
N
r. 

2 
– 

M
aj

 2
02

1

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP

  Kvartalets profi l

En god begyndelse 

 Duslingen 

Krudtuglen

Birgit Jakobsen • Side 4

Skoleprojekt i Rumænien • Side 14

Stille-tid i en travl hverdag • Side 17

Forårsklargøring i børnehaven • Side 21



Dette blad er lavet i samarbejde med:

INDBLIK udgives af klubber og foreninger
i og omkring Tylstrup/Ajstrup og frem
stilles ved hjælp af velvillige sponsorer, 
foruden en række frivillige hjælpere.
INDBLIK udkommer 4 gange årligt
i et oplag på 1.400 eksemplarer og 
distribueres gratis til alle husstande i
Tylstrup/Ajstrupområdet.
Har du relevant stof til næste udgivelse,
eller modtager du ikke bladet nu, men
ønsker det leveret fremover, er du
velkommen til at kontakte redaktørerne.
Henvendelser vedrørende informationer
til “Kalenderen” og “Telefontavlen” skal
ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.

I N D H O L D

LONE MANDRUP 
lone@98262626.dk
Tlf. 31 13 00 17 

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

redaktører

kalender + tlf. tavle

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
www.digigraf.dk
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00

annoncesalg

grafisk produktion

deadlines

1717

2121

3
4
8

10
12
14
15
16
17 
18 
19

 20
21
22
23
24
25
28

Tylstrup Frikirke og Covid-19

Kvartalets profil
Birgit Jakobsen

Præstens klumme  
Fra mavefornemmelse til åndsfylde

Barndommens Gade
Søndag var anderledes

Hydropittørv 

En god begyndelse
Skoleprojekt i Rumænien

Nyt fra Tylstrup Skytteforening

Sæsonstarten i TSV ungdomsfodbold  
er sparket i gang

Duslingen
Stille-tid i en travl hverdag

Gå med fred – Bevæg dig for livet 

Hvor langt kan man gå…  

En hilsen fra Aftenskolen 

Krudtuglen
Forårsklargøring i børnehaven

Spejderlørdag

Ultvedsøerne

Kalender

Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører

Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger,
klubber m.m.

DYRK
IDRÆT I TUI
i Tylstrup Hallen

eller på stadion

Tylstrup 
Frikirke

44

2323

Udebliver Indblik, klik da ind på: 
www.budzonen.dk/tastselv eller ring 
på telefon 9935 3434 eller skriv på 
mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

INDBLIK
udgavenr.

INDLEVERINGSFRISTER
stof til redaktører

Omdeles 
primo

3/2021 25/6 – 2021 uge 32

4/2021 23/9 – 2021 uge 44

De fleste aktiviteter er stadig lukket 
ned, men vi kan trods alt holde guds-
tjenester under visse betingelser. Del-
tagerne må stadig ikke synge med, 
men gerne lytte til sang. Det gøres 
med stor glæde, selv om det tydeligt 
mærkes i vores indre, at lysten til at 
synge med er stor, så det bliver højest 
til at nynne med lukket mund. Så til 
de fleste gudstjenester er der både 
sang hentet via nettet eller live-musik 
fra medvirkende. Præsten læser et 
bibelord og holder en kort tale, og så 
er 30 min. hurtigt overstået, som er 
den tid det anbefales fra kirkemini-
steren. Men at samles i kirkerummet 
er nu engang skønnere end at sidde 
hjemme og lytte ved pc’en.

Men skulle du nu ikke have mulig-
hed for at kunne komme til gudstje-
neste, så er det godt at vide, at du 
hjemme i rolige omgivelser kan lytte 
til gudstjenesten. Hver søndag opta-
ges den nemlig. Arne Hansen strea-
mer og redigerer gudstjenesten, og 
på et eller andet tidspunkt i løbet af 
søndagen kan du så finde den på et 
link på YouTube. Du skriver bare Tyl-
strup Frikirke i søgefeltet, og så kan 
du finde en række af forårets guds-
tjenester. Der er meget at glæde sig 
over – god fornøjelse!

Børnekirken  
– nu ude hver søndag
Børn er ikke pivet, for hver søndag er 
der en god flok, der trofast møder op. 
Godt klædt i varme jakker, overtræks-
dragter og termotøj, for børnekirken 
er flyttet ud. Men børnene glæder sig. 
Den ene søndag er der sol, men koldt 
– og den næste vind og slud. Men 
sådan er det danske forår. Børnene 
tager det med stort humør, fortæl-
ler Tylstrup Frikirkes børneleder Sofia 
Kier-Hansen.

Palmesøndag blev en af de lidt 
mere specielle en af slagsen. For her 
skulle man selvfølgelig fejre begyndel-
sen på påskeugen, hvor Jesus på et 

æselføl red ind i Jerusalem, og blev 
hyldet af befolkningen.

Børnekirkens udgave af et æsel var 
nu lidt speciel. Den havde 2 hove-
der og blev transporteret af nogle få 
hestekræfter, nemlig en havetraktor. 
Børnene frydede sig, for oplevelsen 
var fantastisk, og helt sikkert noget 
man husker på længe. Der er mange 
måder at fortælle og levendegøre bi-
belhistorien på!

Skulle du få lyst til at sende bør-
nene i kirke, så er der børnekirke hver 
søndag under gudstjenesten. Altid 
med mange sjove og kreative indslag. 
Så kan du selv stille og roligt nyde 
gudstjenesten og vide, at dine børn 
er i godt selskab i trygge rammer.

Tylstrup Frikirke 
og Covid-19 AF SØREN MORTENSEN
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Jeg er lidt ked af, at jeg ikke i de her 
år, hvor jeg har skrevet i Indblik, har 
været på Kraghede for at snakke med 
en person derfra. Og det har jeg hel-
ler ikke været den her gang, men jeg 
vil da sige, at det lugter lidt af Krag-
hede. Jeg er kørt ca. 2 km nordpå ad 
landevejen til en ejendom, som var 
nabo til mit fødehjem. Ejendommen 
tilhørte dengang Lindegaard og Inger 
Larsen, og hedder ”Ny Foldsted” og er 
på 34 ha. Det var Ingers fødehjem, og 
hendes far hed Thomas Peter (husker 
ikke efternavnet) Hun blev altid kaldt 
”Thomas Peters Inger”.

Da Inger døde, blev ejendommen 
købt af landmand Arnold Jakobsen, 
som også har gården ”Lille Nejst” på 
Kraghede. Han havde også drevet 
jorden på ”Ny Foldsted” i en del år 
forinden, efter at Lindegaard Larsen 
døde, og Inger blev alene. Det er så 
her, at det begynder at lugte lidt at 
Kraghede, for Arnold Jakobsens kone 
hedder Birgit, og hun overtog stuehu-
set på ”Ny Foldsted” og flyttede sin 
Privat Bondegårdsdagpleje, som så 
senere blev døbt om til ”Privat Pas-
ningsordning” fra gården på Kraghede 

til ”Ny Foldsted”. Og det er hende, jeg 
har sat stævne her en søndag efter-
middag midt i februar. Hun bestemte 
sig dog for at tage navnet ”Lille Nejst” 
med til det nye sted, og kalder det 
”Lille Nejst Bondegård Pasningsord-
ning”.

Jeg har jo for et par års tid siden 
snakket med Mette Nielsen fra den 
kommunale dagpleje, og nu vil jeg 
gerne høre lidt om den private og 
høre, hvilken forskel der er. 

Så nu sidder vi her i stuen, der er 
lavet om til legeplads for børn og er 
klar til en lille snak, og igen blev jeg 
begavet med en spændende historie. 
At hun også lige har haft 25 års ju-
bilæum den 15. februar 2021 som 
dagplejer, var jo et ekstra krydderi på 
historien. 

Inden vi satte os ind i varmen, fik 
jeg lige en rundvisning i haven, hvor 
børnene er det meste af tiden, og her 
var der en masse legeredskaber og 4 
sorte høns, der gik rundt og klukkede.     

Fuldt navn: Birgit Jakobsen.
Stilling: Dagplejemor. (4,5 år som 
kommunal og 20,5 år som privat).

Alder: 60 år. 
Civil stand: Gift med Arnold Jakob-
sen. 
Børn: Vi har 3 piger. Marlene, den 
ældste, bor i Øster Brønderslev og 
har frisørsalonen ”Hårgalleriet” der. 
Så er der Camilla, som også bor i 
Øster Brønderslev, hun er ved at læse 
til SOSU assistent. Den mindste, 
Amanda, bor i Aalborg og er uddan-
net som sælger. 
Børnebørn: Der har vi 6 stk. i alderen 
6 til 17 år. Begge de to ældste piger 
har hver 3 børn. 

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født ude i Ørum Mose, og vi 
var 5 søskende. To storbrødre og så 
mig, min lillesøster og lille bror. Mine 
forældre er Aksel og Gerda Pedersen. 
Min far drev maskinstation, og mor 
var hjemmegående, da vi børn blev 
større fik hun nogle rengøringsjobs og 
de sidst år var hun social og sund-
hedshjælper.

 Mit hjem eksisterer ikke mere, det 
er blevet revet ned. 

