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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.
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LONE MANDRUP 
lone@98262626.dk
Tlf. 31 13 00 17 
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smort@stofanet.dk
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JENS THOMSEN NYGAARD
jensthn55@gmail.com 
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mail til: ndireklamation@nordjyske.dk
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Da jeg først på året sidste år sad og 
gjorde status over 2020, drejede det 
sig en del omkring Corona pandemien 
og de problemer, som den have gi-
vet i hele verden. Jeg sad og håbede, 
at 2021 var året, hvor vi havde lagt 
den virus bag os, og at vi var kommet 
tilbage til en mere normal dagligdag 
igen uden restriktioner. 

Nu sidder jeg så her i starten af 
2022 og gør status igen, og kan erfa-
re at snakken stadigvæk køre omkring 
Corona. Og den er endda nu næsten 
endnu værre, end den var sidste år. 
Well, der er mange flere som er smit-
tede, men på grund af vaccinerne, så 
bliver folk ikke så syge, så lidt lys er 
der dog. Må den dog snart være over-
stået. Tror at det er et stort ønske fra 
os alle. 

Vores lille blad her fint overlevet 
pandemien. Vi frygtede, at miste an-
noncører, hvad vi også gjorde. Dog 
kun et par stykker, men så kom der 
nye til. Og sammen med private ind-
betalinger fra jer læsere, og en gave 
fra Sulsted Ajstrup Sparekasses min-
defond med 1000 kr., kom vi igen 
i 2021 ud med et lille overskud på 
godt 3000 kr. og det er flot. Så tusind 
tak for pengene. Det giver os stadig-
væk blod på tanden til at producere 
vores flotte og hyggeligt lille blad. 

Der er sket en lille ændring vedr. 
foreningernes donationer. Fordi Tyl-
strup samråd som plejer at give 7000 
kr., af økonomiske årsager har været 
nødt til at sige stop. Men i stedet for 
er Erhvervsforeningen trådt til og giver 
de 7000 kr.  til os. Tusind tak for det.  

Vi har holdt os på de 28 sider hele 
året, men vi har lidt planer for sidste 
halvdel af 2022. Fordi, som I kan 
læse andet sted i bladet, så er der jo 
et lille Jubilæum som vi har lyst til at 
markere. Og det vil nok komme til at 

koste lidt mere, fordi det bliver et par 
større blade. Derfor håber vi på, at vi 
fortsat kan regne med et bidrag fra 
jer læsere. Også fordi vi må forvente 
lidt højere priser for trykning af bladet. 

Ligeledes vil vi da lige opfordre dig 
som evt. skulle sidde som nystartet af 
et firma eller en forretning og har lyst 
til at få en annonce i vores blad, er du 
velkommen til at kontakte underteg-
nede på mail jensthn55@gmail.com 
eller på telefon 61 18 21 62. Priser-
ne kan du se bagerst i bladet her.    

Året der gik i Indblik!
AF JENS THOMSEN NYGAARD 

STØT INDBLIK

41656

Så er det igen blevet tid til at finde mormors gamle kjole og farfars søndags-
hat frem i gemmeren og komme til fastelavnsfest i hallen.

Tylstrup borgerforening afholder nemlig traditionen tro fastelavnsfest med  
tøndeslagning og kåring af kattekonger og dronninger i alle aldre.

Lørdag d. 5. marts kl. 14.00-16.00  
i Tylstrup Hallen
Entréen er gratis for medlemmer af borgerforeningen ellers er der en  
entrépris på kr. 20,- pr. person for husstande der ikke er medlem. 

Der kan købes fastelavnsboller, sodavand, kaffe og te samt is  
og slik m.m.

Vi glæder os til en rigtig sjov og festlig eftermiddag!

Vi ses 
Tylstrup Borgerforening

Fastelavn er mit navn...

Februar 2022
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Det er den 1. december i dag, og der 
er snestorm, eller som man siger her i 
Vendsyssel, ”himmel betændt rajfor”, 
uden for. Men det holder ikke Indbliks 
udsendte inde, for jeg skal ud og 
snakke med mit næste emne til Kvar-
talets Profil. Det er ikke ret langt væk, 
så det lykkes mig at komme derhen 
gennem sneen, og også at komme 
hjem igen.

Jeg har denne gang valgt en ung 
person som emne. Det er en per-
son, som man vist godt kan kalde 
en ”iværksætter”. Han startede i 
det små, da han købte ejendommen 
”Kærvang” på Tylstrupvej 4. Men som 
tiden gik, voksede bedriften mere og 
mere, og tidligere i år (2021) købte 
han så ejendommen lige overfor, da 
der er meget mere plads til at udvikle 
og måske også senere udvide. Man 
må sige, at der virkelig er gang i den 
derovre.

Det er Morten Brams Nielsen, ejer 
af ”Kærvang Materialer”, som jeg har 
aflagt et besøg, og det blev som al-
tid et par rigtig hyggelige og interes-
sante timer. Diktafonen ligger nu og 
optager på bordet i Morten, og hans 

kone Mettes, nyrenoverede køkken. 
Mette sidder ved siden af os med sin 
computer, da hun i øjeblikket arbejder 
hjemmefra. 

Fulde navn: Morten Brams Nielsen.
Civil stand: Gift med Mette, som 
kommer fra Kongerslev. Hun er læge-
sekretær og arbejder i Regionshuset 
i Aalborg. 
Stilling: Selvstændig. 
Alder: 39 år. 
Børn: Vi har 2 stk. Viktor på 3,5 år og 
Josefine på 1,5 år.

Hvor er du født og opvokset?
Jeg er født i Ajstrup i 1982. Mine for-
ældre er Hans og Dorte Brams Niel-
sen, som har Ajstrup Vognmands-
forretning. Jeg er den ældste af en 
søskendeflok på 3 drenge. Anders er 
2 år yngre end mig, og Jesper er 9 år 
yngre end mig. De bor nu i henholds-
vis Silkeborg og Aarhus.

Jeg gik i Ajstrup skole fra børneha-
veklassen og til med 2. kl., hvor skolen 
lukkede. Da jeg startede i skole, tror 
jeg, at der var 50 elever på skolen, og 
da jeg sluttede, var vi vist kun 8 tilba-

ge. Der blev flyttet en masse børn til 
andre skoler, det sidste år jeg gik der. 
Skolelederen hed Jørgen Ringgaard, 
han var også idrætslærer. Til sidst var 
der kun to lærer tilbage på skolen, 
men der var flere, da jeg startede. Den 
lukkede ned omkring 1991, fordi der 
var for få elever. Det er en skole, jeg 
tænker tilbage på med glæde.

Der var en del snak om, hvad skole 
vi så skulle på bagefter. Der var snak 
om både Tylstrup skole og Sulsted 
skole. Enden på det blev, at vi alle 
kom til Sulsted skole, og der gik jeg så 
til og med 9. kl. Derefter tog jeg 10 kl. 
på Halvorsminde efterskole i Hjørring. 
Det var en rigtig god skole og også 
en god tid jeg havde det år, samtidigt 
med at jeg virkelig også lærte meget.

Fik du nogen uddannelse?
Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville, 
så jeg tog et år på handelsskole i 
Aalborg. Det var ikke lige mig, så jeg 
droppede ud efter det første år og 
kom i stedet ind til forsvaret. Jeg var 
et år ved Prinsens Livregiment i Skive. 
Tjenestetiden dengang var et helt år, 
og et år jeg var rigtig glad for.

AF JENS THOMSEN NYGAARD 

MORTEN 
BRAMS NIELSEN

Kvartalets profil:
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Da jeg var færdig inde ved militæ-
ret, kom jeg i lære som lastbilmeka-
niker. Dvs. jeg startede ude på teknisk 
skole i Aalborg og kom derfra i praktik 
ved MAN lastbiler i Nørresundby, og fik 
så læreplads der efter grundforløbet. 
Jeg blev udlært i 2006. Da jeg var ud-
lært, spurgte de, om jeg kunne tæn-
ke mig at komme ind på kontoret og 
arbejde. De manglede en til at sidde 
og afregne garantisager samt fakture-
ring til kunder. Det kunne jeg egentlig 
godt tænke mig, så jeg takkede ja, og 
blev oplært i deres økonomisystem. 
MAN er jo en kæmpe koncern. De har 
deres helt eget uddannelsessystem, 
og jeg deltog i kurserne sideløbende 
med, at jeg arbejdede på kontoret. Til 
sidst var jeg fuldtid på kontoret. Jeg er 
rigtig glad for, at jeg tog imod det job. 
Det var spændende, og meget bedre 
end at stå og skrue på en motor.

