
Tylstrup rideklub ikke blot er dygtige
ryttere med også rigtige gode kammerater overfor hinanden. :)
Tylstrup Rideklub ønsker alle en gó
sommer. :)
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ylstrup rideklub dannede i uge 26
rammerne for årets ridelejr.
20 Børn i alderen 4-14 år
havde i år tilmeldt sig den populære
weekend, og man kunne vel næppe
have ønsket sig bedre vejr til en sådan weekend.
Fredag blev forældre og børn budt
velkommen med kaffe, saft og kage,
og efter en times tid fik de skønne
børn sagt farvel til deres forældre.
Der var blevet arrangeret, at børnene selv kunne vælge, om de ville sove
i campingvogn eller i hesteboksene i
stalden. Den første time gik med at
omdanne hesteboksene, som børnene selv valgte at sige til ”hyggelige og
flotte lejligheder”.
Aftensmaden blev lavet omkring
det hyggelige lejrbål og inden den sidste bid var slugt, var de større børn i
gang med at hente hestene fra græsfolden, så de kunne komme ud på en
dejlig ridetur.
Trætte og forventningsfulde, var alle
da soveposerne blev trukket op over
ørene efter en dejlig fredag aften.
Lørdag var temperaturen usædvanlig høj, så børnene havde fra morgenstunden travlt med at få udnyttet de
første timer af dagen med ridning,
der var jo programmer, der skulle indøves til den store show dag søndag.
Allerede kl. 10 måtte hestene på fold
igen pga. varmen, men det gav mulig-
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FORMANDENS SERV
A F BJØ RN BALLE-P E TE R S E N
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adminton sæsonen gik derud
af og vi har formået at skabe
arrangementer, hvortil fremmødet har været rigtig godt. At vi samtidig
har bibeholdt det sociale samvær og
udviklet gode badminton spillere må
være tegn på, at vi ikke har ramt ved
siden af vores målgruppe.
Men for nu, at holde niveauet i klubben dels socialt og dels spillermæssigt har vi gjort nogle tiltag til den nye
sæson.
Ungdomsafdelingen starter sæsonen
med, at tage i fælles bus til Rønbjerg
ferie center. Bussen er lånt af Tylstrup
busser til favorabel pris.
Rønbjerg arrangement som er forbeholdt børn over 10 år plejer at være
afslutning på sæsonen, men da der
kom nye ejere og centeret skulle renoveres måtte ’det vi plejer ’ ændres. Og
på denne årstid med sol og varme, bli-

ver det sikkert en helt anderledes tur.
Ungdomsrådet har været meget aktive

i sommerferien med mødeaktiviteter
og har allerede flere arrangementer i
støbeskeen til den kommende sæson.

Hvilke arrangementer? Ja vent og se.
Trænermæssigt har vi fornyet kontrakten med Rasmus Tingholm, Hans
Nibe, Mathias Thomsen Nicolai Berendt, Lasse Jeppesen og Anders
Balle-Petersen.
Badminton udvalget har fået en forstærkning ved Torben Sørensen, som
hurtigt har vist sig som en god sparringspartner til det eksisterende udvalg. Pt. assisterer Torben blandt andet vores ungdomsråd og er en del af
Open By Night arrangementet.
I senior afdelingen har vi fået ekstra
tilslutning til at komme ud at spille
holdturnering. Og mange af seniorerne deltog i Aalborg Mesterskaberne.
Dejligt med lidt ekstra aktivitet efter
nogle år, hvor de ikke har været så
synlige. Velkommen til TUI’s Badminton Klub. – Se særskilt annonce med
opstartsdato andet sted i Indblik.

