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Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og
fremstilles ved hjælp af velvillige sponso-
rer, foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og distri-
bueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrup-området.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Anja Justesen.
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HANNE HEDEGAARD
Ultvedparken 34, 9382 Tylstrup
hanneha@mail1.stofanet.dk
Tlf. 98 26 02 65

ARNE HANSEN
Harestien 9, 9382 Tylstrup
brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

redaktører

kalender + tlf. tavle

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

JAKOB ROHDE
jaro@stofanet.dk
Tlf. 98 26 18 88
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Tlf. 82 43 60 69

MULTI-TRYK
Klerkegade 1, 9740 Jerslev J
Tlf. 96 73 77 76

DIGIGRAF TRYK & REKLAME
Bransagervej 16, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
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Når du kommer fra motorvejen og 
ind af Luneborgvej i Tylstrup møder 
du et fi nt stort skilt hvorpå der står 
SKYTTENS hundefoder El og Sikring. 
Hundefoder og El-service. En lidt sjov 
sammenblanding vil mange synes 
og hvordan det hænger det lige sam-
men?

Historien er sådan set enkel og lo-
gisk nok. Altså, når først man kender 
den. Det er et familieforetagende, sty-
ret af farmand Gunnar Andersen og 
sønnerne Claus og Søren.

Gunnar Andersen begyndte med at 
lave hundefoder i Vestbjerg tilbage i 
1974. Claus og Søren blevet udlærte 
som elektrikere og startede egen virk-
somhed inden for deres fag. I 2004 

købte de så sammen med farmand 
det gamle mejeri på Luneborgvej i Tyl-
strup. Det blev ombygget og moderni-
seret straks i 2005 og står nu som en 
fl ot ramme om deres virksomheder. 
Noget som vi alle her i Tylstrup kan 
fryde os over i en tid med forretnings 
og virksomhedslukninger.

Navnet SKYTTENS kommer af, at 
Gunnar syntes et fl ot billede af en skyt-
te med en fl ot jagthund var passende 
pynt på poserne. At han så er gået 
væk fra det igen skyldes at folk ikke 
skulle få den helt forkerte opfattelse, 
at foderet kun duede til jagthunde. For 
det er ingenlunde tilfældet. Det bliver 
lavet i forskellige gode kvaliteter. Det 
er til både små og store hunde og 

noget for enhver kræsen hundegane. 
Og for at det ikke skal være løgn, så 
sælger man også kattefoder. Det kan 
man overbevise sig om på hjemmesi-
den www.skyttens.com

”Skyttens Hundefoder” er et stærkt 
brand. Udover at levere til hele Dan-
mark sælges det i Tyskland, Belgien 
Østrig, ja i hele Europa. Og nord for 
polarcirklen. Grønland, Svalbard og 
Finland f.eks. Det sælges både en 
gros og til private. 

Navnet SKYTTENS syntes Claus og 
Søren også godt om og har derfor valgt 
at bruge det til deres virksomhed.

Derfor det fl otte skilt med den lidt 
”spøjse” sammensætning. 

HUNDEMAD OG ELEKTRICITET
AF JAKOB ROHDE
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Navn: Anna Ribergaard
Stilling: Pensioneret damefrisør 
Alder: 100 år
Civil stand: Enke

Som kvartalets profi l har jeg denne 
gang valgt at skrive lidt om min mo-
ster Anna Ribergaard. Grunden er, at 
hun lige p.t. er Tylstrups ældste borger. 
Hun fyldte den 26. januar 100 år.  Den 
runde fødselsdag blev fejret på behø-
rigt måde på selve dagen, hvor der var 
inviteret venner og familie til frokost 
på Solgaarden, hvor Anna bor nu. Det 
blev en rigtig god og hyggelig dag, og 
den aldrende fødselar var utrættelig 
hele dagen og nød alle gæsterne. 

Anna blev født den 26.januar 1910 
på gården ”Stenislund” i Stenisenge-
ne ved Brændskov.  Hun var nummer 
6, ud af en børnefl ok på 12, født af 
forældrene Eluf og Amalie Andersen. 

Eluf Andersen og hans broder Johan, 
der begge havde svensk blod i årene, 
havde omkring århundredeskiftet er-
hvervet sig to små husmandsbrug i 
Stenisengene på hver ca. 8 tdr. Her 

slog de sig ned med deres hustruer. 
Begge fi k de 12 børn hvoraf kun 10 af 
Eluf og Amalies børn overlevede. De 
blev til gengæld alle sammen meget 
gamle. Der var ikke mange penge at 
gøre med i familien, derfor lærte bør-
nene hurtigt at arbejde for føden.

 Trods de små kår kom Anna i lære 
som damefrisør, og startede efter 
endt uddannelse sin egen frisørsalon 
i Tylstrup, i det hus der i dag hedder 
Luneborgvej 51.  Hun blev gift med 
Søren Ribergaard, der kom fra Hune 
kanten. Sammen fi k de i 1932 søn-

nen Åge, der siden blev chauffør for Tyl-
strup Småkagefabrik. I fl ere år passede 
Anna sin salon, og blev kendt som en 
meget dygtig damefrisør. For os niecer 
og nevøer, hed det sig altid, at det var 
byens dengang førende salon. Og den 
dag i dag, kan man stadig møde kvin-
der, der fortæller om, hvordan de altid 
skulle ind til Anna Ribergaard for at få 
håret klippet og sat, inden turen gik til 
fotografen. Annas mand, Søren, der var 
slagter, kørte rundt i området og solgte 
kød indtil han i 1954 pludselig døde 
som kun 50-årig. Anna blev ved at drive 
salonen fl ere år efter hans død. I 1967 
havde hun den store sorg at miste sin 
søn Åge. Han døde af sygdom kun 34 år 
gammel. Åges enke, som også hedder 
Anna, er stadigvæk fl ink til at besøge 
sin gamle svigermor.