Hvor længe var du så der?
Jeg var der i 2 år frem til sommeren 
2008, hvor jeg blev ringet op fra en 
anden afdeling af MAN i Aalborg, som 
ville høre, om jeg ikke kunne tænke 
mig at komme hen til dem og arbej-
de. Her kom jeg til at stå for alt det 
administrative, økonomi, løn, samt 
afregning af garantisager. Jeg var der 
i 4 år og fik virkelig lært meget. 

Jeg har egentlig ingen speciel ud-
dannelse i faget. Jeg fulgte bare alle 
de kurser, som MAN havde, og derved 
fik jeg faget ind under huden, men jeg 
har ingen papirer på noget.

Det var spændende, 
sagde du, men du stoppede 
alligevel efter 4 år?
Ja, for i 2008 havde jeg købt ”Kær-
vang” her, hvor vi sidder nu, og i 2010 
startede jeg lidt op med at have et 
par læs granitskærver og en dynge 
sand og stabilgrus liggende i indkørs-
len. Noget som folk kunne komme og 
købe lidt af, hvis de manglede noget.
Jeg fik egentlig idéen ved, at min far, 
der som før sagt havde Ajstrup Vogn-
mandsforretning, af og til skulle køre 
tom hjem efter at have været ude og 
læsse af et sted. Så kunne han lige 
så godt få et eller andet med på ladet 
på vejen tilbage. Jeg tænkte, at der 
kunne da ikke ske noget ved at prø-
ve det af, for grusgravsprodukterne 

var forholdsvis billige, og der var ikke 
nogen i området her, som havde den 
slags forretning. Senere kom der også 
noget flis på lager. 

Vi solgte kun til private i starten. 
Det var før Facebook rigtig kom frem, 
så vi annoncerede igennem Den Blå 
Avis og Gul og Gratis, samt lokalavi-
sen.

Man må sige, at det blev en suc-
ces, og eftersom der kom flere og 
flere produkter ind, blev pladsen for 
lille. Men så var der et lille stykke skov 
nord for ejendommen, som vi fælde-
de, og her blev der så sat nogle flere 
båse op, så lagerpladsen blev større.

Det gjorde også, at salget fortsatte 
med at stige, og i 2012 sagde jeg job-
bet op, fordi der blev mere og mere at 
lave herhjemme. Dog ikke nok til, at 
jeg helt kunne leve af det, så jeg kørte 
ved siden af som chauffør for min far 
i hans vognmandsforretning. Det lå 
allerede dengang lidt i kortene, at jeg 
engang skulle overtage forretningen i 
forbindelse med et generationsskifte. 
Så det var den spæde begyndelse på 
det forløb.

Var det fordi du gerne 
ville til at køre lastbil?
Nej slet ikke. Jeg ville bare gerne drive 
forretning. Det er ikke fordi, at det er 
en vognmandsforretning, at jeg kom 
med i firmaet. Jeg tænker, at hvis min 
far havde haft en isenkræmmerforret-
ning eller et landbrug, eller hvad ved 
jeg, så havde jeg nok også syntes, at 
det var det, der kunne være spæn-
dende. Jeg vil bare gerne drive forret-

ning. Være med til at skabe noget og 
se det vokse. Alt omkring økonomi, ja 
drivkraften i det at skabe noget, det 
synes jeg er utrolig spændende. Det 
er ikke det, at sidde i en lastbil hver 
dag, der driver mig, det er bare en 
del af det.

Du købte mere jord?
Ja pladsen blev hurtigt for lille, så da 
jeg i 2018 fik tilbudt at købe den er-
hvervsgrund, der ligger lige nord for 
Vævergården, gjorde jeg det, med det 
forbehold, at jeg måtte bygge en hal 
eller to.

Det kom bare til at trække ud, fordi 
der gik politik i det. Vi troede, at det 
bare ville være en form sag, så vi fik 
en arkitekt til at tegne de bygninger, 
som der nu skulle være der. Men den 
var Aalborg Kommune ikke lige med 
på. De fandt på mange ting, som 
skulle være i orden. Jeg tror, at vi fik 
lavet 3 støjberegninger. Så vi fik hy-
ret en rådgivende ingeniør, som gik i 
gang med at lave en masse beregnin-
ger. Der skulle også laves vandprøver 
og jordprøver osv. osv.  Det tog 2 år 
at få tilladelsen igennem. Den kom i 
efteråret 2020. Dengang var det også 
meningen, at der skulle bygges derov-
re. Vi havde også fået et par tilbud og 
også besluttet hvem der skulle bygge, 
så langt kom det heldigvis ikke.

Nej, for hvad skete der så?
Jamen da begyndte rygterne om, at 
ejeren af gården her overfor (”Gl. 
Kærsgård”) ville sælge. Og jeg har 
altid godt kunnet tænke mig at købe 

Nogle af båsene med forskellige grusprodukter.
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den gård. Jeg har også forsøgt at 
købe den af ham før, men da var den 
ikke til salg.

Der var også sket så meget udvik-
ling i firmaet siden 2018, hvor jeg 
købte jorden ovre ved Vævergården, 
at her ville pladsen også blive for lille 
med tiden. Det ville så betyde, at vi 
skulle til at flytte en gang til. Jeg fik 
derfor bremset byggeplanerne der, og 
gik i gang med at forhandle om køb 
af gården. Jeg kontaktede Hans Jørn 
Olesen, der har nabogården, om han 
var interesseret i at købe en del af jor-
den, og det var han. Vi købte det sam-
men og fik derefter lavet en jordforde-
ling, så jeg fik bygningerne og 10,3 
ha af jorden og 1,7 ha skov ud ad Gl 
Vrå Vej, og han fik 28 ha. Det tog stort 
set kun 2 dage fra, at gården officielt 
blev sat til salg, til vi fik handlet, og 
jeg er rigtig glad for at det gik i orden. 
Umiddelbart har jeg ikke lige noget 
at bruge alt den jord til, men det var 
banken der anbefalede mig at tage al 
den jord, jeg kunne få med. Fordi det 
jo kunne være, at jeg fik brug for det 
med tiden. Jorden er indtil videre lejet 
ud til Hans Jørn Olesen.

Er det så planen, at I vil 
flytte over på den nye gård
Vi ved faktisk ikke helt, hvad vi vil. Vi 
har jo sat ”Kærvang” her til salg, og 
så var tanken lidt at flytte over i den 
lejlighed, der er i enden af den ene 
længe af Gl Kærsgård. Det er en gam-

mel fodermesterbolig på 130 m2. 
Den har vi totalrenoveret, så den er 
rigtig flot og moderne nu, men vi har 
lejet den ud. Selve stuehuset er også 
restaureret lidt nødtørftigt. Det er dog 
også lejet ud, så vi er egentlig lidt på 
den, hvis vi få det her solgt, grinede 
han. Men der er jo masser at huse til 
salg i byen, så vi finder nok på noget. 
På sigt vil vi egentlig gerne bygge et 
nyt hus. Om det bliver på gården eller 
måske en af de byggegrunde, der er 
til salg i byen, det vil tiden vise.

Vi håber, at vi kan få lov til at sælge 
grunden ved Vævergården til bygge-
grunde, eller selv bygge der. Men det 
kræver en ny lokalplan. Det arbejdes 
der på. Den, som der er nu, er ikke 
tidssvarende, og der må ikke bygges 
erhverv med tilhørende beboelse på 
stedet, og der må heller ikke bygges 
ren privat.

Du er nu kommet med i din 
fars vognmandsforretning?
Ja jeg har nu halvpart i den. Jeg er 
derved blevet 4. generation i firmaet. 
Det blev startet af min oldefar Holger 
Andersen i 1925. 

Min far kørte forretningen som et 
enkeltmandsfirma, og det er nu lavet 
om til et anpartsselskab, hvor vi hver 
ejer 50%. Men ”Kærvang Materialer” 
er mit firma alene.

Det er også meningen, at det hele 
engang skal flyttes fra Ajstrup og over 
på ”Gl. Kærsgård”.

Vi har utrolig svært ved at finde 
chauffører for tiden, så vi går og tæn-
ker lidt på, at skaffe os af med en 
af lastbilerne, og så skal min far køre 
den ene lastbil, som stort set kører for 
mit firma hele tiden. Vi har 3 lastbiler 
lige nu. Den ene lastbil er som sagt 
fast tilknyttet Kærvang Materialer og 
kører løse produkter ud her i Nordjyl-
land og har råstoffer med retur, de 2 
andre kører korn og foderstoffer. Der 
ved siden af har vi en del kørsel, som 
andre vognmænd kører for os. Og den 
del fortsætter så bare fremover og bli-
ver måske også intensiveret.