Jeg gik i skole i Klokkerholm, til og 
med 9. klasse som blev gjort færdig i 

1976. Vi cyklede op til Tylstrupvejen 
og blev så samlet op af bussen for at 
komme i skole.

I skolen blev jeg kæreste med Ar-
nold, og vi flyttede faktisk sammen 
som 15-årige. Det er nok ikke helt 
normalt, men jeg fik læreplads hos 
Bager Jensen i Klokkerholm. Jeg ville 
være bager, troede jeg og var det i 
3 måneder. Der var en lille lejlighed 
lige overfor bageriet, som jeg lejede 
til næste ingen penge. 

På det tidspunkt var Arnolds foræl-
dre ved at flytte til Kongerslev, og der 
ville han godt nok ikke med ned, så 
han flyttede ind til mig, og så har vi 
boet sammen lige siden. Og vi blev 
gift i 1979 som 18-årige, så det er jo 
længe siden. 

Men du blev ikke  
bager, kan jeg forstå?
Nej, det var altså bare ikke mig, så 
jeg sagde op og fik plads i huset 
hos keramiker Jette Abildgaard også 
i Klokkerholm. Hun er meget kendt 
for sine englefigurer. Hun var også 
folkeskolelærer dengang og havde 3 
børn. Da jeg havde været der i et par 
år, sagde jeg, at jeg gerne ville hen, 
hvor de havde en helt lille baby for at 
prøve det. Til det sagde hun, at det 
behøvede jeg ikke at rejse efter, for 
hun var gravid igen. Så jeg blev der i 
et år mere.

Derefter fik jeg arbejde på en fa-
brik, der hed Scandia Blik i Hjallerup. 
Der efter kom jeg så til noget, som 
hed Dansk Dataelektronik i Klokker-
holm. Et rigtig godt sted at være med 
over 80 ansatte på et tidspunkt, men 
det måtte lukke ned pga. nedgang i 
tiderne. 

Hvad skete der så?     
Vi havde i 1992 købt gården ”Lille 
Nejst” på Kraghede. Arnold var kørt 
galt på vej hjem fra arbejde en dag og 
fået et brud på ryggen. Han arbejde 
da som betonarbejder i Poulstrup. Så 
mens han gik hjemme med korset, 
sad han en dag og læste i avisen og 
så, at kreditforeningen havde den her 
ejendom på Kraghede, der skulle på 
tvangsauktion. Den kørte vi op og kik-
kede på. Jeg syntes godt nok, at det 
var langt ude, men da vi havde været 
der og set på gården, syntes jeg ikke, 

at det var så slemt endda. Så vi fik lov 
til at købe den. Det fik vi af Arbejder-
nes Landsbank i Aalborg. Og nu har vi 
boet der i 29 år. 

Den trængte til en gang renovering, 
og vi har nu efterhånden været over 
det hele. 

Fik du nogen uddannelse, siden 
du er blevet dagplejemor?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er faktisk 
ufaglært dagplejemor, men jeg har 
taget alle de kurser, som jeg kunne 
komme til om aftenerne. Jeg har også 
selv fået 3 børn, og det giver jo også 
en viden og erfaring. Så jeg synes, at 
jeg er godt klædt på til jobbet.

Jeg er nødt til at tage kurserne om 
aftenerne, så jeg møder ude på SOSU 
Nord i Aalborg kl.18 og fri igen kl. 22, 
og så op igen næste morgen for at 
tage imod de første børn kl. 06:00. 
Det kan godt blive nogle lange dage. 

Det var egentlig nogle kurser, som 
jeg var med til at få søsat. Jeg mødte 
en pædagog, som fortalte mig, at der 
blev afholdt de her kurser, som vi pri-
vate også kunne tilmelde os. Da jeg 
fik det af vide, kontaktede jeg andre 
private dagplejere rundt omkring, og 
fik derved sat nogle grupper sam-
men. Det fine ved det er, at det ikke 
koster noget at deltage. Vi skal bare 
være over 20 deltagere, og det har 
vi skrabet sammen. Vi bruger vores 
fritid på det. Vi har også fået startet 
en forening op for private dagplejere. 

Den var jeg også med til at få startet 
op, fordi da jeg lige var startet, syntes 
jeg, at jeg stod lidt alene med det. Så 
nu har jeg nogle, som jeg kan sparre 
med, og det er dejligt. Samtidig fik vi 
også gjort procedurerne og arbejds-
forholdene bedre for os private. Vi fik 
f. eks indført søskenderabat, sådan at 
hvis man har haft et barn i pleje hos 
os, så blev det andet barn billigere. 
Den forening er nu landsdækkende. 

Vi startede det hele op i 2001, og vi 
gjorde det, fordi kommunen sænkede 
tilskuddet til os private. Og det ville vi 
ikke finde os i. Det er trods alt billi-
gere for kommunen at få børn passet 
hos os end hos deres egne ansatte. 
Vi skal f. eks selv betale for legetøj, 
barnevogne, klapvogne, sandkasser 
osv. Det får de kommunale dagplejere 
betalt, ligesom de også har pensions-
ordninger. 

Det er faktisk en smule billigere at 
få passet sit barn privat, men så er 
der bare det problem, at hvis jeg bli-
ver syg, er der ingen stand-in for mig. 
Så må forældrene selv træde til, og 
det samme når jeg skal holde ferie. 
Men i de 20 år jeg har været privat 
dagplejer, har jeg haft en halv syge-
dag, så der har der ikke været proble-
mer på den konto. 

Det er også meget sjældent, at 
børnene er syge. Vi er det meste af 
tiden ude, hvis det kan lade sig gøre, 
så de får en masse frisk luft. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

BIRGIT JAKOBSEN
Kvartalets profil:

M
aj

 2
02

1

4

M
aj 2021

5



Hvorfor blev du 
privat dagplejer?
Jeg startede som kommunal dagple-
jemor, men blev fyret, fordi der kom 
en ny børnehave i Ø. Brønderslev, 
og der var nedgang i børnetallet, så 
valgte man, at der ikke skulle være 
dagplejer på landet, og det vil sige 
Kraghede og Hallund

Vi var dengang 2 dagplejere på 
Kraghede, og en i Hallund. Vi blev alle 
tre fyret på det grundlag. Det undrede 
vi os over meget over, da vi synes, at 
det var mærkeligt, at børnene skulle 
væk fra landet og ind i byen for at 
blive passet. Så vi startede en under-
skriftindsamling, og indkaldte til bor-
germøde ud i vores idrætsforenings 
klubhus. Der mødet 80 op, så vi fi k 
kæmpe opbakning.

Det virkede, for hende i Hallund og 
den anden på Kraghede blev genan-
sat, men jeg forblev fyret. 

Jeg elsker at have med små børn 
at gøre og har altid haft med børn 
at gøre, så der var ingen tvivl om, at 
det var den vej, jeg gerne ville. Derfor 
startede jeg op for mig selv hjemme 
på gården på Kraghede.  

Men du blev ikke ved med at 
have dagplejen på Kraghede?
Nej, det var der, jeg startede i august 
2000. Og i 2006 købte vi ejendom-
men her, da den tidligere ejer Inger 
Larsen døde. Det ligger lidt mere 
centralt ud mod landevejen. For jeg 
har jo haft børn fra Hjørring og lige pt. 

Åbybro. Så det ligger mere på vejen 
frem og tilbage, når forældrene kører 
til og fra arbejde. Pigen, jeg har nu fra 
Åbybro, er her, fordi forældrene har 
boet i Tylstrup og der havde jeg passet 
storbroderen, så de ville gerne have, 
at lillesøsteren også blev passet her.

Selvom der er nogle, der kommer 
langvejs fra, er det hovedsageligt 
børn fra Tylstrup, der er her. Jeg er 
den eneste private dagplejer i Tyl-
strup, men der er startet 4 op i Øster 
Brønderslev. Og dem går vi f. eks til 
gymnastik sammen med. Når der 
altså ikke er corona. For på en eller 
anden måde hører jeg under Brønder-
slev. Kraghede ligger jo i Brønderslev 
kommune, men har 9382 Tylstrup 
som postnummer, og ejendommen 
her ligger i Aalborg Kommune. 

Hvorfor måtte det pludselig 
ikke længere hedde 
”Bondegårdsdagpleje”
Det er FOA, som har lidt et horn i si-
den på os private dagplejere. De er 
også ved at arbejde på, at vi heller 
ikke mere må have 5 børn, men kun 
4 børn. Der er blevet lavet en land-
dækkende forening, som hedder 
DLO (Daginstitutionernes Landsor-
ganisation). De vil tage kampen op 
for os. Det koster selvfølgelig lidt at 
være med i den forening, men så er 
vi også fl ere til at tage kampen op. 
Vi vil også gerne have navnet ”dag-
pleje” tilført igen i stedet for det nye 
”pasningsordning”. Vi har stadigvæk 

tilsyn fra kommunen, som kommer 
på uvarslet besøg en gang i mellem. 
De skal se, hvordan tingene foregår 
her, og hvordan hygiejnen er, hvordan 
børnene bliver aktiveret osv. osv. Jeg 
kører mit program her, og gør det på 
min måde, og det er vældig populært 
blandt forældrene, for jeg har aldrig 
problemer med at få børn i pasning. 
Jeg mener, hvis børnene mistrives 
her, så ville det brede sig som ringe i 
vandet, og inden længe ville der ikke 
komme fl ere børn. 