HJÆLP OS MED AT PASSE PÅ LEGEPLADSEN

I

børnehaven Krudtuglen har vi en
dejlig legeplads, som børnene er
rigtig glade for. Vi kan se at legepladsen også bliver brugt af andre om
aftenen og i weekenden. Det er også i
orden, men desværre er det ikke alle
der passer på vores ting og behandler
legeredskaberne ordentlig.
Sidste år fik vi nyt gyngestativ, med
en længe ønsket fugleredegynge. Der
har været sat ild til og noget af rebet
er smeltet. Der er også lavet brændemærker i vores borde, ligesom der
ofte ligger tomme dåser (øl og sodavand) og cigaretskod smidt rundt om-

kring. Vores parasol er blevet ødelagt
og knækket i mange stykker.
Det er vi rigtig godt trætte af. Det er
fuldstændig meningsløst og uforståeligt at børnene ikke kan have deres
legeplads i fred.
Derfor beder vi om en fælles indsats og bevågenhed omkring vores
legeplads, og en snak med de unge
mennesker om hvordan man opfører
sig, når man bevæger sig ind på andres grund.
Venlig hilsen børn og personale i
børnehaven Krudtuglen.

NYT FRA ASTA
A F B ENTE JUNKER ANDE R S E N

H

istorien er den samme år efter
år. Håndboldalliancen er en
klub med brug for penge til spilletrøjer, træningsbolde, dommerhonorar og meget mere. Derfor har klubben
indgået en række aftaler, hvor DU kan
støtte Håndboldalliancen ASTA uden
ekstra udgifter:

SÆLG DIN BOLIG GENNEM HOME
I BRØNDERSLEV -> Penge til ASTA
Står du og skal sælge din bolig, kan du
med fordel kontakte Home, Bredgade
39-41, 9700 Brønderslev. Det kræver
blot, at du henter en talon hos:
Mette Thomsen, Tylstrup Tlf.: 40 58 43 88
Pia Jeppesen, Sulsted Tlf.: 25 30 28 18
Talonen afleverer du til Home, Brønderslev, når du ønsker en salgsvurdering og efterfølgende indgår en formidlingsaftale om salg af din bolig med
Home, Brønderslev. Således støtter
Home Håndboldalliancen ASTA med
2000 kr. ved endeligt salg af boligen.

SKIFT OLIE PÅ DIN BIL VED BILGÅRDEN HOSTRUP -> Penge til ASTA

AFLEVER DINE KARATKAFFEMÆRKER TIL JOHN, TYLSTRUPHALLEN -> Penge til ASTA

TYLSTRUP BY NIGHT
Som en klub i lokalområdet vil vi også
være at finde til Tylstrup by Night. Kom
og se hvad ASTA har gang i, og hvad
du kan forvente af den kommende
sæson. Se bl.a. også mere om hvornår
træningen starter. Vi findes sammen
med de øvrige TUI-foreninger, så I kan
få et overblik over de mange sportsaktiviteter, der findes i Tylstrup.

FØLG MED I SIDSTE NYT
PARKER DIN BIL VED TYLSTRUP
MARKED -> Penge til ASTA
Skal du også til Tylstrup Marked 27.29. august og kommer kørende i bil,
så følg skiltene ned til den specielt
indrettede P-plads lige ved siden af
boderne. Der vil ASTA medlemmer stå

MORSOM MOTIONSDAG
A F LISBETH MO RTENSE N , AK TI VI TE T S M E DAR B E J D E R

Årets sjoveste dag i Tylstrup Aktivitetscenter er ovre.
Tirsdag, d. 8. juni var der gang i den
i Gavlen, hvor ca. 40 deltagere var
mødt op med godt humør for at deltage i den årlige motionsdag.
Der blev budt velkommen med rundstykke og kaffe og herefter gik alle i
gang med opvarmningen. Under sang
– som gik hurtigere og hurtigere – blev
kroppen rørt igennem. Herefter var
der krydsbold, som vi har erfaret, altid
er en succes mht. at give en god stemning. Der blev da også grinet og pjattet,
så det var en lyst. Folk havde ikke lyst til
at stoppe igen, men gik ivrigt ind i ”kampen” om at skyde de forskellige bolde
videre til en anden hurtigst muligt.
Herefter kunne man selv vælge,
hvilken af de mange aktiviteter man

klar til at tage et beløb for parkeringen, der ubeskåret støtter ASTA m.fl.
(lokalforeninger). Der vil foregå en
skærpet indsats i forhold til sidste år
mht. parkeringsforholdene i området
omkring Tylstrup Marked, for at få så
mange støttekroner til lokalforeningerne som muligt. Vi ser frem til et
godt marked – Vi ses!