Men vi har i hvert fald brug for 1 
lastbil her til mit firma.

Hvor kommer alle de 
varer fra, som du sælger?
De kommer mange steder fra. Jeg 
importerer også en del fra udlandet. 
Vi får alt emballagen og fiberdug fra 
Indien. Vi får pinjebark fra Portugal, 
det bliver sejlet herop i store 40 fods 
containere til Århus havn. Kakaoflis 
får vi fra kakaofabrikkerne i Tyskland. 
Vi sælger også rigtig meget granit, 
som kommer fra Norge – ca. 3500 
tons om året. Det bliver sejlet til Aal-
borg, Randers og Vejle havn, og så 
henter vi det der i lastbiler. Derudover 
har vi alt produktion af Greenbio jord-
produkter til private, anlægsgartnere, 
byggemarkeder osv. over hele landet.

Ellers har vi et bredt udvalg af div. 
materialer fra forskellige grusgrave i 
Nord- og Midtjylland. Jeg har gennem 
årene opdateret vores sortiment, og 
lavet et skema over, hvad der sælger 
bedst, samt hvad ønskerne er fra vo-
res privat og engros kunder, og hvad 
er der ingen reklamationer på osv. Vi 
udvider selvfølgelig hele tiden med 
nye produkter, men ellers kører vi ri-
melig fast med det, vi har nu.

Vi lejer også lidt forskellige maski-
ner og redskaber ud. Så som blan-
demaskiner, stampere, mosfjernere 
til græsplæner osv. (det kan ses på 
vores hjemmeside). Det er også me-
ningen, at den del skal udvides, men 
vi har ikke haft tid endnu.

Vi startede vores webshop www.
gruslevering.dk for 2 år siden, så vi 
kunne komme ud til hele Danmark, 
og siden den blev oprettet, har det 
taget helt vildt fart.En kunde får læsset sin trailer med sand til haven.
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Er der nogle fremtidsplaner 
for, hvornår det hele bliver 
flyttet herover fra Ajstrup, og 
du overtager vognmands-
forretningen helt?
Nej det er der ikke. Der har simpelt-
hen ikke været tid til at arbejde med 
det, så jeg håber, min far fortsætter 
et par år endnu. Vi var en overgang 
nødt til at stoppe med annoncering 
på nettet, fordi vi ikke kunne følge 
med, med de 4 mennesker vi er her 
i Kærvang Materialer i højsæsonen. 
Ellers er vi 2 fuldtidsansatte her om 
efterår/vinteren og en deltidsansat på 
kontoret. Men vi kommer til at skulle 
ansætte flere til den kommende for-
årssæson. 1 – 2 stk. ekstra til lageret 
og en 20-30 timers til kontoret. Si-
den vi fik webshoppen, leverer vi jo 
over hele landet, og det kræver flere 
medarbejdere til at pakke bigbags og 
læsse fragtbiler. Lige nu ordner jeg 
det administrative med webshoppen 
selv, men det er meget tidskrævende, 
specielt fragtdelen.

Da coronaen brød ud i starten af 
2020 gik vores salg helt i vejret. Alle 
blev jo hjemsendt og skulle arbejde 
hjemmefra. Det gjorde, at de fik me-
get mere tid, og så skulle der gang 
i renovering af huse og haver rundt 
omkring. Og her skulle der bruges 
materialer, som vi kunne levere. Det 
var næsten fra den ene dag til den 
anden. Vi plejede at have 50-65 we-
bordrer om dagen på en god dag, 
før Coronaen startede. Det blev lige 

mere end fordoblet. Det var den helt 
omvendte verden for os, i forhold til 
mange andre brancher, som blev me-
get hårdt ramt.

Det er som om, at pandemien har 
gjort noget ved projekter med hjem-
met. Folk holder stadigvæk lidt tilbage 
med at rejse ud i deres ferier. Så bli-
ver pengene brugt på hjemmet i ste-
det for. For det ser ud til, at for vores 
tilfælde fortsætter salget på samme 
niveau.

Vores afsætning af varer har også 
ændret sig. I starten var vores mål 
at sælge til kunder her i Nordjylland, 
men det har flyttet sig, og nu sender 
vi til kunder over hele landet.  

Bliver der overhovedet 
plads til at holde fri?
Ja det gør der. Selvom vi begge to er 
glade for at arbejde, så er vi også gla-
de for at holde fri, og tager tit på ferie. 
Det har være lidt mere begrænset, de 
her sidste par år. Både på grund af 
Coronaen og med små børn, men vi 
ynder meget at holde sommerferie. 
De sidste par år har vi fløjet til Mün-
chen og lejet en bil der, og kører så 
til Schweiz. Her er der et sted oppe i 
bjergene som hedder Samnaun, hvor 
vi holder meget af at komme. Derfra 
kører vi så til et sted i Østrig som hed-
der Mayrhofen, hvor vi også elsker at 
komme. Vi er afsted i 10 dage, men 
næste år har vi planlagt at køre selv. 
Det er første gang med børn og vi vil 
være væk i 14 dage. Vi føler, at det 

er lidt mere frit, og ikke så stressen-
de at køre selv, fordi vi så ikke har 
en flyafgang at tage hensyn til. Og nu 
hvor vi har børnene, skal der jo også 
være plads til barnevogn og mere tøj 
og legetøj.

Vi vil også til at tage på skiferie 
igen. Det har været lidt på standby 
på grund af børnene, men det varer 
ikke længe, inden de er så store, at 
de selv kan stå på ski. Så skal vi af 
sted igen. 

Vi kan også slappe af herhjemme. 
Vi er faktisk rigtig glade for at bo her 
i Tylstrup. Det er tæt på Aalborg og 
Vesterhavet. Vi elsker Vestkysten og 
kommer rigtig meget til Blokhus og 
Lønstrup.  

Eftertanke
Samtalen er nu ved at være til ende. 
Da jeg spurgte Morten, om han vil-
le være med til en snak til Indblik, 
spurgte han lidt forundret, om ikke 
han var for ung til at være med til det?

Jeg prøver altid at sprede mig over 
alle aldersgrene, baggrunde og køn, 
selvom det for det sidstes vedkom-
mende, kan være meget svært at 
overtale jer kvinder til at deltage. 

Der er den forskel, at når man 
snakker med personer, som er f.eks. 
75 år, så får man historier om deres 
spændende fortid. Ved at interviewe 
en på, som her 39 år, får man en 
historie om hans fremtidsplaner og 
drømme. Det er forskellen, men beg-
ge dele er umådeligt spændende.

Tylstrup Byfest 2022
Planlægningen af næste års byfest er godt i gang og vi glæder os 

enormt til at få et par festlige dage med jer alle igen.

Byfesten bliver holdt d. 19.-20. august.

Hvis der er nogen der har forslag til hvad der skal være af aktiviteter eller 
underholdning til byfesten, kan forslag sendes på Borgerforeningens mail:

Tylstrupborgerforening@hotmail.com

Februar 2022
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Vi har brug 
for jeres hjælp!!!
20 års jubilæum

Den 7. september 2002 kom Tylstrup 
virkeligt på verdenskortet, på grund af 
en ”lille” koncert som der blev afholdt 
på en mark lige vest for byen. 

Mon ikke de allerfl este af jer, ved 
hvad jeg snakker om? Det var jo kon-
certen AERO med den verdenskendte 
franske musikkunstner Jean Michell 
Jarre.

Koncerten blev afholdt ude i Gam-
mel Vrå Enge, på de mange vindmøl-
ler som står derude. Temaet var en ”A 
Tribute to the Wind” (En Hyldest til vin-
den). Dem der var med til koncerten 
glemmer det med garanti aldrig. For 
det er ikke hver dag at man afholder 
en koncert ude i Gl. Vrå Enge med 35 
– 40.000 tilskuere, og TV2 Vejret med 
Peter Tanev i spidsen, sendte det me-
ste af ugen, vejrudsigten derude fra. 

Det var for det første en fantastisk 
god og fl ot begivenhed med god mu-
sik og masser af lysshow og fyrvær-
keri. Men for det andet, så åbnede 
himlen sig desværre 6 timer før det 
hele startede, og alt druknede i panik 
og kaos da koncerten var forbi.