Hvad er forskellen på 
almindelige pasning og så 
Bondegårdspasning?
Jeg har 5 børn at passe ad gangen. 
Hvor en kommunal dagplejer har 4 
børn + kan have et gæstebarn. Det 
ser jeg som en kæmpe fordel at værre 
fri for, det giver mere ro i hverdagen at 
man ved hvem der kommer, jeg kan 
kun få framelding hvis der er en der 
får en fridag. 

Ellers ved jeg ikke, hvad forskellen 
er. Vi er som før sagt stort set hele 
tiden udenfor. Vi sidder ofte ude un-
der halvtaget og spiser, ellers leger de 
med alle de remedier, der er her. Og 
børnene har ikke noget imod at få lidt 
røde næser og kinder. De er stort set 
aldrig syge.

Middagssøvnen forgår også i barne-
vognene ude i haven. Og der er aldrig 
problemer med at få dem til at sove, 
de har som regel brændt så meget 
krudt af med deres leg, så når vi har 
spist ved tolvtiden, sover de gerne fra 
12.30 til kl. 15. 

Er børnene nogen gange med 
dig hjemme på gården og se 
de små grise?
Ja, det sker da, at de kommer med 
over, og så kommer Arnold ud med 
en lille pattegris, som de kan se, men 
de er tit bange for dem. Vi har også 
haft dem med ovre på nabogården 
her (Foldstedgård) for at se de små 
kalve. Vi var dernede lige før jul, hvor 
vi hentede mælk til risengrøden. 

Kan du fortælle lidt om 
jeres gård på Kraghede?
Jo, det kan jeg da, selvom det ikke er 
så meget, jeg har med landbruget at 
gøre, men vi havde jo i mange år 3 ha 
med jordbær til selvpluk, og det var et 
stort tilløbsstykke, når sæsonen stod 
på. Folk kom fra både nær og fjern 
og plukkede jordbær. Det var også et 
stort arbejde at holde styr på det hele. 
Da vi for et par år siden havde haft 
det i 25 år, besluttede vi at stoppe og 
pløje planterne ned. 

Ellers driver vi gården med grise 
og markbrug. Vi har ca. 800 søer og 
producerer smågrise til videresalg til 
opfedning. Alt i alt driver vi 154 hektar

Vi har 3 ansatte medarbejdere. De 
kommer alle 3 fra Ukraine. Det er god 
og stabil arbejdskraft. Den ene har vi 
haft ansat i 14 år. Den næste 12 år 
og den sidste i 3 år. De to første har 
endda bestået danskprøven og er nu 
danske statsborgere. 

Jeg bruger, som sagt ikke tid ude i 
landbruget. Jeg har overhovedet ikke 
forstand på landbrug og heller ingen 
interesse for at lære det. Arnold fi k 
heller aldrig nogen uddannelse, så 
ham kan vi også kalde ufaglært. Men 
også han deltager i en masse kurser, 
for der sker også meget nyt inden for 
landbruget hele tiden. Især på det 
økonomiske sker det meget nyt, som 
han skal have styr på. Vores med-

arbejdere går på danskkurser, og de 
to af dem er ved at have godt fat i 
sproget.

Bliver der tid til at holde fri, 
og tage på ferier osv.?  
Ork ja. Vi har i mange år haft en cam-
pingvogn til at stå i Sæby, hvor jeg 
også køre op med dagplejebørnene 
engang imellem. Nu har vi købt en 
autocamper og kører rundt på ture, 
og vores børn nyder også at låne 
den. Det er pt. kun blevet til ture her 
i Danmark, fordi vi fi k den først i for-
året 2020, og siden har landet jo væ-
ret lukket ned, så vi har ikke kunnet 
komme udenlands, men det skal vi 
da, når det hele lukker op igen. 

Der er jo rigtig mange dejlige steder 
her i Danmark, så vi har nydt at køre 
rundt herhjemme. 

Så cykler vi meget på Mountain-
bike. Det sker både inde i Hammer 
Bakker og i Rold skov og andre steder, 
hvor det kan lade sig gøre, og der er 
lidt bakker. Vi er med i en cykelklub i 
Vodskov, og sammen med dem har 
vi fl ere gange været i Harzen for at 
cykle. Der er lidt fl ere bakker end her-
hjemme. De små knolde, vi kalder 
bakker herhjemme, er jo ingenting 
sammenlignet med det dernede. Det 
bruger vi rigtig meget fritid på. 

Så begyndte jeg for et par år siden 
at male. Og har startet et galleri, som 
hedder ”Galleri BJ”. Det har virkelig 
fanget mig. Jeg maler, så snart jeg 
kan komme til det. Det er en rigtig 
god lille hobby, jeg har fundet der. Og 
vores børnebørn nyder også at kom-
me og male. Jeg har altid godt kunnet 
lide at tegne, og derfor begyndte jeg 
at male, og så gik det bare derudad. 

Vi har lavet et atelier hjemme på 
gården på Kraghede. Jeg har solgt en 
del billeder, og man kan se billederne 
på Facebooksiden ”Galleri BJ”. Jeg 

sidder hver mandag aften og maler 
sammen med en af mine veninder. 
Jeg er mest til at male ting, hvor man 
kan se, hvad det er, men jeg øver mig 
også lidt ud i det abstrakte og por-
trætter. Har malet en del billeder på 
bestilling fra kunder. Det er sjældent, 
at jeg mangler idéer til motiver. Jeg er 
knap nok færdig med et billede, før 
jeg er i gang med det næste. 

Igen har jeg fået stof til en spæn-
dende historie til bladet. Og det var 
dejligt at få et lille kig ind i en anden 
form for dagpleje, som man jo ikke 
må sige, men så pasningsordning - af 
de små poder, når mor og far er på 
arbejde. Så kommer børnene ud og 
bliver passet og får omgang med an-
dre jævnaldrende børn. Da man selv 
var barn, var der ikke den slags tilbud, 
for de fl este mødre var hjemmegåen-
de og passede os børn. Og det gjaldt 
jo også alle andre børns mødre, så vi 
havde ingen problemer med at fi nde 
legekammerater i nabolaget. Sådan 
skifter tiderne jo.

Det er nogle virkelig fl otte og spæn-
dende malerier, som Birgit maler, og 
jeg kan anbefale at gå ind på enten 
Facebook eller Instagram og kigge på 
dem, hvis man er interesseret i kunst. 

Synes du at dette blad er godt, og at det vil du gerne støtte, 
så tag din mobiltelefon og send en skilling til 41656

Har du ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig også overføre en skilling til vores konto i Nordjyske Bank 7448-1202245

STØT INDBLIK
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Fra mavefornemmelse 
til åndsfylde
Mavefornemmelse synes at være en 
pålidelig vejleder for en del menne-
sker. Det er ikke sjældent, at man 
hører udsagn som: ”Jeg går efter min 
mavefornemmelse”, eller ”jeg valgte 
at følge min mavefornemmelse”. 

Jeg må ærligt sige, at jeg ikke har 
den helt store tiltro til min mave som 
vejleder for mine beslutninger. Hvis 
jeg har spist kål til aftensmad, så har 
den pustet sig op og blæser over med 
ildelugtende ytringer, som ingen bry-
der sig om. Og hvis jeg ikke har spist 
noget, så knurrer den ildevarslende 
og truer med at begå mytteri, hvis den 
ikke snart bliver hørt.

Nej, min mavefornemmelse er gan-
ske enkelt for ustabil en vejleder til 
andet end mindre kostjusteringer og 
hurtige mellemmåltider.

Pinsens alternativ 
til mavefornemmelse
I stedet forlader jeg min på en helt 
anden vejleder, nemlig Guds hellige 
ånd. Helligåndens nærvær for alle 

mennesker er årsagen til, at vi fejrer 
pinsen. Pinsen er markeringen af, at 
Gud valgte at gøre sig selv tilgængelig 
for hvert eneste menneske, på hele 
jorden, som måtte ønske det.

Jeg tror nemlig fuldt og fast på, 
at alle kristne har fået mulighed for 
daglig og ubegrænset vejledning fra 
selveste den almægtige Gud. Det har 
større valør end min ind i mellem lidt 
drilske mave. 

Guds vejledning er nemlig forank-
ret i evig visdom og kærlighed, den er 
uden for og uafhængig af mit vel- el-
ler forgodtbefi ndende. Ikke mindst er 
Guds vejledning gennem Helligånden 
ens for alle mennesker – naturligvis 
tilpasset den enkeltes omstændighe-
der, men ikke funderet i mig og mine 
behov, men i sandhed og Guds store 
plan for verden.

Hvordan gør jeg?
Hvordan gør jeg? Hvordan vejleder 
Helligånden mig? Det er et særdeles 
godt og rimeligt spørgsmål. Først og 

fremmest er jeg sikker på, at Hellig-
ånden bruger Guds ord, Bibelen, til at 
vejlede os. Hvis du læser dig igennem 
eksempelvis Matthæus-evangeliet, 
det vil de fl este kunne gøre i løbet af 
et par timer, så har du med ret stor 
sikkerhed undervejs fundet inspirati-
on til svar på de udfordringer, som du 
går og tumler med. Du kunne jo lade 
det komme an på en prøve.