Ved ca. 60 års alderen valgte Anna 
at lægge saks og kam væk. Hun solg-

Kvartalets profil: 

ANNA RIBERGAARD
AF JENS THOMSEN NYGAARD 

»Grunden er, at hun lige p.t. er 
Tylstrups ældste borger... «
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Er det noget for dig at gå en tur sam-
men med andre – for undervejs at 
fornemme naturens, medvandrendes 
og Guds nærhed? Så velkommen med 
på ”Gå med fred” hver torsdag aften.

Gå med fred 
Jeg får energi af at være under åben 
himmel! Det giver mig overskud i 
hverdagen, når jeg har mulighed for 
at vandre en god lang tur. Det er lige 
meget, om det er sommer eller vinter, 
regn eller sol, morgen eller aften, na-
turen er under alle omstændigheder 
en tankstation for mig!

For mig handler det rigtig meget om 
freden … jeg lader ofte min ellers tro-
faste følgesvend, iPhonen, ligge der-
hjemme, når jeg går mig en tur – så 
forstyrrer den ikke. Og naturen afkræ-
ver mig ikke noget, den er der bare, og 
jeg får lov til at være midt i den, lugte, 
føle, høre, se og måske endda smage, 
som fx et lysegrønt, nyudsprunget syr-
ligt bøgeblad … uhmm.

Heldigvis er naturens tilbud om fred 
og optankning ufatteligt generøst. Der 
er altid nok til alle. Vi behøver ikke 

rationering eller kvoter, det er bare 
at tage for sig af oplevelserne under 
åben himmel.

Torsdag aften
Hvis du har lyst til at gå en tur sam-
men med andre, som også fi nder en 
livstankstation et sted derud under 
åben himmel, så er du velkommen 
til at komme med. Hver torsdag aften 
kl. 19 mødes en gruppe medvandrere 
ved Bethaniakirken i Tylstrup (Lune-
borgvej 54). Du kan selvfølgelig også 
være med, selv om du ikke lige tæn-
ker tankstation, fred og energi og alt 
det andet, som jeg skriver om. Hvis 
du har lyst til en gåtur sammen med 

andre mennesker, så mød op.
Vi vandrer så en tur sammen på 1-

1½ time. Turen bringer os ud i natu-
ren omkring Tylstrup. Undervejs stop-
per vi op et par gange for at dele en 
tanke med hinanden – en tanke, som 
er inspireret af Ham, som har skabte 
alt det, vi undervejs nyder, altså Gud 
den almægtige. Og mellem de to stop 
vandrer vi uden at tale samme, men 
med masser af tid til at ”Gå med fred” 
i sind og sjæl.

Alle kan deltage, og ruterne er mel-
lem fi re og seks kilometer. Både børn 
og hunde er meget velkomne, dog 
beder vi om, at der er nogenlunde ro 
på den del af turen, hvor vi ikke taler 
sammen. Hunde skal naturligvis føres 
i snor på hele turen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt So-
fi a eller Finn Kier-Hansen, 98 26 00 
34, fi nnkier@gmail.com. 

Ellers bare mød op, det er gratis og 
ganske uforpligtende! Vi vil nyde dit 
selskab og ”Gå med fred” sammen 
med dig.

VIL DU MED?

te sin frisørsalon og hus til Jytte, en af 
hendes tidligere elever. Nu skulle der 
ske noget nyt og Anna fl yttede til en 
lejlighed i Nørresundby. Efter nogle år 
her, fl yttede hun videre til en lejlighed 
på Petersborgvej i Vejgaard. Trods det, 
at hun var fl yttet fra Tylstrup bevarede 
hun hele tiden kontakten til alle ven-
nerne i byen. De tog ofte på ferier og 
udfl ugter rundt om i landet. Også ud-
landet fi k besøg af Anna og vennerne. 
Især Mallorca var et yndet rejsemål. 

Efter at have boet i storbyen nogle 
år, trak Tylstrup alligevel i hende, og 
hun fl yttede tilbage igen midt i fi rser-
ne. Hun fi k en lejlighed i Lejerbos ny-
byggede lejlighedskompleks på Ham-
melmosevej. Her boede hun til for ca. 
7 - 8 år siden. Helbredet var begyndt 

at drille lidt, så derfor fl yttede hun ind 
på Solgaarden. 

Trods den høje alder er hun sta-
digvæk frisk. Vel driller hendes slidte 
hofter hende, og der kan af og til også 
være lidt problemer med hukommel-
sen. Men hun nyder at få gæster, og 
hun går stadigvæk meget op i at gå i 
pænt tøj. Hun fi k også nye modebriller 
til fødselsdagen. 

Som før sagt, så blev fødselsdagen  
fejret på behørig vis. Gæsterne bestod 
af nogle få venner og ellers familien. 
Ud af den store søskendefl ok som 
Anna kommer ud af, er de stadigvæk 
3 tilbage. Dog var det kun lillebrode-
ren Svend Åge som var med til festen. 
Søsteren Edith som er 93 år bor på 
plejehjem i Brabrand, var for svag til 
at komme den lange vej til Tylstrup. 
Dagen startede med morgenkaffe og 
rundstykker og en lille ”skarp” til. Så 
kom Posten med en hilsen fra selve-
ste Dronning Margrethe. Den blev 
Anna meget glad for. Uden for Solga-
arden havde Tystrup Borgerforening 
rejst en fl ot fl agallé og vejret var rigtig 
fl ot. Jo der var lagt op til en god dag, 
og det blev det.

AF FINN KIER-HANSEN
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TYLSTRUP 
BORGERFORENING

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Marked, desuden støt-
ter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået 
for legepladsen i anlægget.

Derudover har vi udlejning af fl ag og lyskæder:

Pris pr. weekend Medlemmer Ikke medlemmer

Flagstænger med fl ag 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 borgerforening har afholdt 
sin årlige generalforsamling. Denne 
gang forgik det i Hallens cafeteria. 
Under punktet: Valg til bestyrelsen, 
havde Kim Knudsen meddelt at 
han ikke genopstillede, og nyvalgt 
til bestyrelsen blev Theresa Vede.

Bestyrelsen vil gerne takke Kim 
Knudsen for sit store arangement 
i bestyrelsen, især for arbejdet 
med at holde lys i juletræets gamle 
kæde. 