Da Indblik-bladet her først startede 
med at udkomme i maj 2003, er det 
ikke ret meget skrevet ned om koncer-
ten. Derfor har vi i redaktionsudvalget 
besluttet, at vi i anledningen af 20-års 
jubilæet, vil sætte lidt fokus på kon-
certen. Det bliver i augustnummeret, 
og måske også november udgaven. 

Derfor har vi brug for din hjælp 
kære læser. Vil vi gerne høre dine op-
levelser med koncerten? Vi har tænkt 
os, at for at få mest muligt med, vil vi 
samle historier ind fra nu af og frem 
til deadline på augustnummeret den 
24/6-2022. 

Derfor vil vi så allerede nu bede jer 
om, at begynde at skrive jeres ople-
velser ned. Det kan være alt muligt, 
så som var du frivillig hjælper, sad du 
fast i mudret, kunne du ikke fi n par-
keringsplads osv. osv. men vi vil også 
gerne høre, hvad du syntes om selve 
koncerten. 

Det må gerne være store som små 
skrivelser, anekdoter og meget gerne 
billeder om jeres oplevelser med, un-
der, og efter koncerten. Hvis du ikke 

ønsker at dit navn skal med, så lover 
vi også det, men vi bliver i redaktionen 
nødt til at have dit navn.    

Det bliver nok et større blad, og der-
for skal der også bruges fl ere penge. 
Det vil vi så også arbejde på at skaffe. 

Jo længere tid vi har med at samle 
materialet ind, jo mere får vi med. Så 
prøv om I kan fi nde nogle gode billeder 
i jeres gemmer som I gerne må sen-
de til undertegnede på jensthn55@
gmail.com  eller Lone Mandrup på 
lone@98262626.dk. Vores e-mails 
står også på side 2 i bladet. 

Papirbilleder kan jeg scanne ind, så 
det er bare kom forbi med dem her på 
Hedensvej 8.

Til jer som ikke så koncerten, el-
ler slet ikke var født dengang, så 
ligger den på YouTube under navnet 
”AERO”. Her ser man også efter ca. 1 
time og 17 minutter hvordan regnen 
fossede ned. 

Vi glæder os til at modtage jeres 
indslag. 

AF JENS THOMSEN NYGAARD
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En kæmpe køkkenø
CAMILLA OG TROELS VALGTE ET STORT LYST KØKKEN OG  ...

SE ALLE CAMILLA OG TROELS’ VALG: jke-design.com/da/kundernes-koekkener/det-store-lyse-koekken

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

Køkkenkonsulent 
Kim Møller Pedersen
96 71 43 36
kimmp@st-ajstrup.dk

Køkkenkonsulent 
Torben Brohus
96  71 43  38
brohus@st-ajstrup.dk

Køkkenkonsulent 
Morten Breitenbauch
96 71 43 35
morten@st-ajstrup.dk

Book 
et møde

Lad os hjælpe med jeres valg. 
Vi tilbyder altid et helt 

uforpligtende 
indretnings-

forslag.
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 BARNDOMMENS GADE 

 Frysehuset Historiske huse I 
DEL 33

Hvis jeg skulle forholde mig til nogle 
markante ændringer siden min barn-
dom i 50’erne, ved jeg ikke, hvad der 
skulle stå øverst på listen. Er det, at 
køleskabet har erstattet viktualiekæl-
deren? Eller er det den praktiske nyt-
te af plastposer og køkkenruller. Eller 
er det, at man aldrig mere ser ældre 
mennesker drikke kaffe af underkop-
pen?

Da plasticposerne dukkede op og 
blev almindelige, vaskede mor dem 
og hang dem til tørre, så de kunne 
bruges igen! Plastikposer ændrede 
vores hverdag. Det gjorde håndmikse-
ren også. Den er et særdeles nyttigt 
hjælpemiddel, når der fx skal piskes 
fløde. Jeg er mange gange blevet 
sendt de 3-4 trin ned ad trappen til 
viktualiekælderen, der var i baggan-
gen, for at skumme fløden i det ler-
fad, hvor mor opbevarede mælken. 
Bagefter stod jeg med piskefløden i 
et andet lerfad, der blev holdt på skrå, 
mens jeg piskede på livet løs med et 
piskeris, så vi kunne få flødeskum på 
lagkagen. Bedstemor havde en hjulpi-
sker, der gjorde processen lidt lettere, 
men det var for intet at regne i forhold 
til nytten af håndmikseren, der gjorde 
arbejdet på rekordtid. Og sådan kun-
ne vi nævne utallige hjælpemidler, 
der har gjort dagligdagen lettere.

Kummefryseren
En af de virkelig epokegørende land-
vindinger var, da kummefryserne 
gjorde deres indtog og blev placeret i 
garager, sovekamre, forgange og for-
ladte børneværelser. Nu havde man 
lige pludselig adgang til sit eget re-
servoir af grøntsager, frugt, kød, fisk 
og bagværk. Nu lød det: ”Jeg skal 
lige have taget noget op af fryseren 
til i aften!”, og hvis der kom uventede 
gæster, blev der lige hevet en stang 
frossen kaffekage op, som blot skulle 
varmes i ovnen for at være klar ved 
sofabordet nogle minutter senere.

Frysehusene  
erobrede landsbyerne 
Men hvad gjorde man, inden den pri-
vate kummefryser blev hver mands 
eje? 

Man gik sammen i landsbyerne og 
byggede frysehuse! 

Frysehusene var blot et af en ræk-
ke let genkendelige karakteristiske 
huse, man så i de fleste landsbyer i 
1950’erne, og som stadig kan spot-
tes mange steder, hvis man kigger sig 
godt for. Adskillige af disse huse er 
stadig i brug. Andre har i dag en helt 
anden funktion. Men stort set alle 
landsbyer havde fx ”husflidsskoler”, 
”missionshuse”, ”forsamlingshuse”, 
”vandværker”, ”transformatortårne” 
og ”ishuse”.

Frysehuset - en hjælp 
til husholdningen
Jeg ved ikke, hvornår frysehuset i 
Tylstrup blev bygget, men det skete 
uden tvivl få år efter krigen og var den 
bygning, hvor Jørgen B. Jensen se-
nere etablerede et snedkerværksted 
med fjernvarmecentralen som nær-
meste nabo umiddelbart bag frysehu-
set. Frysehusene havde kun en kort 
funktionsperiode fra ca. 1950 og 20-
25 år frem, men i den periode kom 

de til at gøre en forskel på den del 
af danskernes dagligliv og vaner, der 
havde med husholdningerne i hjem-
mene i landsbysamfundene at gøre.

Frysehusene blev etableret af så-
kaldte frysehusforeninger, hvor med-
lemmerne betalte et årligt indskud, 
som gik til driften af huset og til ren-
terne på lånet til byggeriet. Som så 
meget andet kom teknikken og idéen 
fra USA. Frysehusene var en fanta-
stisk fornyelse og hjælp i husholdnin-
gen. I mange år havde man henkogt, 
syltet, røget eller saltet fødevarer, 
der så blev opbevaret i kolde kældre 
bagefter. Fornyelsen med nedfrysning 
viste sig at være en langt bedre, enk-
lere og mere hensigtsmæssig måde 
at opbevare fødevarer på.

Fryse-Anna og Ella
Frysehuset var indrettet med et antal 
større eller mindre bokse, som andel-
shaverne så lejede efter behov og øn-
ske. Mor og far havde en boks sam-
men med andre i familien. Frysehuset 
var åbent i et bestemt tidsrum på 
bestemte dage. Når man kom hen til 
frysehuset for at indlevere eller hente 
pakker, kom man ind i et lille forrum, 
hvor der var en disk, og så blev man 
betjent af personen, der skulle hente 

AF ERIK MORTENSEN

Tylstrup frysehus.
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pakken eller lægge pakken ind i bok-
sen i fryserummet. Jeg husker svagt, 
at ”fryse-Anna”, der boede i huset 
lige vest for frysehuset, betjente bik-
sen. Vi børn måtte naturligvis ikke 
sige ”fryse-Anna”, når vi skulle hen-
te en pakke, men i folkemunde hed 
hun ”fryse-Anna”. Senere var det Ella 
Jørgensen, der passede biksen. Jeg 
blev tit sendt hen til frysehuset for at 
hente en pakke. Det var altid en god 
oplevelse. Jeg fik en seddel af mor 
med et nummer på, og når jeg kom 
hen til frysehuset, blev jeg altid mødt 
af en varmt påklædt, glad og venlig 
Ella, der også altid havde en kæk be-
mærkning til genboens dreng. Når jeg 
gav Ella sedlen med nummeret, gik 
hun med store vanter ind i fryserum-
met, hvor det var lovbestemt, at der 
skulle være mindst 18 minusgrader. 
Ella vidste, hvilken boks vi havde, og 
der fandt hun så en pakke, der havde 
samme nummer, som stod på sed-
len, jeg havde med. Det var en for-
nøjelse at komme hen til frysehuset, 
for Ella kunne den kunst at gøre et 
trivielt hverdagsbesøg til en fornøje-
lig og god oplevelse, som jeg bevarer 
som et kært minde. Jeg kendte Ella 
godt, for hun og hendes mand, Ole, 
var som sagt vores genboer. I løbet af 
nogle år gik man mange steder over 
til selvbetjening, hvorefter man bare 
låste sig selv ind og hentede sine ting 
i fryseboksen. Jeg husker ikke, hvor-
dan det blev i Tylstrup.