ville afprøve. Der var keglespil, balancebom, dart, kæmpe-kryds og bolle,
spejleleg og det nye shuffleboard,
som blev indviet. Der blev grinet højlydt oppe under taget. Hele dagen var
der mulighed for at holde tørsten og
sulten fra døren, da der var fri adgang
til en skål gulerodsstave og en kande
koldt vand.
Senere – efter en dejlig grill-frokost
sammen, var planen at gå i haven og
spille petanque, men vejrguderne var
desværre ikke med os. Det blev derfor til kongespil i festsalen i stedet for.
Her var næsten alle nybegyndere, så
alle var på lige fod.
Dagen blev sluttet af med kaffe og
småkager.

Træningstider for den kommende sæson samt nyheder for den ASTA interesserede findes på hjemmesiden:
www.astahb.dk
Vi glæder os til sæsonstarten i august/
september 2010!

August 2010

Med sådan et sponsorkort i hånden
kan du hjælpe med at støtte Håndbol-

dalliancen ASTA, uden at hive ekstra
penge op af lommen.
Hvis din bil har brug for olie/serviceeftersyn, vil Bilgården Hostrup støtte
ASTA med oliens værdi.
For at få et sponsorkort kontakter du:
Ole Christiansen, Sulsted
tlf.: 23 83 64 21
Bente Junker Andersen, Tylstrup
tlf.: 31 13 30 70
Sponsorkortet afleverer du i forbindelse med olie/serviceeftersyn hos
Bilgården Hostrup.
Så er du med til at støtte ASTA, som vil
bruge pengene til at give endnu bedre
faciliteter og oplevelser til medlemmerne.
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FLAGENE ER FLYTTET
Vognen med Tylstrups flag til flagallé
gennem byen ved festlige lejligheder
er flyttet. Vognen stod tidligere hos
tømrermester Dan Jensen.
Den står nu hos Søren Vestergaard,
Luneborgvej 90.
Så er det dig der står for flagallé
skal du lige slå på tråden til ham på
tlf. 9826 1534 for at lave aftale med
ham om afhentning og aflevering.

MINITON

Aldersgruppe 2 – 9 år
Træner er Anders Balle-Petersen

Tidspunkt: Hver anden lørdag
Kl. 9.30 – 10.30
Kom omklædt med din ketcher –
har du ingen, så har klubben ketcher du kan låne
Sted: Tylstrup Hallen, Vestergårdsgade 10, 9382 Tylstrup
Hvem er træneren?
Anders er ny som minitontræner, men er
for andet år i træk ungdomstræner i klubben.
Miniton kræver, at du som forældre eller pårørende aktivt deltager i træningen.
Træningen er tilrettelagt således, at ALLE kan være med. Det er en rigtig god måde,
at være sammen på – også fordi badminton er en sport for hele familien.
Vi glæder os til, at byde dig og din forældre eller pårørende velkommen i klubben.

LÆS OGSÅ

HUSK: Badminton er en sport for hele familien.

INDBLIK

Mange hilsner
Tylstrup Badminton

PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK

KANOTUR PÅ ULTVEDSØERNE!
August 2010

AF TH E R E SA V E DE
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Den 19 og 20 juni havde borgerforeningen kombineret den årlige fiskekonkurrence med kanosjov ude på
Ultvedsøerne.
Det var fantastisk at se at Tylstrups
borgere støtte op om arrangementet
trods vejret.
Lørdag formiddag startede vi med
fiskekonkurrence, hvor der var kamp
til strengen trods vind og store byger.
Vinderne af fiskekonkurrencen var
familien Rhode, og på 2. pladsen kom
familien Sakse begge vandt en fiskestang.
Borgerforening havde sat et telt op,
hvor der blev solgt franske hotdog,