Bestyrelse byder velkommen til 
Theresa, og vi håber, du må falde 
godt til i borgerforeningens besty-
relse. Bestyrelsen er i skrivende 
stund ikke blevet konstitueret, men 
det vil ske ved første givne lejlighed.  
Bestyrelsen ser således ud:

 
Girokort til medlemmer
Der vil i løbet af April blive udsendt 
girokort, til medlemsskab af Tyl-
strup borgerforening, og vi håber 
at alle gerne vil være medlem og 
tegne et nyt medlemskab for 2010 
Det koster kun 125.- at blive med-
lem af borgerforeningen.

GENERALFORSAMLING 
I TYLSTRUP BORGERFORENING

Kenneth K. Jensen
Dunbirkevej 8
9382 Tylstrup
Tlf. nr. 20 82 08 15
kekj@rn.dk

Preben Mattesen
Luneborgvej 43
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 18 83 / 29 63 55 35
p.a.mat@dlgmail.dk
  
Lisbeth Pilgård
Ultvedparken 18
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 94 / 29 72 36 84
lapilgaard@anarki.dk
 
Lone Kruse Jørgensen
Luneborgvej 116
9382 Tylstrup.
Tlf. 20 86 23 51
lonekruse@pc.dk 

Lars Lykke Larsen
Albert Dams Vej 6
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 24 27 / 27 85 39 83
lykke61@stofanet.dk
  
Helena Rita Hjortlund Christensen
Vildmosevej 350
9382 Tylstrup
Tlf. 98 12 02 59 / 30 51 40 04
steensbaek@christensen.mail.dk 
 
Theresa Vede
Luneborgvej 42
9382 Tylstrup
Tlf.20368213
theresavede@hotmail.com 

Tylstrup borgerforenings 

BESTYRELSE
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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 

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: 10 turs kort 250,00 kr.
 3 mdr. kort 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

Omklædnings- og baderum kan IKKE 
benyttes i sommerperioden

BORGERFORENINGENS FASTELAVNSFEST
M
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 PINSEN 
EN TID FOR HÅB OG FREMTID
 Når disse linjer læses, er der for-

håbentlig lidt varmere udenfor, 
end mens de skrives. En halv 

kold april dag uden sol.  
Når foråret for alvor kommer, så er det 
noget som berører os dybt, som gør 
noget ved vores følelser, vores humør 
og vores energi. (dette er mit postu-
lat, jeg har ikke lavet en undersøgelse 
som bakker det op)

Ting spirer frem, der kommer blom-
ster op jorden, græsset bliver dejlig 
grønt, ukrudtet skal luges væk og der 
kommer blade på træerne. Vi begyn-
der at spille fodbold i shorts og solen 
giver energi og godt humør, giver lan-
ge aftener og lyse morgener. 

Pinsens budskab handler også om 
noget der spirer frem.  

På pinsedagen kom Helligånden 
over disciplene og disciplene blev fyldt 
med liv, frimodighed og kraft til at for-
tælle deres historie.

Disciplene, de fi k et nyt håb og fi k 
lyst og mod på tilværelsen, efter op-
standelsen påskemorgen og Helligån-
dens fylde pinsedag.

Der er håb
Vi kan også i dag få nyt håb i mødet 
med forårets liv, det går hele tiden 

fremover mod lysere dage, og før vi 
ved det sidder vi udenfor og griller 
nogle gode bøffer i godt selskab.

Vi kan have håb for vores fremtid, 
vi kan glæde os over livets mulighe-
der, vi kan tillade os at drømme nogle 
drømme for vores fremtid. 

Her midt i forårssolen kan vi lade 
ting spire frem i vores liv. 

Vi kan gå ud og møde nyde men-
nesker.

Vi kan tage op nye fritidsaktiviteter.
Vi kan nyde den fantastiske natur, 

som er lige her omkring os. 
Så gå ud og lad foråret opmuntre og 

give dig håb og glæde…

A
F

 P
H

IL
IP

 F
O

D
G

A
A

R
D

”Vi kan have håb for vores frem-
tid, vi kan glæde os over livets 
muligheder, vi kan tillade os at 
drømme nogle drømme for vo-
res fremtid.”
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 På den næstsidste dag i marts må-
ned, havde genbrugsbutikken i 
Tylstrup besøg fra Ghana. De be-

søgende var Chantal (født i Sweitz) og 
hendes mand Francis fra Ghana. Disse 
to mennesker er lederne af børnehjem-
met ”Fathers Home Care Ministries 
(FHCM) i byen Takoradi i Ghana.

Genbrugsbutikken fi k besøg fordi, 
at vi i en årerække har støttet børne-
hjemmet økonomisk. Noget af over-
skuddet fra salg af genbrug i forretnin-
gen, er således formidlet til Ghana. I 
2009 sendte vi 24.800 kr. til arbejdet 
på FHCM.

FHCM
I den Ghanesiske kultur er tilknytnin-
gen til familien meget afgørende for 
børnenes fremtidsmuligheder, uden 
familietilknytning er det næsten umu-
ligt at få en uddannelse. Ligeledes er 
familierelationen vigtig i forhold til at 
få arbejde.

FHCM vision er at at være et hjem 
for forældreløse børn, gadebørn og 
slavebørn, det er den gruppe af børn, 

der normalt ikke vil få uddannelse. 
Alle børn på FHCM går i skole, og der 
lægges stor vægt på, at får en god 
uddannelse, og dermed få de bedste 
muligheder i fremtiden. Mange af bør-
nene klarer sig så fl ot i skolen, at de 
er bedst i klassen. På børnehjemmet 
er man også meget fokuseret på bør-
nenes trivsel, da mange af  børnene 
tidligere har været uden en kærlig 
voksenkontakt, der lægges også stor 
vægt på leg og nærvær.