Slagtehus
Frysehuset betød, at det var let at 
opbevare kød i længere tid. Mange 
var i familie med eller havde kontakt 
til en landmand, hvor man kunne er-
hverve en halv eller kvart gris, når der 
blev slagtet. Andre havde selv en gris 
gående i baghuset, som man fodre-
de op til slagtning. I forbindelse med 
frysehuset i Tylstrup var der derfor et 
lille slagtehus, som jeg tror, private, 
der allierede sig med en slagtekyndig, 
kunne leje eller låne. 

Jeg husker stadig oplevelsen, da 
jeg første gang gennem en åben dør 
så en gris blive slagtet i frysehusets 
slagterum. Det var ikke et rart syn. 
Jeg mindes stadig skriget, da den blev 
stukket, og jeg kan endnu se for mig, 
hvordan man opsamlede blodet i en 

spand, som en eller anden blev sat til 
at røre i i det fri, hvor jeg stod. Ved-
kommende kommenterede, at det 
kunne blive til den lækreste og mest 
velsmagende blodpølse. Udsigten til 
at skulle spise en sådan blodpølse, 
fik det til at vende sig i mig, og jeg 
har aldrig siden haft mod på at smage 
blodpølse. 

Jeg husker også karret med dam-
pende kogende vand, som grisen blev 
lagt op i, og hvordan man skrabede 
hår og børster af. Det var voldsom-
me indtryk. Til sidst blev grisen hejset 
op, indvoldene taget ud og den døde 
krop skåret igennem, inden den blev 
parteret og gjort klar til at blive lagt på 
frys. I 50’erne havde man som nævnt 
ikke plasticposer, så der var officielle 
anvisninger på, hvordan indpakningen 
skulle foretages. Der skulle bruges to 
lag papir. Først ”fedtpapir”, der var 
en slags pergamentpapir og bagefter 
brunt papir. Der blev bundet snore 
omkring pakken, og i snoren bandt 
mor som sagt en nummerseddel, der 
var afrevet fra en korresponderende 
seddel, man havde i et lille hæfte. På 
sedlen havde mor skrevet, hvad pak-
ken indeholdt.

Efterret
Frysehuset betød også nye mulighe-
der for at udnytte bær og grøntsager. 
Jeg har før nævnt, at det varme mål-
tid normalt bestod af to retter. Store 
dele af året var efterretten som regel 
altid en eller anden form for frugtgrød.  
Frysehuset forlængede som ved et 
trylleslag bærsæsonen. I begyndelsen 
var mange lidt skeptiske med at fryse 
bær og grøntsager. Man var ganske 
enkelt bange for, om det kunne være 
skadeligt at nedfryse produkter fra 
haven.  

Nu om stunder har de fleste huse 
og gårde kun prydhaver. I min barn-
dom var der altid et område med 
bærbuske og frugttræer. Mange land-
brug havde både hele og halve tønder 
land med frugttræer og bærbuske. 
Fryseboksene blev fyldt med jordbær, 
solbær, blommer, ærter, kirsebær og 
stikkelsbær. Når mor bebudede, at der 
skulle plukkes ribs, forekom det mig 
at være en form for straf. Jeg husker, 
hvordan vi cyklede over til bedstemor 
og bedstefar på ”Lille Kirkegård”. Så 

blev vi placeret på en malkestol med 
en lille spand, som skulle fyldes med 
ribs. De voksne snakkede om, hvor 
fornøjeligt og afslappende en beskæf-
tigelse det var at sidde i det gode vejr 
og plukke bær. Jeg følte, at det var 
ulideligt. Og når bærrene var plukket, 
skulle stilkene klippes af, og bagefter 
skulle de rengøres.

Ekstra lækkert
Både mine forældre og bedsteforæl-
dre priste frugtgrød som en helt særlig 
madoplevelse, og jeg har flere gange 
oplevet, at min svigerfar foretrak en 
portion frugtgrød med mælk fremfor 
aftenkaffe.

Min bedstefar, der var ”høwerdreng” 
fra han var 8 år, fortalte, hvordan han 
som dreng fik lov at løbe hjem til sine 
forældre en sommeraften. Han hu-
skede tydeligt oplevelsen af at løbe 
hele vejen hjem, men også at hans 
mor blev så glad, at hun stillede an 
med en portion rødgrød. Bedstefar 
fortalte begejstret, at bedre oplevelse 
kunne man ikke forestille sig. Det for-
færdelige øjeblik kom, når forældre-
ne bebudede til den 8-9 årige: ”Nå, 
bette Kristian, nu må du hellere se 
at komme af sted igen”. Turen tilbage 
til gården på Brændskov foregik ikke i 
løb, og han sagde, at han græd hele 
vejen.

Rødgrød med fløde og mælk.

Fryseboksene blev fyldt med bær.
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Hvem er du?
For nyligt talte jeg med en bekymret 
far. Hans bekymring havde rod i, at 
hans søn gennem en længere peri-
ode ikke har haft fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Faren er urolig for 
sønnens selvværd og generelle velbe-
findende, fordi faren er af den over-
bevisning, at rigtig meget af vores 
livskvalitet og identitet er knyttet op 
på vores erhverv, vores arbejde.

Denne far er ikke alene, hverken 
med sin bekymring eller sin overbe-
visning. Vores kultur er præget af den 
protestantiske etik, som Max Weber 
i begyndelsen af det 20. århundrede 
beskrev*. Vores identitet forankres 
solidt i det, vi gør.

Siden Max Weber er det, vi gør, ikke 
alene på arbejdspladsen, men i høj 
grad også på de sociale medier, hvor 
mængden af likes og hits er af stor 
betydning en digital generation.

Men er det sandt?
Er det sandt, at vi defineres af, 

hvad vi gør, hvad vi præsterer, på 
sociale medier, på uddannelsen, ar-
bejdspladsen, i vennegruppen eller 

på sportspladsen? Hvem er du i så 
fald? Chaufføren. Lægen. Ham den 
langsomme eller hende den spænd-
stige? Er det virkelig, hvem du er?

Nej.
Det er en ødelæggende løgn. Du er 

ikke, hvad du gør. Du er den, du er.
Medgivet, det lyder som en ulogisk, 

overflødig definition. 
Men det er sandt. For din dybeste, 

mest grundlæggende identitet er gi-
vet dig.

Du er givet at være et menneske, 
som Gud den almægtige elsker, og 
som Han har en plan for og mening 
med. Det fundament er forud for alt 
andet i dig liv.

Anledningen til at tage denne store 
spørgsmål op er, at vi om få dage fejre 
fastelavn. Her klæder vi os ud, tager 
masker på, får identitet som super-
mand eller linedanser. Men vi lægger 
hastigt den påtagede identitet af, når 
masken falder. 

Derpå følger 40 dages fastetid frem 
mod påske. Det er tid til overvejelse, 
eftertanke. Tid til at droppe maske-

spil. Tid til at stoppe med at skabe 
sig. For i stedet at søge mod den hø-
jestes skjul, søge til Gud. Søge – og 
finde – den identitet, som er holdbar 
for altid, som ikke slides i stykker, bli-
ver syg eller umoderne. Din identitet 
som Guds elskede. Spørg hver dag 
i fastetiden: Gud, hvem er jeg? Vær 
stille. Vent på Herren. Hør Ham så 
sige til dig: Du er min elskede.

God fastetid.