sodavand, øl, slushice, slik, kaffe og
kage.
Efter den benhårde konkurrence var
det tid til at få lidt frokost inden næste
konkurrence satte i gang. Nogle friske
unge fodbold piger og drenge havde
en konkurrence om hvem der kunne
sejle den ene sø hurtigst rundt. Og efter følgende kunne man sejle rundt på
søen som man havde lyst.
Det var nogle rigtige gode dage for
alle aldre og børnene hyggede sig
med deres fiskestænger og fiskenet
til sidst på eftermiddagen.
Borgerforening har intentioner om
at gentage succesen næste år.
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Efter fællesspisningen spiller »Bittermoon« op til
jubilæumsfest og Borgerfest
Arrangør: T.U.I.’s Forældreforening og Tylstruphallen

August 2010
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FREDAG
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Kalender
AUGUST 2010
11.
kl. 9.00

11.
kl. 13.00

12.

Første skoledag efter sommerferien

Gavlen:
Udflugt til Håndværkerhuset, v. Centerrådet. Kaffe
med brød kr. 25,- drikkes på stedet. Se info i aktivitetsfolder eller opslag.

Tylstrup By:

kl.16-21

Open by night.

14.-15.

Tylstrup Rideklub: Spring- og dressurstævne.

16.
kl. 12.30

18.
kl. 13.30

18.
kl. 19.00

20.
kl. 19.00

21.
kl. 10.00

25.
kl. 13.00

27.-29.
29.
kl. 9.00

August 2010

Skolen:

30.
kl. 12.30

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Bethaniakirken:
Besøg fra Rumænien. Dorthe og Cornel besøger
Bethaniakirken og fortæller om vore projekter i
Rumænien.

Ajstrup Kirke:
Sogneudflugt til Den gamle by i Århus. Tilmelding
nødvendig.

4.
kl. 13.30

5.
kl. 10.00

7.
kl. 14.30

8.
kl. 14.00

17. – 19.

Bethaniakirken:
Familielejr i Klitten ved Sæby.
Tilmelding til Finn Kier-Hansen

22.
kl. 13.00

22.
kl. 19.00

24.
kl. 13.30

26.
kl. 10.00

27.
kl. 12.30

28.
kl. 13.15

29.
kl. 13.00

29.
kl. 17.00

Morgenkaffe og efterfølgende markedsgudstjeneste
i markedsteltet.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:

1.
kl. 14.30

2.
kl. 13.30

2.
kl. 18.00

Ajstrup Kirke:
Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
Tilmelding nødvendig.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Sogneeftermiddag. Bustur til Museet i Hammer
Bakker og Vodskov Kirke. Gratis adgang.

Gavlen:
Udflugt til Lindholm Høje v.Centerrådet. Se mere
om pris, kørsel og museum i aktivitetsfolderen og
på opslagene.

Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Banko v. Støtteforeningen. Mød op, støt et godt
formål og vind fine gevinster.

Ajstrup Kirke:
Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:

Hele ugen er der Sundhedsuge i Aktiviteten.
kl. 14.30

5.
kl. 19.30

6.
kl. 19.00

8.
kl. 10.00

Ældretræf i Bethaniakirken. Gæst: Birthe Frederiksen, Kongerslev. Emne: ” Dagligdag i Lille Vildmose”

kl. 12.30

10.
11.
12.
kl. 19.00

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Hallen:
Borgerfest & Hallens 25-års jubilæum

5.

kl. 10-14

Gymnastik: Sæsonstart for stepholdet.

Gavlen:
Banko v. Støtteforeningen.

Gavlen:

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet. Lasse spiller
harmonika.

Ajstrup Kirke:
Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

4.

Gavlen:

Bethaniakirken:

13.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Banko på Toftegårdscentret.

OKTOBER 2010

9.

kl.12.30

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

TYLSTRUP MARKED.

Gymnastik: Sæsonstart i gymnastikken.