Tak til Tylstrup
Chantal og Francis var meget taknem-
melig for hjælpen, og børnene i Ghana 
ønsker os alt godt. Hermed bringes 
takken videre til alle medarbejdere i 
Genbrugsforretningen og til alle jer, 
som handler der, og dermed giver et 
bidrag til en bedre verden. Også en 
stor tak til dem, der giver os ting, der 
kan sælges videre i butikken. Smid 
ikke ud hvad der kan sælges, måske 
kan et barn i Ghana eller Rumænien 
få en uddannelse for nogle af de ting, 
du ellers ville kassere.

BESØG FRA GHANA
AF ARNE HANSEN
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 Det er vi - ulvene i Bethaniakir-
ken – børn i alderen fra 7 år til 
ca. 11 år. 

Vi prøver i hvert fald at blive ”dus” ved 
at lære mere om vores dejlige natur, 
fugle og dyr.

Hver tirsdag samles vi til et spæn-
dende program med spejderaktivite-
ter, krydret med leg og en lille samtale 
om Gud.

Jeg har lavet et lille interview med 
Lærke Uggerholm på 12 år. Lærke har 
gået til spejder i ca. 5 år.

Hvorfor går du til spejder?
Jeg synes, det er rigtig cool at gå til 
spejder, fordi jeg lærer en masse nyt, 
og det er spændende at prøve og at 
bruge det, vi lærer. Vi har det også 
rigtig sjovt, og vi lærer at hjælpe og 
passe på hinanden.

Hvad laver I?
Vi har bl.a. bygget pilehytter, vi leger, 
fi nder dyrespor, laver mad over bål, 
øvet optrin til spejdergudstjeneste, 
og været på spændende weekender, 
hvor vi bl.a. har været indianere og ki-
nesere. Vi har også været på vandring 
i Junglebogen, og vi lærer om fugle, 
dyr og træer.

Vi har fuldmånemøder, hvor vi følger 
Mowgli, vi har været på bondegårds-
besøg og på besøg hos mange men-
nesker, vi har også fi sket i Ultvedsøer-
ne, og lavet en kæmpe kælkebakke 
på Bethaniakirkens parkeringsplads. 

Jo, vi har det rigtig, rigtig sjovt – og 
det er bare spændende.

Er der noget du 
glæder dig specielt til?
Jeg glæder mig helt vildt til at skulle 
på fl oklejr igen (afholdes ved Rødekro 
i Kristi Himmelfartsferien). Der skal 

jeg mødes med børn fra hele landet, 
og jeg skal gense de venner, jeg fi k på 
sidste fl oklejr, og måske få nye spej-
dervenner.

I år tager min far og lillebror Asbjørn 
med, så det bliver spændende. 
Temaet for dette års fl oklejr er ”På 
opdagelse” – som bl.a. handler om at 
træne færdigheder, som detektiv og 
hemmelig agent. Lyder det ikke spæn-
dende – jeg glæder mig i hvert fald. 

Hvis du eller dit barn skulle ha’  lyst 
til at gå til spejder, så er der plads til 
fl ere, kom og besøg os en tirsdag af-
ten, og se hvad vi laver. Vi begynder kl. 
18.30 og slutter kl. 20.00. 
Du kan læse mere om det at være 
spejder på Bethaniakirkens hjemme-
side www.bethaniakirken.dk.

”Er du dus med himlens fugle og 
skovens grønne træer”? Det er vi spej-
dere i Bethaniakirken. 

Det er bare så cool at være spejder. 

 ER DU DUS MED 
 HIMLENS FUGLE?A
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I hvert fald kunne -7 graders frost ikke 
tage glæden fra børnene, til dette års 
fastelavn i Tylstrup rideklub.

Desværre blev det ikke i år til en 
tur ind til Tylstrup by, eftersom Kong 
Vinter ikke havde tænkt sig at slippe 
grebet. Dagen blev i stedet for fyldt 
med pony games, hvor alle de dygtige 
ryttere fi k lov til at prøve kræfter med 
hestene på en helt ny måde…..

Efter hestene var blevet sadlet af, 
nusset om og fodret blev det nu tid til 
at slå katten af tønden, hvor både en 
glad og tilfreds kattekonge og katte-
dronning blev fundet…..

Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke vores lokale SPAR Købmand for 

den fl otte fastelavnstønde, der blev 
sponseret til lejligheden…..

Vi ser alle frem til næste år, hvor vi 
forhåbentlig får mulighed for en hyg-
gelig ridetur til byen.

Så får forældrene til alle de skønne 
og seje unger også en mulighed for at 
holde varmen

TYLSTRUP RIDEKLUB
JYDEBØRN ER STÆRKE OG SEJE...
AF BETTINA MØRK
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Lørdag d. 10 april var store som små 
samlet i klubhuset på Tylstrup ride-
skole, til sikkerhedskursus.

Gennemgangen af de 3 vigtigste 
hovedpunkter: 

1. Omgang med hesten.
2.  Korrekt adfærd på stævneplads 

og i stald.
3. Sikkerhedsudstyr.

Kurset blev afholdt af springdommer 
og underviser Maria Kjeldgaard, der 
har fast tilknytning til klubben.

Maria Kjeldgaard har gennem sine 
mange års træning og uddannelse in-
denfor ridesporten opbygget en viden, 
som alle i klubben nu nyder godt af. 
Hun evner at undervise eleverne in-
dividuelt og ganske unikt, så hun når 

ind til både store og små med budska-
bet, selv når undervisningen foregår i 
samlet fl ok men elever og ryttere på 
mange forskellige niveauer.

Men på Tylstrup rideskole er det 
ikke kun Maria Kjeldgaard der øser 
ud af sin viden og erfaring.

Vi har også fornøjelsen af at have 

søskendeparret Lone og Sisse Peder-
sen i vores stab af dygtige undervi-
sere.

Udover deres mange års undervis-
ningserfaring, rider Lone og Sisse Pe-
dersen selv dressur på middel svær 
plan og har igennem årene uddannet 
utallige heste til dette niveau.

Sidst men ikke mindst skal det 
naturligvis nævnes, at der hver tirs-
dag afholdes undervisning af berider 
Kenn Rehmeier. Her har vi ryttere der 
kommer fra nær og fjern for at deltage 
i undervisningen og for den nysgerri-
ge sjæl er man altid velkommen til at 
stikke hovedet indenfor til et kig. Det 
er et ganske imponerende niveau der 
bliver redet på i tidsrummet fra 20.00 
til 22.00.