*Om Max Webers begreb: ”Forud-
sætningen for kapitalismens særlige 
drivkraft er den asketiske protestan-
tismes kaldsetik - nærmere betegnet 
nypuritanerens - metodiske livsførel-
se og arbejde, funderet i kaldsideen. 
Arbejdet må hos den enkelte borger 
forstås som et rationelt kaldsarbejde, 
som et middel til at få sikkerhed om 
nådestanden.” (kortlink.dk/2em6h)

AF FINN KIER-HANSEN, PRÆST I TYLSTRUP FRIKIRKE
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Hen over foråret vil der være forskel-
lige arrangementer i Tylstrup Frikirke. 
Her skal blot nævnes en omtale af et 
par af dem, samt datoerne for hvor-
når de fi nder sted.

Senioreftermiddage
Der vil være senioreftermiddag i marts 
måned. 

Onsdag d. 16. marts kl. 14.00 
samles vi igen. Her er programmet 
endnu ikke helt færdigt, men du kan 
regne med, at vi både synger sam-
men og drikker kaffe. 

Aktuel aften
Her er der foreløbigt planlagt en af-
ten i april måned, nemlig torsdag d. 
21. april. Vi får besøg af sygeplejerske 

Tina Hansen, Stenum, der vil fortælle 
om livet på et Hospice. Tina er ansat 
på Hospice Vendsyssel.

Et hospice er for uhelbredeligt syge 
og døende. Tina vil fortælle om, hvor-
dan det er at arbejde på et hospice, 

hvor der er særlig fokus på omsorg, 
nærvær og lindring af symptomer, så 
den sidste tid opleves med bedst mu-
lig livskvalitet og en værdig afslutning 
på livet.

Aktiviteter 
i Tylstrup Frikirke
AF SØREN MORTENSEN

                                                         
Kroens arrangementer forår 2022
D. 11. februar: Johns bedste m/ Kalle Klister band
D. 18. marts: Cowboy/Countryfest m/ Grannys
D. 14.-18. april: Alle dage fra kl. 12-15 stor påskebuffet

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30 til 21.00
Dagens middag søndag til torsdag fra kl. 17.00, se vores hjemmeside hvad vi serverer.
Skal I/Du holde fest, er vi klar til at hjælpe, både i huset og ud af huset.
Kontakt os gerne på adressen: Tylstrupvej 36, på tlf.: 98261566 eller mail: info@tylstrupkro.dk

WWW.TYLSTRUPKRO.DK
    

Senioreftermiddag - der lyttes..
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Den 1. december 2021 kunne Bør-
nehaven Krudtuglen fejre 50 års fød-
selsdag – det betød naturligvis STOR 
fest hele dagen. Flaget var hejst og 
der blev startet ud med rundstykker 
til alle børnene, hvorefter kom ”Den 
skallede pædagog” og underholdte 
med sang og musik – dette var til stor 
glæde for både børnene og de voks-
ne, der alle morede sig. 

Helt særligt var det også denne 
dag, at man ikke skulle have madpak-
ker med til frokost – da ”Foderbræt-
tet” i Tylstrup havde sørget for dette 
til en særlig pris, tak for det og læk-
kert mad. Derudover havde ”Tylstrup 
Udlejning” sponseret saftevands- og 
popcornmaskine sådan der var skuret 
ekstra op for hyggen i dagens anled-
ning – tusind tak. 

Om eftermiddagen skulle dagen 
havde været sluttet af med forældre-
kaffe og kagemand – på legepladsen 
grundet covid-19, men så kom sne-
stormen hvilket betød at dette blev af-
lyst og alle børn fi k i stedet et stykke 
kagemand med hjem.

Dagens mål var en festlig dag for 
børnene – og det må man bestemt 
sige lykkes trods covid-19 og snestor-
men ændrede i planerne. 

Den 10. december 2021 blev der 
holdt Luciadag i Børnehaven og tradi-
tionens tro var det Troldestuens børn 
der skulle sørge for optoget. Der blev 
forinden dagen øvet og øvet, sådan 
både sang og gang, var på plads til 
dagen – en helt speciel dag for ”de 
store børn”, der klarede det så fl ot. 
Grundet restriktioner blev det uden 
forældre deltagelse, Troldestuens 
forældre modtog i stedet en fi lm af 
optoget. 

December byder naturligvis på fl ere 
traditioner, Børnehaven var på formid-
dagsudfl ugt til Ajstrup kirke og i ugen 
op til juleferien afholdt Børnehaven 
julefrokost for børnene på ”Tylstrup 
Kro” – tak til kroen for en fantastisk 
dag og mad – det er noget helt særligt 
at være 3-6 år og drikke saftevand af 
rødvinsglas og samtidig få det serve-
ret af en tjener i fl ot tøj. Denne dag var 
børnene også heldige at Julemanden 

havde været forbi med sin sæk – den-
ne var leveret til personalet på kroen 
grundet covid-19 – i sækken var der 
lækre juleposer til børnene, indholdet 
var sponseret af Dagli’ Brugsen Tyl-
strup, tusind tak for det – alt i alt en 
så skøn oplevelse. 

Derudover har december måned 
selvfølgelig stået på julehygge på stu-
erne og Børnehaven er nu klar til at 
sige tak til år 2021 og goddag til år 
2022.

 NYT FRA 
Børnehaven 
Krudtuglen

Vi mangler hjælp til at lave indlæg til Indblik bladet.
Vi vil gerne have firma portrætter i bladet hvert kvartal.
Vil du skrive 4 artikler/portrætter/historier om året?
Så hører vi så gerne fra DIG!
Ring eller skriv til lonesudergaard@live.dk
Mobil 28142722

Tylstrup Erhvervs-
forening søger hjælp
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Salatin (Byens Pizza) havde sidste 
år (2021) hele to ”Kon fi rmandpizza-
dage” i pizzeriaet. Tidligere på året 
lykkedes det ham nemlig at samle 
konfi rmanderne anno 2020, som i 
første omgang var blevet afl yst pga. 
Corona. 

Konfi rmationerne i 2021 blev også 
rykket til sensommeren, så derfor var 
pizzadagen også rykket, men lørdag 
den 11. november 2021 kom så da-
gen hvor Salatin igen havde besøg af 
hyggelige unge til en gang pizza. Det 
på trods af at virussen stadigvæk hu-

serer om ørene på os alle. Men det 
kunne ikke mærkes på de unge. Der 
blev pjattet og grint, alt mens de dej-
lige pizzaer gled ned, og skyllet efter 
med sodavand. 

Alle inkl. Salatin havde en dejlig ef-
termiddag. 

Konfi rmandpizzadag 
nr. 2 2021

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

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. 
husstand. 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

Februar 2022
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På en lidt regnvåd søndag eftermid-
dag blev juletræet i Tylstrup tændt. 
Det var før vi igen blev ramt af man-

ge restriktioner og på trods af det lidt 
våde og gråvejr, var der et fint frem-
møde fra byens borgere til det traditi-
onsrige arrangement. 

Julemanden kom, da der blev kaldt 
på ham, og vi sang lystigt om nissefar 
på loftet. Derefter satte vi alle kurs 
mod bålhytten i Byskoven, hvor der 
blev serveret gløgg og varm kakao 
med flødeskum – men selvfølgelig 
først da børnene havde fået en lille 
gave fra julemandens sæk.

Igen i år benyttede vi de solcel-
lelamper, som vi sidste år fik spon-
soreret af Nordjyske Bank. Det er så 
dejligt med lidt lys i mørket på den 
årstid. Banken havde også velvilligt 
sponsoreret indholdet i julemandens 
sæk.

Vi håber på mange hyggelige arran-
gementer i 2022. I Borgerforeningen 
synes vi nok, at vi har lidt, vi skal have 
indhentet.

 Juletræstænding 
anno 2021

De kære geder er taget på vinterferie. 
Gederne bliver til dagligt passet af Bir-
git i anlægget, hvor de går og hygger 
sig med alle de dejlige besøg.

De bor denne vinter hos Rasmus 
på Taffelgårdsvej.

Vi glæder os til at de vender tilbage 
– lige omkring Påske

 Vores kære geder
PÅ SAMRÅDETS VEGNE LONE SUDERGAARD

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor
9. Eventuelt

Generalforsamling 
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Tylstrup 
Borgerforening. 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 
i Tylstrup Hallens cafeteria.
Borgerforeningen er vært for en kop kaffe, te, øl eller 
sodavand og et stykke kage.

Vi ser frem til at se jer.
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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

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.

Entré børn: 25 kr.
voksne gratis

Kids Fun
Night

i Tylstrup Frikirke
Luneborgvej 54, Tylstrup

Fredag 10. juni 
kl. 17:00 til 20:30
Masser af mad og mange 
spændende aktiviteter

Sang, musik 
& Bibelhistorie
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LIVET PÅ ET HOSPICE

Aktuel aften i Tylstrup Frikirke

Torsdag den 21. april kl. 19:00

Ved sygeplejerske Tina Hansen, Stenum

Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.

Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

Julestjernen
Som optakt til julens begivenheder 
i Tylstrup Frikirke, bliver der sat en 
fl ot Hernnhuter stjerne op på kirkens 
forside, og med dens fl otte stråler 
lyste den op, og mindede os om ju-
len, og hvorfor vi holder jul. Nemlig 
at en stjerne viste De Vise Mænd vej 
til Betlehem, hvor Jesus julenat blev 
født, og vi nu mindes hver december 
måned. En stjerne der også viser os 
vej i dag til mødet med Jesus Kristus.

Adventsfest
Der var fl ere arrangementer i Tylstrup 
Frikirke i løbet af december måned. 
Det begyndte som altid med en stor 

adventsfest den første søndag i ad-
vent. Det var der ca. 80 deltagere, 
som havde fundet vej til – alle sid-
dende ved de fl ot pyntede borde, og 
som lyttede til et alsidigt og varieret 
program. En tradition, der nu har va-
ret gennem mange år, og som forbe-
reder os til tiden frem mod jul. Det 
blev vi mindet om, når vi ved festen 
sang sangen/salmen: Der er noget i 
luften, der gør mig så glad… 

Julecafé
En af søndagene inden jul blev guds-
tjenesten afviklet som en caféguds-
tjeneste. Her begynder man med en 
servering, og mens man sidder ved 
bordene, og nyder en ekstra kop kaf-
fe, fortsætter man med en kort guds-
tjeneste. Her er der lagt vægt på fæl-
lesskabet i en afslappet atmosfære.

Børnejulegudstjeneste
Desværre måtte den traditionelle bør-
nejulegudstjeneste, hvor mange af 
byens dagplejere normalt møder op, 
i år afl yses grundet Covid-19. 

Senioreftermiddag
Omkring 20 seniorer havde fundet vej 
til en hyggelig eftermiddag, hvor der 
blev nydt en god kop kaffe og bl.a. 

norske klejner. Programmet her var 
lagt an på julehygge med julesalmer, 
konkurrence, julehistorie og blev af-
sluttet af kirkens præst, der mindede 
os om hvorfor vi holder jul.

Juleaften
Så var der selve juleaftensgudstjene-
sten, med en fl ot pyntet kirke, hvor 
alle deltagerne hver fi k en lille gave. 
På trods af restriktioner fandt alligevel 
mere end 70 vej til en dejlig guds-
tjeneste. Udover julesalmer og præ-
diken kunne man glæde sig over at 
lytte til et par dejlige sange.

 Julen  
i Tylstrup Frikirke
AF SØREN MORTENSEN

Herrnhuterstjernen.

Adventsfesten godt besøgt.

Koncentration – medens ”Dejlig er jorden” 
synges.
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Fredag d. 5. november var der atter 
gang i hele Tylstrup Frikirke, for her 
havde kirkens børne- og ungdomsar-
bejde inviteret til Kids Fun Night! 

Kids Fun Night er det sted, hvor 
man i løbet af nogle få timer kan stifte 
bekendtskab med en masse aktivite-
ter og sjove oplevelser. Man betaler et 
beskedent beløb ved indgangen, og 
så får man mulighed for at prøve lige 
hvad man kunne tænke sig. Det var 
der heldigvis en del børn i Tylstrup og 
omegn, der havde lyst til og mod på.

Aftenen satte rekord med omkring 
75 betalende deltagere. Desuden 
deltog mange forældre og pårørende. 
Så hele kirken summede af liv. Der 
var mellem 20 og 30 forskellige ak-
tiviteter, man kunne deltage i såvel 
ude som inde. Så ingen behøvede at 
kede sig. 

Man gik heller ikke at gå sulten 
hjem, for der blev fortæret omkring 
40 pizzaer, så den lokale pizzamand 
i Tylstrup havde denne aften ekstra 
travlt. Desuden kunne man få pop-
korn, slush ice og candyfloss. Der var 
også tænkt på servering til forældre-
ne, som kunne få kaffe og kage, og 
sidde og hygge sig, medens børnene 
suste rundt og fornøjede sig.

Der var lavet mange forberedelser 
til dagen, og mere end 30 frivillige 
ledere brugte fredag aften i samvær 
med en flok glade børn. I spidsen for 
det hele stod Tylstrup Frikirkes an-

satte børneleder Sofia Kier-Hansen, 
og hun havde lagt mange kræfter i, 
at aftenen skulle blive en succes for 
mange af børnene i Tylstrup.

Det hele sluttede af i kirkesalen, 
hvor vinderne af konkurrencerne blev 
fundet og nogle af de kreative ting vist 
frem. Desuden sang man lidt i fæl-
lesskab og hørte en god bibelhistorie. 
Så det var nogle glade, men trætte 
ledere der efter børnene rejste hjem 
kunne rydde op. Som tak fik de en 
lille servering, medens aftenen kort 
blev evalueret, og alle var fornøjede. 
Men kunne man være andet, når 75 
børn havde haft nogle fantastiske ti-
mer sammen.

Så det hele gentages fredag d. 10. 
juni fra kl. 17.00 – 20.30. Så sæt 

allerede nu x i kalenderen. En aften 
dine børn med stor glæde helt sikkert 
vil se frem til!

 Kids Fun Night
AF SØREN MORTENSEN

De voksne hygger sig. Afslutning ved præsten.

Så er der limbo.

Der fremstilles julepynt.
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Den 8. dec. kom en bogudgivelse af 
ægteparret Ruth og Steffen Pedersen 
der er født og opvokset henholdsvis i 
Ø. Brønderslev og Tylstrup.

En rygskade gjorde, at deres livs-
situation ændrede sig fra landbrug til 
lærerliv, og størstedelen af deres fa-
milie- og arbejdsliv blev i Hjørring.

De har nu brugt corona-året til at 
samle små og store skriverier, som 
er blevet til gennem årene, men som 
ikke tidligere har været almindelig 
kendt. Det omhandler barne- og ung-
domsårene i Midtvendsyssel (Tylstrup 
og Øster Brønderslev) både før- un-
der- og efter 2. verdenskrig, livet som 
landmandsfamilie og fi ne tidsbilleder 
i samme periode, ja, også lidt om de 
tidligere generationer.

Efter fl ytningen til Hjørring får man 
et godt indblik i livet som lærer og 

viceinspektør på en stor skole, og i 
ægtefællens arbejde i Elforsyningens 
demo-lokale sammen med arbejdet i 
hjemmet med 5 børn. 

Man kan kalde det en anderledes 
selvbiografi , men det er i lige så høj 
grad et billede af 100 års samfund-
sændringer. Samtidig er der med 
mellemrum indlagt fi nurlige historier, 
selvskrevne noveller, digte og legen-
der i et letforståeligt sprog, der egner 
sig til både børn og voksne, så de 350 
sider bliver afvekslende læsning.

En stor del af bogen (2/3) handler 
mest om livet i og omkring Tylstrup. 
Der er mange sjove og gode beret-
ninger fra bl.a. Brændskov skole, 
de forskellige forretninger i Tylstrup 
og om livet på de 2 gårde på hen-
holdsvis Skovmarken og Hedegård på 
Tylstrup hede, som området lige vest 
for Tylstrup kaldtes. Selv om bogen er 
på 350 sider er den let læst, da den 
består af mange små kapitler, som 
navnet på bogen antyder: Et Klude-
tæppe!

På bagsiden af bogen skriver for-
lagsredaktøren:  

I ”Et kludetæppe” kommer du med 
på en spændende vandring ifølge 
med et ganske almindeligt, glad og 
tilfreds Vendsyssel-ægtepar.

Undervejs vil de uden megen triviel 
slægts-snak og fortidshistorie fortæl-
le om barndommen og ungdomsti-
den før og under 2. verdenskrig. Du 
vil i et uhøjtideligt sprog med strejf af 
selvironi høre om glæder og sorger, 
medgang og modgang, solskin og 
skyer.

Hvad der skete under tordenvejret 
i Hammer Bakker en sommeraften 
i 1953, bliver et vigtigt moment for 
resten af turen. Tiden derefter inde-
holder både drama og hverdag, tro og 
tvivl, livsændringer og arbejdsliv, fa-
milieforøgelser, venskaber og utallige 
andre glæder.

Som hvilepauser på turen vil du 
møde småhistorier, noveller og legen-
der fra forfatternes egen hånd, samt 
et par digte og sange fra samme bord.