11.

Gavlen:
Udflugt til Gårdmejeriet Sønderhaven v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:

8.
kl. 14.00

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Gavlen:
Udflugt til Bratbjerg Søerne v. Centerrådet. Se info i
aktivitetsfolderen og på opslagene.

Vinsmagning. Et besøg på vingården Heden v/Langholt v. Centerrådet. Se mere info i aktivitetsfolderen
og på opslagene.
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15.
kl. 13.30

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

SEPTEMBER 2010
1.

SEPTEMBER 2010

Gudstjeneste v. Folkekirken.

Ajstrup Kirke:
Viseaften i Sognets Hus v. Jens Olsen.

Gavlen:
Gospel v. Bethania kirkens voksenkor v. Centerrådet.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Åletur.

Tylstrup Rideklub:
Loppemarked.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Herning Gospel Voices.

Kalender
OKTOBER 2010
13.
kl. 14.00

14.

Gavlen:
Sangeftermiddag v.Centerrådet. Lasse spiller harmonika.

Bethaniakirken:

kl. 14.00

Ældretræf i Bethaniakirken. Gæster: Anni og Bent
Corneliussen, Vodskov.Emne: ”Drengehjemmet
”Håbets hus” i Brasilien”

18. - 22.

Skolen: Efterårsferie

20.
kl. 13.30

25
kl. 12.30

26.
kl. 14.00

27.

Gavlen:
Banko v. Centerrådet.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Ajstrup Kirke:
Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Landmandskone
og organist Eva Mejdal: Mit liv. Gratis kaffebord.

27.
29.

Ajstrup Kirke:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Andespil på Gavlen.

31.
kl. 10.00

Ajstrup Kirke:
Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker.
Kirkefrokost.

NOVEMBER 2010
2.
kl. 14.30
kl. 14.00

7.
kl. 14.00

8.
kl. 12.30

10.

Gavlen:
Gudstjeneste v. Folkekirken.

Gavlen:
Sangeftermiddag v. Centerrådet. Lasse spiller
harmonika.

Ajstrup Kirke:
Mindegudstjeneste for årets døde.

Gavlen:
Bowling v. Centerrådet.

Gavlen:
Aftenarrangement v. Centerrådet. Mortens aften og
andesteg. Se info i aktivitetsfolderen og på opslagene.

10.
kl. 17.00

11.
kl. 14.00

11.
kl. 19.30

17.

19.
kl. 17.30-23.00

• Gymnastikopvisning
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

• Konfirmation i Ajstrup Kirke
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med 6. klasse
på Tylstrup skole

• Konfirmation i Bethania Kirke
Bethania Kirken er ansvarlig

• Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig

Ajstrup Kirke:
Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Bethaniakirken:
Ældretræf i Bethaniakirken. Gæst: Kjeld Østergaard, Thisted. Emne: ”Skipper på sejlende sømandshjem”

Ajstrup Kirke:
Sogneaften i Sognets Hus. Harry Brix, Vestbjerg:
Klostre og vin. Harry Brix fortæller om klostrene i
Bourgogne og skænker smagsprøver på Bourgognes vine.

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i
november 2010 i løbet af uge 45.
Kontakt derfor Anja senest:

den 7. oktober 2010
... hvis du har oplysninger om arrangementer
som foregår i perioden fra ca. medio november 2010 til ultimo januar 2011.
Har du noget du gerne vil have i bladet kan du
sende det til redaktørerne (se side 2).

Gavlen:

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

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

JAKOB ROHDE

ARNE HANSEN

jaro@stofanet.dk
Tlf. 98 26 18 88

brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

Sulsted-Ajstrup Pensionistforening:
Julefrokost på Toftegårdscentret.

August 2010

3.
’

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:

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

kl. 19.00

FLAGREGULATIV
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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.

August 2010

Leo Navntoft: 3028 9826
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DIN ANNONCE HER?
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

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

... mød os på
Skovmarken
August 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

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
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
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

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

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

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

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