Alternative veje er ganske enkelt at 
bede Helligånden om at vejlede dig! 
Det kræver lidt træning, og til at be-
gynde med kræver det måske også 
samtaler med en erfaren ”Helligån-
dens lytter” (måske den lokale folke-
kirke- eller frikirkepræst).

I hvert er jeg sikker på, at pinsen 
viser os en meget bedre adgang til 
vejledning end mavesyre og tarmka-
naler!

Glædelig pinse.

AF FINN KIER-HANSEN, 
PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN ST. AJSTRUP
Brugsvej 7 . St. Ajstrup . 9240 Nibe
Tlf. 98 35 53 11 . st-ajstrup.dk . Facebook.com/stajstrup
Mandag-fredag 9:00-17:00

JKE BRØNDERSLEV — en del af St. Ajstrup
Hjørringvej 1 . 9700 Brønderslev
Tlf. 96 46 46 20 . Facebook.com/JKEbronderslev
Mandag-fredag: 9.00-17.00

Nordic Silk
— er kærlighed ved første blik. Og andet, tredje, fjerde …

Nyhed! Nordic Silk er ekstrem slidstærk 
— designet til hverdagens brug 

Nordic Silk er nem at holde og 
forbliver pæn at se på. Den matte 
’anti-fingerprint’ overflade beskyt-
ter mod snavs — skjuler tilmed 
børnenes fedtfingre på lågerne. 
Overfladen er nem at holde ren 
med en fugtig klud og er tillige  
meget slidstærk og hårdfør over-
for ridser og hverdagens slid.

Indblik-helsides_2020.indd   1 17-09-2020   11:06:11
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 BARNDOMMENS GADE 

 Søndag var anderledes 
halvtredserne blev alle børn i Dan-
mark gjort bekendt med de Bibel-
ske beretninger og kristendommens 
grundbegreber. I skolen arbejdede vi 
med Luthers lille katekismus, vi lærte 
og sang de kendte kernesalmer, og vi 
fi k genfortalt de bibelske fortællinger 
og fi k på den måde en base for ”rig-
tigt og forkert” og ”ondt og godt”. I 
søndagsskolen blev denne kundskab 
udbygget og gjort tilgængelig, så vi 
forstod, at troen kunne tilegnes af 
den enkelte med det resultat, at der 
kunne opstå en personlig relation til 
Gud, der gjorde Ham nærværende og 
aktivt vedkommende i dagligdagen.

Bibelhistorien blev levende   
Der var mange børn i søndagsskolen 
i Tylstrup Frikirke. I lange perioder var 
der over hundrede børn. Far havde 
et pædagogisk naturtalent. Med sin 
evne til at fortælle og begejstre kun-
ne han gribe hele fl okken, der i alder 
spændte fra 2-3 år op til 14-15 års 
alderen, og han kunne få hele fl okken 
til at synge af fuld hals. I skolen sang 
og lærte vi salmer, men i søndagssko-
len var det knap så tungt. Jeg husker 
stadig mange af sangene: ”Velkom-
men lærkelil” og ”Ingen er så tryg i 
fare” samt de små banale kor, der 
efter bedste amerikanske forbillede 
blev ledsaget af tegn og fagter. Far 
fortalte Bibelhistorie på en levende og 
relevant måde og brugte fl onellograf 
til at illustrere beretningerne. 

For ikke længe siden traf jeg en 
kvinde på min egen alder. Hun havde 
været på mange ferier i Tylstrup hos 
sin faster, hvis børn gik i søndagssko-
le. Noget af det, hun tydeligt huske-
de, var søndag formiddag, for så var 
hun med sine fætre og kusiner i søn-
dagsskole. Jeg blev naturligvis glad på 
fars vegne, da hun fortalte, hvordan 
hun huskede søndagsskolen i Tylstrup 
Frikirke som en stærk og god ople-
velse, som hun og hendes søster altid 
glædede sig til, når de igen skulle på 
ferie i Tylstrup.

Søndagsmiddagen 
var et festmåltid
Efter søndagsskolen var der søndags-
middag. En søndagsmiddag var noget 
særligt og anderledes end maden de 
øvrige dage. En af klassikerne var ”bøf 
og budding”. Mor serverede også ”for-
loren hare”, kalvefrikassé (ikke en af 
favoritterne), oksesteg, kylling stegt i 
en stegegryde og krydret med persille. 
Jeg kan stadig producere mundvand, 
når jeg tænker på smagen af persille, 
der gav kyllingen en herlig smag; vi fi k 
kødrand med ærter og karbonader og 
grønærter og benløse fugle. Det var 
min livret. Vore søndagsmiddage var 
festmåltider. Og der var altid efterret. 
Vi fi k som sagt jævnligt budding, men 
aldrig chokoladebudding. Jeg husker 
første gang, der var hakkede mandler 
i buddingen. Det løftede buddingen til 
et højere niveau. De øvrige efterretter 
bestod som regel af en eller anden 
form for frugtgrød. 

Når middagsmaden var overstået, 
fi k vi i sommerhalvåret en 25-øre til 
en is. Nogle gange købte vi isen hos 
bager Poulsen, andre gange ved Anna 
og Holger Nielsens is-kiosk.

Helligdagen i Guds hus 
Der var enten gudstjeneste søndag 
eftermiddag eller søndag aften. Hvis 
der var gudstjeneste søndag eftermid-
dag, var vi med til gudstjeneste. Jeg 
blev aldrig tvunget med, men fi k heller 
aldrig noget valg. Det var en selvføl-
ge. En del af det at holde hviledagen 
hellig var at gå i Guds hus. Idéen var 
ikke, at vi skulle have en god ople-
velse ud af det. Idéen var at ære Gud, 
ophøje ham og tilbede ham. Eller som 
Jesus sagde: ”Søge Guds rige først”. 
Nogle gange blev det naturligvis også 
til stærke åndelige oplevelser, hvor vi 
fornemmede Guds nærvær og velsig-
nelse på en særlig måde. 

Søndagen var familiedag
Hvis der ikke var gudstjeneste om ef-
termiddagen, besøgte vi som regel et 
af de to hold bedsteforældre. Her var 
højdepunktet kaffebordet. Den ene 
bedstemor havde altid sirupslagka-
ger med krymmel på og ”bedstefar-
kage”. Den anden bedstemor lavede 
en mere traditionel lagkage med fl ø-
deskum, og så var der boller og kaf-
fekage. Onkler, tanter og mostre var 
som regel også på besøg, og det gav 
en livlig meningsudveksling af dags-
aktuelle emner. På mors side havde 
man sympati for partiet ”venstre”, 
mens man på fars side var socialde-
mokrater. Det var i dette spændings-
felt af meningsudvekslinger, hvor livet 
og samfundsproblemer blev diskute-
ret, at jeg sad og lyttede og havde en 
chance for at blive klog på livet, så 
jeg senere havde et grundlag for at 
tage stilling.

DEL 30

Fænomenet ”weekend” eksisterede 
ikke i min barndom. Vi havde ikke fri 
både lørdag og søndag. Vi gik i skole 
om lørdagen, men fi k allerede fri kl. 
13.00. De to sidste timer om lør-
dagen på Søndergades Skole i Brøn-
derslev står klart i erindringen. Vi ter-
pede først dansk grammatik og lærte 
at analysere en sætning. Jeg er for 
altid vores klasselærer, Børge Jensen, 
stor tak skyldig, at jeg fi k lært at sætte 
kommaer og blev bekendt med til-
lægsord, biord, sætningskonstruktio-
ner og sætningsled. Den sidste halve 
time var ugens bedste lektion, for da 
læste vores klasselærer højt af dan-
ske klassiske børnebøger. Jeg glæ-
dede mig til denne fantastiske time. 
Vi fi k læst ”Gøngehøvdingen”, ”De 
seks”, ”Dronningens Vagtmester”, 
”Kaptajnen behøver ingen orlov”, osv. 

Far gik også post om lørdagen, men 
der var ingen eftermiddagstur i byen.  

Lørdagen en forberedelse 
til søndagen
På en række områder var lørdagen 
en forberedelse til søndagen, som i 
høj grad var anderledes end de øvrige 
dage. 

Der var grus på fortovene i begge 
sider langs Borgergade (nu Luneborg-
vej), som var hovedgade i Tylstrup. 
Hver lørdag skulle disse fortove ri-
ves, så det kunne se pænt ud til om 
søndagen. I sommerperioden skulle 
græsset også klippes og haven ord-
nes. Og så skulle vi naturligvis have 
ugens bad i vaskehuset, så vi kunne 
komme i rent undertøj.