TYLSTRUP RIDEKLUB 
HOLDER FOKUS PÅ SIKKERHED 
OG UDDANNELSE...

AF BETTINA MØRK

Undervisere, fra venstre: Lone Pedersen, 
Sisse Pedersen og Maria Kjeldgaard

BORGERFEST 

MED HALLENS 25 ÅRS JUBILÆUM 

Lørdag den 2. oktober 
i Tylstrup hallen
Lørdag d. 2. Oktober afholder T.U.I.’s forældreforening 
igen Borgerfest i Tylstrup hallen. I år vil Tylstrup hallens 25 
års jubilæum dog også blive fejret denne aften. Igen i år 
er det Kvisthuset der leverer maden og bandet BITTER-
MOON der spiller op til dans. Så er du klar til en aften med 
højt humør, masser af dans og dejligt samvær, så ta’ din 
partner, familie, venner eller naboer under armen og kom i 
hallen til et brag af en fest!

VI ER KLAR, ER DU KLAR?
Husk også at du kan blive medlem af Forældreforeningen gruppe på facebook, og følge med at opdateringer om festen og andre 
af foreningens gøremål. 
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En spændende sæson er ved, at tage 
sin slutning og vi kan se tilbage på 
et år med stor aktivitet. Hvor er det 
en fornøjelse, at følge alle de dejlige 
mennesker, som i fællesskab sørger 

for gode rammer for ungdomsspillere, 
for seniorspillerne og for motionister-
ne. DBF Nordjylland kårede på års-
mødet Tylstrup Badminton Klub som 
Årets Klub. Det er vi meget stolte over 

og benytter her lejligheden til, at takke 
alle i klubben – aktive såvel som fami-
liemedlemmer til de aktive spillere – vi 
takker også de mange sponsorer, som 
beredvilligt støtter klubben: Tømrer-
mester Dan Jensen, Brugsen, Tylstrup 
Busser, Tylstrup Bolighus, Forza, Sifa 
Bingo, Ketcher-Sport og Nørresundby 
Bank. Uden jeres opbakning og hjælp 
kan det ikke lade sig gøre. 

Ungdomsråd etableret i 
Badmintonafdelingen
Fredag, den 26. marts 2010 blev der 
efter skriftlig afstemning nedsat et 
Ungdomsråd i badmintonaf-delingen. 
Ungdomsrådet består af: Maiken 
Thomsen, Per Fauerholt, Anders Bal-
le-Petersen, Lasse Jeppesen, Rasmus 
Jensen og Andreas Holst. Det er sta-
dig meget nyt og rådet er på vej til de-
res første møde, så der kommer helt 
sikkert nogle spændende initiativer 
derfra. Vi glæder os til, at få lejlighed 
til, at fortælle nærmere herom.

Ungdomsrådet består af: Maiken Thomsen, Per Fauerholt, Anders Balle-Petersen, Lasse Jep-
pesen, Rasmus Jensen og Andreas Holst

Tre dage i uge 8 var Tylstrup Hallen 
rammen om afvikling af badminton-
skole for omkring 20 ungdomsspille-
re. De fl este deltagere var fra Tylstrup 
med undtagelse af to spillere fra Hjør-
ring. Vi var så heldige, at have egne 
instruktører på de tre dage. Den sid-
ste træningsdag fi k badmintonskolen 
fornemt besøg af Danmarks 2. bedste 
damesingle, idet Nana Brosolat Jen-
sen trådte ind i hallen og overtog træ-
ningen i ca 3 timer. Det var virkelig en 
oplevelse og Nana delte beredvilligt 
ud med gode råd. Nana kom også lidt 
ind på, hvordan hun selv træner og 
gav inspiration til spillerne. Der blev 
også tid til, at skrive autografer. Vi fi k 
også mulighed for, at tage foto – grup-
pebilledet taler vist for sig selv!

DBF Nordjylland afholdt badmintonskole i Tylstrup Hallen i uge 8, 2010

Vi fi k også mulighed for at tage foto – billedet taler vidst for sig selv!
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Fredag den 25. marts havde ASTA lånt 
hallen til håndboldafslutning. I stedet 
for at holde fri fi k badmintonklubben 
en noget anderledes fredag end nor-
malt.

De fl este af klubbens ungdomsspil-
lere mødte op i klubhuset kl. 17.00 
sammen med trænerne Anders Balle-
Petersen, Matias Thomsen og Nicolai 
Berendt (Nillerboy). Her blev der for-

tæret 34 lækre pizzaer samt soda-
vand. Kl. 18.00 skulle der komme en 
bus fra Tylstrup Busser og køre os til 
Brønderslev Bowling Center. Det var 
ikke bare en almindelig bus der kom 
– det var selveste AAB-Bussen. I højt 
humør gik turen til Brønderslev. Her 
havde vi lejet hele hallen og heldigvis 
var Brønderslev Bowling indstillet på 
at give os en rigtig god aften. Det blev 

fyret op for anlægget med fed musik, 
hen på aftenen blev lyset sænket og 
der var discolys over hele hallen. En 
rigtig god oplevelse med masser af 
bowling og vilde råb, når der blev la-
vet strikes.

Hjemturen til Tylstrup i AAB-Bussen 
foregik også i højt humør. Den ene 
sang afl øste den anden. Så alt i alt en 
rigtig god aften.

PIZZA & BOWLING
AF MARIANNE THOMSEN / T YLSTRUP BADMINTON

Den 27. og 28. maj drog alle børn 
i børnehaven Duslingen på koloni i 
Grønhøj igen igen.

Forventningerne og gensynsglæ-
den var stor.

 I de fantastiske ”bjerge” omkring 
hytten blev der leget og udforsket. De 

store gryder i klitterne og stranden 
blev brugt som udfl ugtsmål.

Som optakt til turen blev der hand-
let ind. Alle børnene besøgte John i 
hallen udstyret med 20, kr. som blev 
brugt til indkøb af slik.