En morgenfrisk dreng
I fl ere år startede min søndag morgen 
med en avis-tur. Jeg delte ca. 90 stk. 
Aalborg Stiftstidende ud i hele Tyl-
strup. Det tog mig omkring 1½ time 
at dele aviserne ud. Det hed sig, at 
aviserne helst skulle være afl everet 
inden kl. 8. Jeg husker en dejlig som-
mermorgen, hvor jeg var næsten fær-
dig med ruten. Et af de sidste afl eve-
ringssteder var Vævergården. Sachse 
stod og nød det gode vejr foran den 
store fl otte villa, da jeg cyklede ind 
over gruset for at afl evere avisen. Jeg 
sagde frejdigt ”go’ morgen”, gav ham 
avisen med et ”værs’go” og har vel 
signaleret godt humør. Jeg glemmer 
aldrig hans reaktion. Med lidt køben-
havnsk accent kom de fl otte ord: ”Du 

er vel nok en morgenfrisk dreng, der 
har fortjent en skilling til en iskage”. 
Et øjeblik strejfede tanken mig: ”Hvad 
er en iskage”, for udtrykket var ikke 
en del af mit aktive ordforråd. Men 
det var ligegyldigt, for Sachse hev 
pungen op og fandt et par kroner, 
som han gav mig. Hans reaktion står 
tydeligt prentet i min erindring som 
en påmindelse om, at venlighed, selv 
over for et barn, kan gøre et uudslet-
teligt indtryk. Episoden fi k for øvrigt 
den betydning, at jeg selv i ny og næ 
har forsøgt at være lidt rundhåndet 
med småskillinger til is til børn, når 
lejlighed har budt sig, selv om jeg al-
drig er kommet i træk med at bruge 
ordet ”iskage”.

Søndag en festdag
Når jeg kom hjem var spisebordet 
dækket op med rundstykker, for søn-
dag var morgenmaden anderledes. 
Ingen havregrød, men dejlige rund-
stykker, der blev hentet hos bager 
Poulsen. 2 horn og 2 birkes. Det 
smagte vidunderligt. Søndag var en 
festdag, og det blev markeret allerede 
med morgenmaden. Morgenmåltidet 
sluttede altid med, at far læste et an-
dagtsstykke og bad en bøn. 

Vi var også i pænt tøj. Mor var i en 
pænere kjole, far havde jakke på, og 
vi drenge skulle i søndagstøj.

Ingen søndag uden 
søndagsskole
Kl. 10 var der søndagsskole. I hele 
min barndom var jeg i søndagsskole 
hver søndag formiddag. I alle årene 
var det far, som var søndagsskolele-
der. Jeg kan aldrig huske, at det var 
kedeligt, eller at jeg var ked af at skulle 
af sted. Søndagsskolen var et supple-
ment til kristendomsundervisningen i 
skolen. Der var ikke den store forskel 
i indhold, men pædagogisk var søn-
dagsskolen lidt mere vedkommende. 
Faktum er altså, at i min barndom i 

AF ERIK MORTENSEN

Flonellograf - De 10 brudejomfruer.Flonellograf - De 10 brudejomfruer.
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 Få et OK Benzinkort 
 og støt TUI 
hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten. 
Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en 
ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i 
forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI. 

Ekstra støtte med OK Mobil
Bliver du samtidig mobilkunde hos OK, kan du støtte 
med ekstra 6 øre pr. abonnement. Du kan frit vælge 
imellem alle mobilpakker hos OK Mobil. Derudover 
optjener du automatisk Bonus Taletid eller Bonus 
Data, når du tanker med dit OK Benzinkort. På den 
måde bliver det faktisk lidt billigere for dig. 

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten

Hydropittørv
Efter min snak med Højgaard Jensen 
til Kvartalets Profil i novemberudga-
ven af Indblik, blev jeg meget nysger-
rig på at vide mere om det der fæ-
nomen ”Hydropittørv”. For det havde 
jeg da godt nok aldrig hørt om før. Jeg 
kan huske, at vi gravede tørv i ”det 
lave” ned mod Lindholm Å på mit fø-
dehjem ”Nygård”. Og at der blev fyret 
med tørv i kakkelovne og i komfuret 
i køkkenet. Der var også noget, som 
hed tørvebriketter. 

Men Hydropittørv, det sagde mig 
ikke noget. Så derfor gik jeg ind og 
prøvede at Google det, men der kom 
overhovedet ingen ting op omkring 
det på min skærm. 

Så smuttede jeg en tur over til Sul-
sted og Egnsmindearkivet en dag de 
havde åbent, og her var det mere bid. 
De havde en række billeder liggende, 
og jeg fik lov til at få de her 4 billeder 
som forklarer lidt det som Højgaard 
Jensen fortalte om. 

Vil man se flere billeder om tør-
veudvindingen i Vildmosen, er man 
velkomme til at besøge arkivet ovre 
på Sulsted skole. De har åbent den 
første tirsdag og tredje onsdag i hver 
måned. (Åbningstider kan også ses i 
kalenderen bagerst i bladet her).

Alle billederne her er udlånt af Sul-
sted Ajstrup Egnsmindesamlingen. 
Tak for hjælpen.  

AF JENS THOMSEN NYGAARD

3. På marken bliver mudret jævnet ud så den er på tykkelse med en 
mursten og lagt til tørre.

1. Tørvejorden spules ud med vand taget fra Lindholm Å.

4. Tørven skæres ud.

2. Derefter pumpes trøvemudret ca 1 km op til den sande mark i den 
her rørledning.
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Som I ved, så lukkede vi i bestyrelsen 
skytteforeningen ned midt i november 
sidste år da en af os blev ramt af Co-
rona, og endda var tæt på at kunne 
have smittet nogle af vores skytter, 
hvilket heldigvis os bekendt ikke skete. 

Vi havde gjort alle de forberedelser 
som var pålagt os. Der var købt en 
masse værnemidler ind og garanteret 
at alle gevær blev grundigt sprittet af 
efter hver skydning. Kantinen var delt 
op efter hvor mange mennesker der 
måtte være i hver afdeling osv. Der 
blev brugt mundbind. Alle de ting var 
forhåbentlig med til at ingen andre 

blev smittet. Dem som havde været i 
foreningen den pågældende aften blev 
kontaktet og bedt om at blive testet.  

Efter den oplevelse blev vi enige 
om at lukke ned frem til jul, men her 
kom så regeringen os i forkøbet og 
lukkede alt ned, da smidtetallet på 
landsplan blev ved med at stige. Det 
har desværre resulteret i, at der ikke 
blev skydning i hele forårssæsonen. 

Men vi håber og krydser fi ngre for 
at alle er vaccineret, og at der er ble-
vet styr på smitten, så vi kan lukke 
dørene op når sæsonen starter igen 
torsdag den 2. september. 

Vi ved forhåbentlig mere når tiden 
nærmer sig, og der vil kommer mere 
om det her i bladets augustnummer 
og selvfølgelig også på Facebook.

Vi har i bestyrelsen bestemt, at 
som kompensation for alle jer med-
lemmer, der har betalt kontingent for 
2021, vil alt skydning være gratis re-
sten af året.  

Nyt fra Tylstrup 
Skytteforening

Tylstrup Motionscenter
i Tylstrup Hallen

For alle som vil have et bedre velvære
Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen

Åbningstider i vinterperioden:
Fra d. 1/9 til d. 31/5

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. 1/6 til d. 31/8

Mandag 8.00 - 10.00 / 16.00 - 18.00
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.
 12 mdr. kort 1.300,00 kr.
 6 mdr. kort 750,00 kr.
 3 mdr. kort 400,00 kr.
 3 mdr. kort +65 år 300,00 kr.
 1 mdr. kort 150,00 kr.
 1 mdr. kort +65 år 100,00 kr.

1, 3, 6 og 12 mdr. kort købes via TUI’s hjemmeside www.tuif.minisite.dk, 10 turs kort købes i Brugsen. 
Der skal stadig købes medlemskort (25,-) for at benytte faciliteterne. Dette købes også via hjemmesiden. 
På hjemmesiden under ”Motionscenter” kan man læse nærmere. Motionsudvalget

Omklædnings- og baderum kan IKKE
benyttes i sommerperioden.

Der kan være åbent om lørdagen i 
vinterperioden og fredagen i sommer-
perioden. Tjek opslag i motionscente-
ret eller følg os på Facebook.

Efter at Tylstrup Frikirke havde været i 
Rumænien med nødhjælp i 1999 og 
2001, fi k vi fokus på den store nød, 
der var der. Da vi 2004 fi k en større 
donation til arbejdet i Rumænien, var 
der mange ideer om, hvad beløbet 
skulle bruges til. Det endte med, at 
vi sammen med vore medarbejdere 
i Rumænien besluttede at oprette et 
projekt for skolebørn fra fattige fami-
lier. Projektet går ud på, at støtte fat-
tige familiers børn samt medvirke til at 
give skolebørnene mulighed for at bry-
de med familiens fattigdomsmønster.  
I dag er der sponsorer fra hele Dan-
mark, der støtter72 børn i projektet. 
Tylstrup Frikirke og Tylstrup Genbrug 
sponsorerer henholdsvis 4 og 2 børn.