Maden blev lavet på bål og indtaget 

i det fri. Når aftenen faldt på varede 
det ikke længe inden alle trætte børn 
sov med deres medbragte sovebam-
ser. For at samle kræfter til en ny dag 
med mange gode oplevelser.

Alle nyder den tilbagevendende ko-
loni tur.

BØRNEHAVEN DUSLINGEN TAGER PÅ KOLONI 
AF LONE JACOBSEN
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Mads Bols Andersen
U13 B-Spiller
Mads Bols-Andersen manglede kun 6 
point for at blive B-spiller, inden han 
deltog i julestævnet i St. Restrup. Her 
fi k han en 5. plads med Andreas i dou-
ble samt en rigtig fl ot 3. plads i single.  
Det gav mange point, så nu er Mads 
B-spiller. Et stort tillykke til Mads.

OPRYKNINGER SÆSON 09/10

Astrid Bølling-Ladegaard
U13 B-Spiller
Astrid Bølling-Ladegaard fi k en fl ot før-
ste plads i  single og damedouble til 
U11 og U13-stævnet i Tylstrup d. 20. 
og 21 februar. Det gav hende point nok 
til at rykke op i B-rækken. Et stort  til-
lykke til Astrid.

Lotte Henriksen
U13 C-Spiller
Lotte Henriksen har fået fi re første 
pladser i damedouble og mixdouble til 
stævne i Aalborg abc og Tylstrup. Dette 
har give Lotte point nok til at rykke op i 
C-rækken. Et stort tillykke til Lotte.

Ellen Bølling-Ladegaard
U11 C-Spiller
Ellen Bølling-Ladegaard fi k en fl ot 3. 
Plads i single til stævne i Ikast. Det gav 
nok point til at Ellen kunne rykke op i 
C-rækken. Rigtig fl ot af Ellen.

Tobias Lund
U13 B-Spiller
Tobias Lund fi k en første plads med 
Andreas Holst i herredouble  til på-
skestævnet på Djursland samt en fl ot 
tredje plads i herresingle. Det gav i 
alt 98 point. Sammen med de øvrige 
point var det nok til at sende Tobias i 
B-rækken. Sådan!!

Per Faurholt
U13 C-Spiller
Nykåret Aalborg Mester i Herresingle 
og Herredouble Per Faurholt, var til 
påskestævne i Thorsager / Rønde. 
Her spillede Per sammen med Kim 
Bilde Nielsen fra Grenaa og vandt før-
ste plads i herredouble. Sammen med 
Pers 46 øvrige point var det nok til at 
blive C-spiller. Rigtig godt gået af Per.

Maiken Thomsen
U13 A-Spiller
Maiken Thomsen fi k en første plads 
med Mads Bols-Andersen i mixdouble 
til stævne i Gug samt en anden plads 
i single. Det gav 62 point. Sammen 
med Maikens øvrige point var det nok 
til at rykke i A-rækken. Et stort tillykke 
til Maiken.

I denne sæson har vi haft fl ere spillere ude til stævner end 
nogensinde før. Glæden ved at prøve de færdigheder af, som 
er blevet lært i klubben, er rigtig stor. Den gode træning som 

varetages af cheftrænerne Anders Balle-Petersen og Ras-
mus Thingholm har virkelig båret frugt. Ikke færre end ni spil-
lere i klubben, er rykket op i niveau i denne sæson.

Andreas Holst
U13 B-Spiller
Andreas Holst var med til påskestæv-
net i Thorsager / Rønde IF på Djurs-
land. Her vandt Tobias og Andreas 
første plads i herredouble. Denne pla-
cering gav 64 point. Andreas kom op 
på 100 point i alt og blev dermed B-
Spiller. Rigtig fl ot Andreas.

Rasmus Berendt
U13 C-Spiller
Rasmus Berendt fi k en fl ot anden 
plads med Tobias Lund i herredouble til 
stævnet i Gug. Sammen med de øvrige 
point, var det nok til at Rasmus blev C-
spiller. Et stort tillykke til Rasmus.

LÆS OGSÅ 
INDBLIK 
PÅ WWW.TYLSTRUP-BY.DK
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 Efter en meget lang og mørk vin-
ter med sne konstant i over tre 
måneder, er der nok mange der 

mener, at nu rabler det for ham, når 
man ønsker sneen tilbage.

Der kunne også  være et par skarp-
sindige, der tænkte: Det er nok for at 
slippe for al den hundelort, der ligger 
alle vegne efter tre måneders hunde-
efterladenskaber i den hvide sne, el-
ler det kunne også være for de  mange 
huller i vejen, men nej det er ikke det 
der er mit budskab, for jeg synes, der 
ligger meget hundelort mange steder 
endnu, det er bare fordelt på nogle 
færre måneder, og hullerne i vejen bli-
ver vel repareret. 

Sneen havde en funktion
Nej det jeg mener med sneen tilbage 
er, at den skabte mange muligheder 
for Tylstrups beboere til at få en sam-
tale i gang, sneen var et altid et brug-
bart samtaleemne. Og når folk gik og 
skrabte sne af fortove og veje, fi k man 

ganske automatisk en snak, med folk 
der gik forbi. 

Nu er vi godt inde i foråret og som-
meren ligger lige om hjørnet, og vi sø-
ger automatisk væk fra veje og stræ-
der, og om i vore ligusteromhegnede 
haver, for at være alene med græs og 
blomster, eller for at grille på terras-
sen.

Sommerens mulighed
Hvis man ser logisk på det, så er som-
meren da en lige så god mulighed for 
at få en ordentlig samtale med en 
medborger, det fi ne vejr kunne måske 
give anledning til, at man gik ned og 
så en fodboldkamp på stadion, eller 
en tur med børnebørnene i anlægget 
for at lege eller se på geder. Det gode 
vejr giver da heldigvis også mange 
muligheder for samvær, men man 
skal selvfølgelig vide at udnytte dem. 
De kommer ikke altid af sig selv, hvis 
den står på grillmad i baghaven hver 
dag, eller TV i havestuen, så er mulig-

hederne ikke så store, som hvis man 
går sig en aftentur i byen, eller invite-
rer nogle gamle venner til kaffe, eller 
bare slår et smut ned i en af vore for-
retninger for at hente lidt dagligvarer.