En ny begyndelse
Ofte bliver fattige familiers børn holdt 
hjemme fra skolen, fordi de ikke har 
ordentligt tøj og sko at tage på, men 
også for at de kan hjælpe til i marken 
eller med at passe mindre søskende. 
Piger fra fattige familier bliver ofte 
tidligt gift, får børn og får ikke gjort 
deres uddannelse færdig. Uden en 
uddannelse er der stor risiko for, at 
de senere i livet, bliver udnyttet som 
billig arbejdskraft eller rejser udlan-
det. Mangel på uddannelse fasthol-
der mange (især piger) i fattigdom. 
Drømmen om et liv uden fattigdom 

begynder med en god uddannelse. 
Sammen med børnene købes der 
tøj, sko og skolematerialer til dem to 
gange om året.

Familien Amariutei
I 2004 købte Tylstrup Frikirke en lej-
lighed til en fattig familie. De stod til 
at blive sat ud af deres lejlighed. De 
havde næsten ingen indtægter, og de 
havde lige mistet deres ældste søn 
ved en arbejdsulykke. Familien var 
kommet i en meget vanskelig situa-
tion. Tylstrup Frikirkes hjælp var det, 
der gav denne familie mulighed til at 
komme videre. De fi k håb for frem-
tiden.

To af familiens børn var de første 
der kom i Skoleprojektet, senere kom 
lillesøster Mara til. Når Britta og jeg 
årligt (undtagen 2020) besøger sko-
lebørn i Rumænien, er vi altid hos 
familien Amariutei. De er meget tak-
nemmelige og insisterer altid på, at vi 
skal spise sammen med dem. I deres 
lille reol står der to billeder af Britta og 
mig. Det er lidt rørende at se.

I 2020 startede vi et nyt projekt, 
der skal støtte unge mennesker, der 
gerne vil have en videregående ud-
dannelse. Mara var en af de første i 
dette projekt. Hun læser nu til lærer 
på universitetet i Bacau. Hun bliver en 
fantastisk lærer. Fra at være en pige 
uden mange muligheder gav hjælpen 
gennem Skoleprojektet Mara mulig-
hed for at komme videre. Hjælpen 
fra Danmark har gjort det muligt for 
hende at få et liv, som det ellers kun 
var muligt for hende at drømme om.

Alle kan være med
Man kan læse mere om Skoleprojek-
tet og andre projekter i Rumænien 
på hjemmesiden: www.helpromania.
minisite.dk ,der kan du også få info 
om, hvordan du kan hjælpe.

Ved at handle i Tylstrup Genbrug el-
ler give ting og sager til butikken støt-
ter du også arbejdet i Rumænien.

En god begyndelse
AF BRITTA OG ARNE HANSEN

Familie med to børn i skoleprojekt.

Hos familien Amariutei.
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Sæsonstarten i TSV 
ungdomsfodbold er 
sparket i gang
Selvom alting i år ikke er som det ple-
jer at være, er fodboldsæsonen hel-
digvis skudt i gang.

Lørdag d. 20 marts samledes spil-
lerne på henholdsvis Sulsted, Vest-
bjerg og Tylstrup stadion. De frivillige 
trænere var klar til at tage imod nye 
såvel som gamle spillere. Der er plads 
til alle, som har lysten til at lære at 
spille fodbold.  

På grund af covid restriktioner måt-
te der ikke arrangeres en traditionel 
standerhejsning med pølser og soda-

vand som vi plejer, men det blev al-
ligevel til en sjov dag på grønsværen.

Har du eller dit barn lyst til at spille 
fodbold så gå ind på:
www.tuif.minisite.dk, som er TUIs 
hjemmeside og meld jer til. Der kan 
du også se, hvor de enkelte hold træ-
ner og spiller kamp. Der er hold helt 
ned til u3 (under 3 år) for både piger 
og drenge.

Har du lyst til at hjælpe med frivil-
ligt arbejde i klubben så henvend dig 
til Nikolaj Husum på tlf: 60244660. 

Vi håber på en rigtig god sæson, 
og glæder os til at publikum igen kan 
supporte på sidelinien.

Hver dag kl halv to, sænker roen sig 
over børnehaven Duslingen. Hvor 
hvert barn ligger på sin egen madras, 
med tæppe og bamse og lytter til 
klassisk musik. 

At der er blevet indført stille-tid i 
børnehaven er et nyt tiltag, der star-
tede i januar. Tankegangen bag, er at 
hjælpe børnene med at fi nde roen i 
en aktiv hverdag. 

Det er langt fra alle børn, der er i 
stand til at mærke efter og mærke når 
kroppen og hovedet har brug for en 
pause. Personalet har derfor gjort det 
til deres opgave, at skabe et rum hvor 
børnene får muligheden for at ligge 
og slappe af. 

Efter 3 måneder, er stille-tid ble-
vet en vigtigt del af hverdagen, som 
børnene selv efterspørger og hvis det 
en sjældent gang imellem er blevet 
afl yst, kan skuffelsen mærkes. 

Det er tydeligt at børnene er glade 
for deres lille pause, hvor de kan få 
lidt ro i hovedet og evt. en lille lur. 

Stille-tiden er en stor Succes.  

Stille-tid 
– i en travl hverdag
AF PERSONALET I  DUSLINGEN

FLAG
REGULATIV
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 ag-
ene kommer op. Retnings linierne 
for opsætning og nedtagning disse 
dage, er aftalt efter følgende 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 Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.

•  Open-By-Night
Erhvervsforeningen er ansvarlig.

• Tylstrup Byfest 

Andre aktiviteter med ønske om fl ag-
allé, aftales med Erhvervsforeningen. 
Den fl otte fl agallé er kommet til ver-
den takket være en masse sponso-
rer. 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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Gå med fred 
– Bevæg dig for livet
Lad os gå en tur sammen! Det er så 
hyggeligt. Men hvornår får vi lige gjort 
det? Mandag aften er nu en oplagt 
mulighed. For hver mandag aften er 
du inviteret med på en gåtur i omeg-
nen af Tylstrup.

Jeg er gåvært på turene, og det er 
arrangeret i regi af Bevæg dig for livet 
under DGI.

Formålet er ganske simpelt at kom-
me ud i den friske luft og frie natur for 
at få kroppen bevæget og sindet be-
roliget. For der er god plads til tanker 
og tavshed, men også hyggesnak og 

fællesskab, når vi sammen bevæger 
os rundt i landskabet. Der er højt til 
himlen og god udsigt undervejs.

Rammen er en tur på fem til seks 
kilometer, der vandres i et behageligt 
tempo på omkring fem kilometer i ti-
men. I løbet af turen har vi en tavs 
etape af cirka et kvarters varighed. 
Under den etape har du mulighed 
for at tænke over et emne, som jeg 
præsenterer … eller over noget helt 
andet, det vælger du selv. Vi holder 
mobilfri undervejs, så mobiltelefonen 
skal i fl ytilstand eller helt slukkes, 

inden vi går af sted. Og Fido bliver 
hjemme, så den ikke forstyrrer dig el-
ler dine medvandrere.

Tidspunktet er hver mandag kl. 
19:00, og vi mødes ved bålhytten i 
Tylstrup Byskov. 

Du kan følge med i ”Gå med fred 
– bevæg dig for livet” via en gruppe 
på Facebook. Brug Facebooks søge-
felt og skriv ”Gå med fred”, så dukker 
gruppen op. 

Du kan også fi nde information her: 
https://gaafaellesskaber.bevaegdig-
forlivet.dk/

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

I september 1976 gik Jesse Castenda 
næsten 229 km. i løbet af et døgn 
(kilde: Guinness Book of World Re-
cords). Det er ret godt gået, det sva-
rer til at gå fra Tylstrup til Lillebælts-
broen på et døgn.

Mandag den 24. maj, anden pin-
sedag, vil Tylstrup Frikirkes præst, 
Finn Kier-Hansen, gå i 24 timer, fra 
kl. 00:00 til kl. 23:59. Finn har ikke 
ambitioner om at slå Jesses rekord, 
men han forventer, hvis han slipper 
for skader, at tilbagelægge cirka 120 
km, hvilket svarer til at vandre fra Tyl-
strup til Trige nord for Aarhus. 

Vandringen fi nder sted rundt om 
Tylstrup ad veje, grusveje og stier, 
og ja, adskillige gange af de samme 

veje. Finn vil jævnligt i løbet af de 24 
timer komme forbi Hammelhuset for 
at tanke op, men også for at give inte-
resserede mulighed for at følge med 
et stykke vej. 

Det lidt tossede vandringsprojekt 
er dels et personligt udfordringspro-
jekt. Men det er også et fundraise-
rarrangement, hvor interesserede 
kan sponsorer et beløb pr. tilbagelagt 
kilometer. Pengene går ubeskåret til 
fonden ”Alle gode gaver”, som besty-
res af Tylstrup Frikirke, og som støtter 
mennesker i Tylstrup med behov for 
hjælp. Hvis du vil give et beløb, kan 
du kontakte Finn Kier-Hansen på te-
lefon 25 34 90 34, så informerer han 
yderligere.

Hvor langt 
kan man gå…

BØRNEKIRKE 

Hvis du vil vide mere, så kontakt 
BØRNEKIRKEleder Sofi a Kier-Hansen, 
tlf. 22 81 80 24

Tylstrup Frikirke 
hver søndag kl. 10.30

Fra en af de første ture. Gå med fred – Bevæg dig for livet.