Selvfølgelig skal vi ikke have mere 
sne, men sammen skal vi glæde os 
til den solbeskinnede sommer der lig-
ger foran os. Sne og kulde har vi fået 
nok af, lad os nu se frem til varme og 
samvær.

SNEEN TILBAGE
AF ARNE HANSEN
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MAJ 2010

 10. Gavlen:
 kl. 12.30  Bowling v. Centerrådet. 

 11. Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
 kl. 13.00  Tur til Store Vildmose.  

 12. Gavlen:  
 kl. 14.00  Foredrag v. Kirsten Hansen: Emnet er husvildeba-

rakkerne i Aalborg. Arrangør: Centerrådet. 

 14.  Skolen: 
  Lukket i både skole DUS 1, DUS 2 og Duslingen.

 16.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00   Børnegudstjeneste i Ajstrup Kirke 

med efterfølgende frokost.

 17.-21. Tylstrup Rideskole: 
 kl. 12.-14  Åbent hus for DUS’en i Tylstrup.

 18.  Gavlen: 
 kl. 10.00-15.00  Motionsdag i Aktiviteten.

 18. Skolen: 
 kl. 18.00  Skolebestyrelsesmøde.

 19. Skolen: 
 kl. 19.00  Forældremøde i børnehaveklassen.

 19. Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko ved Centerrådet.

 19.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00  Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 20. Bethaniakirke: 
 kl. 12.30  Ældretræf. Udfl ugt.

 23.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00  Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

 24.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 11.00  Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker.

 26.  Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
 kl. 16.00  Besøg hos Falck i Aalborg.

 26.  Gavlen: 
 kl. 13.00   Udfl ugt til Tivoli Karolinelund. Tilmelding til Gavlen. 

Vi kører i private biler. Min. tilmelding ca. 12 perso-
ner, ellers afl yses.

 27.-28. Skolen: 
  Duslingen på koloni.

JUNI 2010

 1. Skolen: 
  Nye børn starter i Dusseren.

 1. Gavlen: 
 kl. 14.30  Gudstjeneste ved Folkekirken

 2. Gavlen: 
   Udfl ugt til Skagen inkl. frokost på turen v. Center-

rådet. Vi besøger bl.a. Skagen Museum – læs mere 
i info-folderen.

 

Kalender

Kanotur på Ultvedsøerne!
Sæt x ved d. 19. og 20. juni

Kom med ud og prøv at sejle i kano.

Tylstrup borgerforening arrangerer en 
hyggedag ved Ultvedsøerne ved motorvejen. 

Yderligere oplysninger om arrangementet kan ses, 
først i juni måned i lokalavis og på opslag ved Spar 

købmanden og i Dagli´brugsen. 
Kanoturen kombineres med den årlige 

fi skekonkurrence

 Tylstrup Borgerforening
Husk også vores Sankt Hansfest i 

anlægget den 23. juni.

Udfl ugt til Skagen 
onsdag, d. 2. juni 2010

Vi skal besøge Skagen Museum. Vi kører ud til 
Grenen, hvor vi også skal ”op på bakken”. Denne er 
lavet, så man har udsigt over hele Grenen og kan se 

vandene brydes på spidsen. 
Der spises frokost på Tannishus i Tversted.

Udfl ugt til Håndværkerhuset
i Aalborg onsdag d. 11. august 2010
Vi skal på rundvisning i Håndværkerhuset, hvor der 
vil være forskellige værksteder – fx drejeværksted. 

Derefter fi nder vi et sted at drikke eftermiddagskaffe. 
Vi kører i private biler – max. 15 personer, hvorfor 

tilmeldingen bliver først til mølle.
Vel mødt!

Se mere om arrangementerne 
på opslag og i aktivitetsfolderen.

Centerrådet på Gavlen, 
Tylstrup Ældrecenter
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Kalender

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

JAKOB ROHDE
jaro@stofanet.dk
Tlf. 98 26 18 88

ARNE HANSEN
brar@mail.dk
Tlf. 98 26 21 69

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

Næste udgave af INDBLIK omdeles i 
august 2010 i løbet af uge 32. 
Kontakt derfor Anja senest:

den 8. juli 2010
... hvis du har oplysninger om arrangementer 
som foregår i perioden fra ca. medio maj 
2010 til ultimo august 2010.

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

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

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

JUNI 2010

 5.  Gavlen:
 kl. 13.30  Banko ved Solgårdens Støtteforening. 

 16. Ajstrup Kirke: 
 kl. 19.00  Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

 20.  Ajstrup Kirke: 
 kl. 10.00   Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost.

Tilmelding nødvendig. 

 25.  Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
 kl. 13.30  Banko på Gavlen.

 25. Gavlen: 
 kl. 13.30  Banko v. Pensionistforeningen. Alle er velkommen.

 26.-27.  Tylstrup Rideklub: 
 kl. 10.00  Ridelejr i rideklubben. Slutter søndag kl. 16.00.

JULI 2010

 6. Gavlen: 
 kl. 14.30  Gudstjeneste v. Folkekirken.

 24. Tylstrup Rideklub: 
 kl. 10-16  Arbejdsdag for opstaldere og halvparter.

AUGUST 2010

 2. Skolen: 
  Første dag i Dusseren efter sommerferien

 Uge 31 Sulsted-Ajstrup Pensionistforening: 
  Heldagstur til Fur.

 11. Skolen: 
  Første skoledag i det nye skoleår

 12.  Tylstrup By: 
 kl.16-21  Open by night.

 14.-15. Tylstrup Rideklub: 
  Spring- og dressurstævne.

FLAGREGULATIV
Tylstrup har for nogle år siden, fået en række fl agstænger 
og fl ag til at danne fl agallé gennem byen. Der er nogle faste 
dage hvert år, hvor fl agene kommer op. Regningslinierne 
for opsætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter føl-
gende system:

•  Gymnastikopvisning 
Gymnastikafdelingen er ansvarlig

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

•  Konfi rmation 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 fl agallé, aftales med Er-
hvervsforeningen. Den fl otte fl agallé er kommet til verden 
takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for 
støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på 
sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen
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DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

TYLSTRUPMUREREN
AUT. KLOAKMESTER

ApS

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.

Leo Navntoft: 3028 9826

M
aj

 2
01

0

22



S T Ø T  B L A D E T S  S P O N S O R E R  -  D E  S T Ø T T E R  O S

Jørgen Steins Vej 9
9380 Vestbjerg
Tel. 98 70 49 00
www.noerresundbybank.dk

Læge-eksamineret, Fysiurgisk Massør
Lene Povlsen, Luneborgvej 237, Tylstrup
Tlf. 40 18 95 03 – bedst efter kl. 16.00

Ømme muskler?

Transportabel massage-briks • Forhandler af Aloe Vera produkter

... mød os på 
Skovmarken

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

DIN ANNONCE HER?
Kontakt Anja Bo Justesen 

Tlf. 82 43 60 69
bojustesen@stofanet.dk

v/ Henrik Andersen
Mobil 20 42 18 36

www.tylstrupsokkelogbelaegning.dk
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Telefon-

tavlen

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

ABBE PIERRE’S
KLUNSERE
98 26 16 97

AJSTRUP
BORGERFORENING
Formand:
Michael Rottbøll
98 26 09 66 / 20 12 92 33
michael-rottboll@sederberg-olsen.dk

AJSTRUP 
GYMNASTIKFORENING
Formand:
Ove Christensen
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN
Sognepræst:
Karin Braüner Mikkelsen
96 46 71 81
(Trf. bedst ons - fre. 10-12, 
ikke mandag)
kbmi@km.dk

Kirkegårdskontoret
Graver:
Steen Nielsen
98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)

Kirkesangere:
Arne Thomsen
98 26 14 21
Lone M. Sørensen
98 26 00 17

Organist:
Oluf Kristensen
98 26 98 05

Kirkeværger:
Søren Sørensen
98 26 03 67

Ajstrup Sogns
Menighedsråd
Formand:
Arne Thomsen
98 26 14 21

Udlån af Sognets Hus:
Lone M. Sørensen
98 26 00 17

Sognets Hus
98 26 25 40

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

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

BETHANIAKIRKEN
Luneborgvej 54, Tylstrup
www.bethaniakirken.dk

Præst
Phillip Fodgaard
29 91 08 10
fodgaard@gmail.com

Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk

Børne- og ungdoms-
arbejde, 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 Sulsted-
Tylstrup Gruppen
v/ Trine Thomsen
98 26 03 30

SKYTTEFORENINGEN
Formand:
Preben Callisen
98 26 19 95

SOCIALDEMOKRATIET
v/ Bodil Mortensen
98 29 71 13
bodile@mail.dk

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G
96 39 10 30

Støtteforening
v/ Ilse Christiansen
98 26 21 80

Bruger- og
pårørenderådet
v/ Johannes Badsberg
98 82 42 57

Gavlen
v/ Ann Dorthe Sørensen
96 39 10 40

Gavlen, Centerrådet
v/ Lone Jensen
60 67 13 77

SULSTED/AJSTRUP
EGNSMINDESAMLING
v/ Leo Jensen
98 26 24 04

SULSTED-AJSTRUP
PENSIONISTFORENING
v/ Hanne Kringel
98 26 19 78

TERRE DES HOMMES
Landsformand:
Henrik Bøg
98 26 13 02
terredeshommes@mail.dk
www.terredeshommes.dk
www.terredeshommes.org

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune
99 31 31 31

Driftsleder:
Jens Toft Pedersen
98 26 04 44

TYLSTRUP HALLEN
Formand:
Poul Nielsen 
98 26 18 22
q8poul@mail.dk

Halinspektøren:
John Thomsen
22 59 05 78

TYLSTRUP KROCKETKLUB
v/ Inger Marie Nielsen
98 26 14 99

TYLSTRUP MARKED
Jacob Larsen
96 96 81 00
jacobtylstrup@hotmail.com

Hanne Hedegaard
98 26 02 65
hanneha@stofanet.dk

TYLSTRUP RIDEKLUB
v/ Heidi B. Nielsen
40 41 31 14
heidiborupnielsen@hotmail.com

TYLSTRUP SAMRÅD
Formand:
v/ Per Holmgaard
98 26 08 61
per.holmgaard@privat.dk

TYLSTRUP UNGDOMS-
OG IDRÆTSFORENING
Badminton
Bjørn Balle-Pedersen
98 26 25 58

Fodbold (senior)
Formand:
Nicolai Berendt
98 26 22 29
mnberendt@mail.dk

Fodbold (ungdom)
Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52

Gymnastik
Formand:
Louise Nielsen
28 74 34 35
louisenielsen80@hotmail.com

Motionscenter
v/Anni Mattesen
98 26 18 83

TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Poul Nielsen
98 26 18 22
q8poul@mail.dk

Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh
98 26 22 61
henboe@mail.dk

Forældreforening
v/ Maria Nielsen
61 26 03 49
marianielsen_1@hotmail.com

TYLSTRUP
ANTENNEFORENING
Formand:
Tonny Dahl
98 26 22 66

TYLSTRUP 
BORGERFORENING
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27
lykke61@mail.stofanet.dk

Næstformand:
Lisbeth Pilgaard
98 26 14 94

TYLSTRUP/VESTBJERG
HAVEKREDS
v/ Anette Frederiksen
98 28 61 85

TYLSTRUP 
ERHVERVSFORENING
Formand:
Søren Lange
98 12 06 11/26 22 11 20

TYLSTRUP SKOLE
v/ Ole Rix Jensen
99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk

DUS A
v/ Signe Elgaard
98 26 00 71
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

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

Skolebestyrelsen
Formand:
Lotte Hovmøller
Christensen
98 26 08 00
plas@christensen.mail.dk

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S
Formand:
Lars Lykke Larsen
98 26 24 27

VENSTRE
v/ Lars Lykke Larsen
98 26 24 27