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, des-
uden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i 
Tylstrup, og har stået for legepladsen i anlægget.

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. hus-
stand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at skrive 
din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. nr. 7448 
Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.

Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk 

Hilsen Bestyrelsen

TYLSTRUP
BORGERFORENING

STØT INDBLIK! Synes du at dette blad er godt, og at det vil du gerne 
støtte, så tag din mobiltelefon og send en skilling til 41656

Har du ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig også overføre en skilling til vores konto i Nordjyske Bank 7448-1202245
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De første måneder i 2021 har bør-
nene på Dragestuen i Børnehaven 
Krudtuglen og voksne brugt på, at 
lave hjemmelavet insekthotel. Der 
er både blevet savet træ, der efter-
følgende blev malet. Så blev delene 
skuret sammen og nu er den næste 
proces, at fylde hotellet op. Der skal 
børnene ud i naturen og finde mos, 
små pinde, tørret græs, grankogler 
mv. sådan insekterne kan hygge sig i 
foråret og sommeren. 

Det er en utrolig spændende opga-
ve for børnene, der har fået prøvet og 
får prøvet nye ting – det at save med 

en ægte sav er en stor ting – og en 
hård opgave, heldigvis er de voksne 
gode til, at assistere. 

Udover insekthotellet, som Drage-
stuen står for i år – er der naturligvis 
i februar måned holdt corona-venlig 
fastelavn for børnene og påskehygget 
på stuerne. 

Nu håber alle børn og voksne, at 
vejret bliver skønt og solrigt – sådan 
der kan forspires og plantes i højbe-
dene på legepladsen – og der kan 
nydes mange dejlige timer ude på 
legepladsen. 

Forårsklargøring i 
Børnehaven Krudtuglen

En hilsen 
fra Aftenskolen
Lige en hilsen til jer alle fra os i Af-
tenskolen Tylstrup. Håber I er ved 
godt mod i denne ”coronatid”. Vi står 
faktisk bare og venter på at komme 
i gang igen og har gjort det længe! 
Tiden, vi har været nedlukket, har væ-
ret så uendelig lang og vi håber nu på, 
at vi om ikke så før så efter sommer-
ferien kan kigge ind i et mere normalt 
efterår. 

Vi mødes i vores lille gruppe her 
i april, så meld ind til os, hvis I har 
ønsker eller ideer til aktiviteter vi skal 
kigge på. 

Lige nu kan vi sige at vi regner med 
at fortsætte vores kursus i engelsk og 
foto i efteråret. Foto, bl.a. med fokus 

på at tage portrætter. Så starter vi vo-
res slægtsforskning op igen og denne 
gang med Connie som underviser. På 
kurset vil vi arbejde mere målrettet 
med egen slægts historie gennem 
diverse metoder og teknikker. Og vi 
skal arbejde med kirkebøger, folke-
tællinger, lægdsruller, dødsattester, 
vielser, skrifter m.m. Også hvordan 
man kan opbevare sine undersøgel-
ser og ”forskning” på papir eller PC 
i forskellige programmer. Vi arbejder 
praktisk og metodisk, bruge IT OG 
blyant. Alle kan være med, begyndere 
som øvede. 

Vi har også en ny aktivitet i støbe-
skeen, hvor vi skal lave kreative sysler. 

Det vil i høre mere om. Vi satser selv-
følgelig også igen på et spændende 
foredrag eller to. Er der foreslag, så 
kom på banen med dem.

Er der nogle af jer der er interesse-
ret i FVU (forberedende voksenunder-
visning) 8-9. klasse dansk, matema-
tik eller IT så vil der være muligheder 
for gratis undervisning i AOF, både fy-
sisk fremmøde og online undervisning 
og til ledige og beskæftigede. Der er 
også tilbud til ordblinde. Kontakt Ani-
ta AOF, hvis du vil høre mere tlf. 29 61 
77 22. Måske kan vi også lave vores 
eget hold!

AF JEANETTE, BIRDIE, JØRGEN, JENS OG ANITA
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Stemningsbilleder fra Ultvedsøerne 
den 14. februar 2021. Et dejligt re-
kreativt område, og så endda lige 
uden for Tylstrup by. Her er dejligt at 

opholde sig både sommer og vinter. 
Her i 2021 kunne man endda få lov til 
at prøve sine skøjter af, idet isen nå-
ede at blive tyk nok til at man kunne 

færdes på den. Det er ikke hvert år 
det sker. 

Ultvedsøerne Spejderlørdag 
Spejderne har i en periode valgt et lidt 
andet koncept til spejderarbejdet. Nu 
er det igen tilladt at være fl ere del-
tagere, op til 25, når man opholder 
sig ude. Så spejderne samles nu igen 
efter der har været corona-pause. Og 
det er der mange der har glædet sig 
til.

Man har bestemt sig for at mødes 
en lørdag hver måned fra kl. 10 – 17. 
Det er altid den anden lørdag i må-
neden.

Fordelen ved at være sammen en 
hel lørdag er mange. Det giver nem-
lig mulighed for at fordybe sig i nogle 
større projekter som pionering, og ar-
bejde over en længere periode med 
spejderfærdigheder og selvfølgelig 
have bedre tid til at øve sig.

Spejderne vil hver gang lave mad 
over bål samt have tid til hygge og leg. 
Desuden vil der være sang og andag-
ter, hvor der også vil være mere tid til 
at kunne levendegøre beretningerne 
fra bibelen.

Første lørdag
Den første gang var der godt 20 med 
spejdere og ledere der var samlet. 
Gensynsglæden var stor, såvel hos 
børnene som lederne. Man havde en 
superhyggelig dag med smil og godt 
humør. Vejret var næsten perfekt, og 

kom man til at fryse lidt om hæn-
derne, ja så kunne man varme sig 
lidt ved bålet. Husk på: Det er aldrig 
vejret der er noget galt med, men på-
klædningen!

Første lørdag var man i gang med 
mange projekter som arbejde med 
redningsreb, knob og øjesplejsning 
(reb), førstehjælp og fundet kompas-
retninger. Der blev bygget spisebord 
og lavet rådyrgryde på bål. Desuden 
konstrueret vippebro og lavet opmå-
ling af træer og veje. Og for at bålet 

kunne fungere måtte man have hug-
geplads og brændeskjul.

Lyder det spændende…
Synes du at det lyder spændende og 
kunne være noget for dine børn eller 
børnebørn, så kan man kontakte Su-
sanne på telefon 21 12 37 24. Man 
kan også deltage enkelte af lørdagen 
som gæst, det kræver tilmelding og 
koster 50 kr. man skal gå i mindst 0. 
kl. for at kunne deltage.

AF SUSANNE UGGERHOLM

Andagt - den lamme mand. Mon maden smager...

Samling i solen.

ede at blive tyk nok til at man kunne 
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ANNONCE I  INDBLIK
KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD
TLF. 61 18 21 62   JENSTHN55@GMAIL.COM 
Visitkort str. – 4 numre  . . . . . . . . . . . kr. 800,-
2 x visitkort str. – 4 numre . . . . . . . kr. 1.500,-
1 halv side – pr. nummer . . . . . . . . . . kr. 700,- 
1 hel side – pr. nummer . . . . . . . . . kr. 1.200,- 

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

Nybolig Brønderslev 
Torvet 13, 9700 Brønderslev

Tlf. 9880 0500
Projekt6:Layout 1  11/02/08  14:45  Side 1

Aut. el-installatør
Håndværkervej 6
9700 Brønderslev Tlf. 98 81 12 12
www.broenderslevelteknik.dk

MAJ 2021
 19.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Senioreftermiddag i kirken. 
 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 23.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
 23.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Pinsegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen.
 30.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste Erik Mortensen. 

Kalender

v/ Lisa og Søren - Tlf. 30 26 03 74
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

Oversigten er også denne gang med et forbehold – pga. 
Covid-19 er kirkens arrangementer lige pt. afl yst, så det 
udelukkende er gudstjenester og kirkelige handlinger 
der gennemføres. Det vil være nødvendigt for folk at 
følge med på kirkens hjemmeside og i annoncerne i 
Vodskov Avis for at få det aktuelle billede. Det samme 
forbehold skal der også taget til de andre ting der er 
nævnt i kalenderen her.

JUNI 2021
 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 
 4.-5.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 6.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste med morgenkaffe.
  Finn Kier-Hansen. 
 8.  Ajstrup Sogn:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 13.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Cafégudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 17.  Ajstrup Sogn:
 kl. 09.00 Morgensang i  Sognets Hus.
 20.  Ajstrup Sogn:
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. 
  Tilmelding nødvendigt.
 20.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 27.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved John Nielsen. 

AUGUST 2021
 1.  Tylstrup Frikirke:
  Ingen Gudstjeneste pga ferie. 
 5.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 
 6.-7.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 8.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste med morgenkaffe.
  Finn Kier-Hansen.

▲ Aalborg Kommune har lavet en lille app til din telefon hvis du bliver opmærksom på en skade på ting i byen. Så man via 
denne app videre give skaden til kommune, så den kan blive udbedret. 

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper 
i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentlig gjort 
deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis! 

Oplysningerne indsamles og redigeres af: 

JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
Tlf. 61 18 21 62 

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

Næste udgave af INDBLIK omdeles 
i august 2021 i løbet af uge 32. 
Kontakt derfor Jens senest:

den 25. juni 2021
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio august 2021 til 
medio november 2021.

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

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

Kontakt derfor:

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

Synes du at dette blad er godt, og at det vil du gerne støtte, 
så tag din mobiltelefon og send en skilling til 41656

Har du ikke Mobilepay så kan du selvfølgelig også overføre en skilling til vores konto i Nordjyske Bank 7448-1202245

STØT INDBLIK

JULI 2021
 2.-3.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 4.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste med morgenkaffe.
  Finn Kier-Hansen. 
 11.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 27.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved John Nielsen. 
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KRAGHEDEVEJ 116, 9382 TYLSTRUP
Biltlf. 30 96 04 82

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 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

www.sparv.dk

Personlig rådgivning Personlig rådgivning 
får du hos os i dit lokale pengeinstitut

BRØNDERSLEV AFDELING 
Albani Plads 1 . 9700 Brønderslev . Tlf. 82 22 97 00

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

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk

www.bilgaarden-hostrup.dk
BILGARDEN HOSTRUP

Kvalitet og service… hver gang!

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Torvet 1 · 9492 BlokhusDejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 14 03

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Luneborgvej 60 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

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

Autoreparation
v/ Karsten Krogh Jensen

Luneborgvej 103
9382 Tylstrup

Tlf. 20 46 62 46 Tlf. 96 96 52 00  -  www.digigraf.dk

TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER, 
SKILTE, WEB OG PRINT ...

Tylstrup 4, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69

SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL - 
FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

BOLIG
PENSION

IN
V

ES
TE

RING
Vores rådgivning 

kommer hele vejen rundt

Bakkelyvej 2A • Vestbjerg • 9870 4900

  TØMRERFIRMAET 
  DAN JENSEN A/S

Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08
Dan.jensen@mail.dk  www.tm-danjensen.dk

SOLIDT 
   HÅNDVÆRK! 

Luneborgvej 105 C
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

Falch Bolig Udlejning
v/ Henrik Falch Nielsen 

Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup 

Tlf. 22531188

VOGNMAND
Sulsted Landevej 64, Sulsted 

oesterby123@mail.dk

Telefon 98 26 11 84

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

Lindstrøm biler
Værksted - Bilsalg - Leasing

Nicklas Lindstrøm 
Tlf. 27 24 20 13

Lyd, lys, produktion, mobildiskotek, 
events og meget mere...

Se mere på www.larmoglamper.dk
Tlf. +45 72 31 11 11  -  Mail: kontakt@larmoglamper.dk

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup 

tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
fi nd os også på facebook!

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup

Tlf. 96 39 18 80
Ring og bestil så er 

maden klar når de kommer!

www.byenspizza9382.dk
Find os også på facebook!

Mandag til fredag kl. 16:00 – 21:00 
og i weekenderne 12:00 – 21:00.

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 98 26 03 67 · murer.ajstrup@gmail.com

Murermester
SØREN SØRENSEN

GRILLBAR

Luneborgvej 73 – 9382 Tylstrup
Tlf. 6015 9382 – www.komgladhjem.nu
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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  
UNIVERSITETSHOSPITAL
97 66 00 00
 
ALARMCENTRALEN 
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
26 81 14 80

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66

TUI KLUBHUSET
98 26 23 45

FORENINGER OG MEDLEMMER AF DISSE OPFORDRES TIL AT GIVE BESKED TIL 
JENS (JENSTHN55@GMAIL.COM) VED ÆNDRINGER PÅ FORMANDSPOSTEN

ABBÉ PIERRE’S 
KLUNSERE
98 26 16 97 
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk

AJSTRUP 
BORGERFORENING 
Formand:
Christina Tofteby  
28 19 72 54
tofteflanx@yahoo.dk 
www.ajstruphus.dk  

AJSTRUP  
GYMNASTIKFORENING 
Formand:
Ove Christensen 
98 26 50 31

AJSTRUP SOGN 
Sognepræst kbf.:
Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38 
(Træffes ikke mandag) 
orma@km.dk
Sognepræst
Karin Braüner Mikkelsen 
21 64 71 81   
(Træffes bedst tir. tor. fre. 
formiddag – 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 Mandrup  
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
Søren Sørensen 
98 26 03 67
Ajstrup Sogns 
Menighedsråd 
Formand:
Lotte Hovmøller  
Christensen  
23 40 53 47
Udlån af Sognets Hus:
Lone Mandrup  
98 26 26 26
Sognets Hus
98 26 25 40

AJSTRUPHUS
Leje af Ajstuphus til fest 
og møder:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk

TYLSTRUP FRIKIRKE
Luneborgvej 54, Tylstrup 
www.tylstrupfrikirke.dk
Præst
Finn Kier-Hansen 
25 34 90 34
finnkier@gmail.com
Formand for Menighedsråd
Ole Kristiansen 
98 26 21 56 
ole@tylstrupvvs.dk
Børne- og ungdoms- 
arbejde, kontakt:
Susanne Uggerholm 
susanneuggerholm@live.dk
Tylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09
Projekter i Rumænien
Arne Hansen
51 22 24 08 
brar98@gmail.com

BRÆNDSKOV 
FORSAMLINGSHUS
Udlejning 
v/ Mette Thomsen 
60 66 35 87

BØRNEHAVEN 
DUSLINGEN
v/ Evy Thrysøe 
93 52 05 12 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

BØRNEHAVEN 
KRUDTUGLEN
v/ Solvejg Bedsted 
98 26 13 61 
bh-krudtuglen@aalborg.dk

DAGPLEJERE
v/ Mette Nielsen 
98 26 21 91

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

KFUM-SPEJDERNE 
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Lisbeth Wiik 
28 30 46 08

PASNING AF GEDERNE I 
ANLÆGGET 
Birgit Olesen  
27 52 06 86

SKYTTEFORENINGEN 
Formand:
Frands Jensen 
26 63 87 75 
geteogfrands@turbopost.dk

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

SOLGÅRDEN
Luneborgvej 16 G 
99 82 70 60
Støtteforening
v/ Ilse Christiansen 
98 26 21 80 
ilserc@stofanet.dk
Bruger- og 
pårørenderådet
Gavlen
v/ Anne Baun Saksager 
99 82 70 65 
50 96 45 58 
absa-aeh@aalborg.dk
Gavlen, Centerrådet
v/ Irene Jacobsen 
27 82 19 60

SULSTED/AJSTRUP 
EGNSMINDESAMLING
Helge Ziegler  
29 65 02 09  
egnsmindesamlingen@
gmail.com

SULSTED/AJSTRUP 
SENIORER 
Formand: 
Ole Andersen 
23 20 14 03  
kaja-ole@stofanet.dk

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

TYLSTRUP HALLEN 
Formand:
Torben Sørensen  
40 20 81 21 
th-ts@bbnpost.dk 
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Lone Sudergaard 
28 14 27 22  
lonesudergaard@live.dk  

 
 
 
 
 
 

TYLSTRUP UNGDOMS- 
OG IDRÆTSFORENING
Fodbold (senior) 
Formand:
Ole Sørensen 
21 17 01 50 
olesoerensen@nordfiber.dk
Fodbold (ungdom) 
Formand:
Nicolaj Huusom 
22 38 22 52
Gymnastik 
Formand:
Louise Nielsen 
51 50 28 59 
louisenielsen80@hotmail.com

Håndbold 
Formand:
Lise Larsen  
61 75 39 03
Motionscenter
v/Anni Mattesen 
98 26 18 83
TUI - Hovedbestyrelsen
Formand:
Per Kristensen
25 26 61 40 
per.d.kristensen@gmail.com
Hovedkasserer: 
Henrik Bøgh 
98 26 22 61 
henboe@mail.dk

AN-TV/STOFA 
88 30 30 30

TYLSTRUP  
BORGERFORENING 
Formand:
Kenneth Krogh Jensen  
20 82 08 15 
tylstrupborgerforening@
hotmail.com  
Næstformand:
Anne Merethe Christensen 
51 24 33 02
Kasserer:
Marianne Mattesen 
22 27 71 23

HAMMER BAKKER 
HAVEKREDS
v/ Bente Dahl Frederiksen 
40 43 13 98

TYLSTRUP  
ERHVERVSFORENING 
Formand:
Dan Jensen 
98 26 08 08 
dan.jensen@mail.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYLSTRUP SKOLE
99 82 40 50  
tylstrup-skole@aalborg.dk
DUS 1
v/ Signe Elgaard 
96 52 05 10 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

DUS 2
v/ Signe Elgaard 
Pogevej 5 
93 52 05 11 
se-kultur@aalborg.dk 
www.aksos.dk/landsbyordning-Tylstrup

Skolebestyrelsen 
Formand:
Maria Skjærbæk 
40 77 75 07  
mskjaerbaek@gmail.dk 

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 
Formand:
Bjarne Thomsen 
20 42 96 73 
formand@tylstrupvand.dk

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