”Vi har tilsammen 177 år bag os 
og 66 års ægteskab”. Sådan slutter 
forfatterne bogen, og du vil ikke være 
upåvirket, når du har været med i føl-
geskabet.

Bogen kan købes hos Tylstrup Gen-
brug, hvor beløbet går ubeskåret til 
Tylstrup Frikirkes Rumæniens-hjælp. 
Desuden kan den købes hos bog-
handlere eller i net-butikker.

Bogen er udgivet gennem forlaget 
Historia.dk

 Et kludetæppe   
Ny bog af et Vendsyssel ægtepar
AF SØREN MORTENSEN

Bogen ”Et Kludetæppe”.

Ruth og Steffen Pedersen.

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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SE DAGENS HUSMANDSRET OG UGENS 
TAPAS MENUER PÅ VORES FACEBOOKSIDE

 BURGER
Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands Kød” Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands Kød” Alle vores bøffer er af 200 g. grillet Dansk ”Himmerlands

Tylstrup Burger 200 g. grillet bøf, ost, sprød bacon, hjemme- 
drejet burgerdressing, hjemmesyltede agurker, syltede løg, 
friske tomater og iceberg 69,- KR 

Kæmpe Tylstrup Burger Kæmpe Tylstrup Burger Kæmpe T 2 x 200 g. grillet bøf, dobbelt ost, 
sprød bacon, hjemmedrejet burgerdressing, hjemmesyltede 
agurker, syltede løg, friske tomater og iceberg 89,- KR

Foderbrættet Special 200 g. grillet bøf, dobbelt ost, dobbelt 
bacon, hjemmedrejet chilidressing, sprød salat, semitørrede 
tomater, syltede løg og syltede agurker 75,- KR

GIGA-BURGER 3 x 200 g grillet bøf, dobbelt ost, sprød bacon, 
hjemmedrejet burger-dressing, hjemmesyltede agurker, 
syltede løg, friske tomater og iceberg 109,- KR

Crispy Chicken Burger smurt m. aioli, 2 x onionrings, sprød 
salat, bagte tomater og syltede rødløg. 69,- KR 

Flæskestegsburger Flæskesteg, smurt med senneps-mayo, 
hjemmesyltede agurker og rødkål 69,- KR 

Steakburger Grillet oksefilet i strimler, aioli, syltede løg, 
bagte tomat, sprød salat og bearnaise-dressing 85,- KR

Bøf Sandwich smurt med hjemmedrejet remoulade, ketch-
up, rå løg, ristede løg, syltede løg, rødbeder, hjemmesyltede 
agurker og god hjemmelavet brun sovs 69,- KR
(HUSK AT TILKØBE BEARNAISE + 15 KR) 

HUSK AT FÅ LAVET 
DIN BURGER TIL EN ”MENU” 
1 X FRIT, 1 X DIP, 1 X SODAVAND 25-, KR

 GRILL
Grillet Kyllingebryst med sprøde fritter. Hertil sprød salat. 
1 x valgfri sovs eller krydder-smør 89,- KR

Grillet Hakkebøf 200 g dansk oksekød, med sprøde fritter 
og sprød salat. 1 x valgfri sovs eller krydder-smør 89,- KR
Ørn i Rede med fritter, hjemmelavet remoulade, hjem-
melavet agurkesalat og en lille salat 75,- KR

Klassisk Pølsemix sprøde fritter, pølser, alm. ketchup og rå 
løg 65,- KR

Knap så Klassisk Pølsemix sprøde fritter, pølser, alm. 
ketchup og rå løg 75,- KR

Grillet Steak af Oksefilet med en god frisk salat og sprøde 
fritter. 1 x valgfri sovs eller krydder-smør 200 g: 135,- KR

400 g.: 185,- KR

 SPRØDE SALATER inkl. brød
Kyllinge-Salat Sprød og frisk salat med grillet kylling, 
bacon, syltede rødløg, bagte tomater, nødder 
og hjemmelavet pesto-dressing 65,- KR

Grøn Salat Sprød og frisk salat, med syltede rødløg, bagte 
tomater, nødder og hjemmelavet pesto-dressing 45,- KR

OPGRADER DIN GRØNNE SALAT OPGRADER DIN GRØNNE SALAT OPGRADER DIN GRØNNE SALA
Tilkøb af rejer eller koldrøget laks +20,- KR
Tilkøb af grillet kalvefilet plus +25,- KR

 HAWET´
Lille Stjerneskud m. 2 stegte rødspættefileter 89,- KR
Mellem Stjerneskud m. 3 stegte rødspættefileter 109,- KR
Luksus Stjerneskud m. 3 stegte rødspættefileter, 
lakserose og 1 hvidvinsdampet rødspættefilet 129,- KR

Alle stjerneskud er med gode rejer, aspargessnitter,Alle stjerneskud er med gode rejer, aspargessnitter,Alle stjerneskud er med gode rejer
hjemmelavet dressing, godt brød, citron og sprød salat. 
1 X EKSTRA SKALDYRS-DRESSING 6,- KR 

3 Stegte rødspættefileter
med fritter, citron og hjemmedrejet remoulade 89,- KR

10 Stegte Rødspættefileter
med hjemmedrejet remoulade og citron. 195,- KR

 JUNIOR
Milo´s Special 2 stk. Pølser med fritter, ketchup,
hjemmelavet remoulade og gnavegrønt 49,- KR

Theo´s Favorit 1 rødspættefilet med sprøde fritter, ketchup, 
hjemmelavet remoulade, citron og gnavegrønt 49,- KR

Louis´ Special 6 chicken nuggets med sprøde fritter, ketch-
up, hjemmelavet remoulade og gnavegrønt 49,- KR

Krudtuglernes Favorit Junior-Burger med 100 g bøf, smurt 
med ketchup. Sprøde fritter, ketchup, hjemmelavet remou-
lade og gnavegrønt 49,- KR 

Medinas Mix Junior pølsemix, sprøde fritter, pølsesnitter, 
remoulade, ketchup ved siden af, plus gnavegrønt 49,- KR

 SNACKS & TILKØB 
Lille Snackbox 3 Mozzarella Sticks, 4 løgringe, 3 Chili 
Cheese Toppers, 1 x aioli 45,- KR
Stor Snacknox 6 Mozzarella Sticks, 6 løgringe, 6 Chili Chee-
se Toppers, 1 x lille frit, 1 x aioli og 1 x chili mayo 75,- KR

Lille Pommes Frites (Inkl. 1 x dip) 25,- KR 
Stor Pommes Frites (Inkl. 1 x dip) 35,- KR 
XXL Pommes Frites (Inkl. 2 x dip) 45,- KR

DYPPELSE
Remoulade, ketchup, krydderurte-mayo, salat-mayo, aioli, 
bearnaise-dressing, chili-mayo, senneps-mayo 6,- KR
Brun sovs eller bearnaise sovs, pr bæger 15,- KR

TELEFON 93 97 9119
www.foderbraettet.dk 

Luneborgvej 71, 9382 Tylstrup



Tylstrup Frikirke så dagens lys i 1889. 
Kirken har helt fra begyndelsen været 
en del af Det Danske Missionsfor-
bund. Et kirkesamfund der har eksi-
steret siden 1888 og ofte blot kaldes 
Missionsforbundet. 

Nyt navn
Fra januar 2022 ændrer Det Danske 
Missionsforbund sit navn til Evange-
lisk Frikirke Danmark.

En lang proces over fl ere år med 
samtaler i de enkelte lokale kirker 
og afstemninger på kirkesamfundets 
årsmøder er endt med fælles fodslag 
omkring det nye navn.

Dermed bringer vi os tættere på 
vores internationale familie, der i de 
allerfl este andre lande hedder noget 
med evangelisk frikirke. Baggrunden 
for det nye navn har også været et 
ønske om tydeligt at signalere, at vi er 

en kirke. Det siger John Nielsen, der 
er generalsekretær for de 18 lokale 
frikirker, der tilsammen udgør kirke-
samfundet. Tæt på dette kirkesam-
fund står Baptistkirken i Danmark, 
Metodistkirken og andre frikirker, som 
Evangelisk Frikirke Danmark samar-
bejder med gennem Frikirkenet, lige-
som kirkesamfundet også samarbej-
der med Folkekirken. 

Gamle værdier
Kirkesamfundet, der nu får nyt navn, 
pointerer, at de grundlæggende vær-
dier er de samme. I forbindelse med 
navneskiftet har der dog været arbej-
det med at udtrykke gamle værdier 
på en ny måde. Det betyder, at kirke-
samfundet i dag ønsker at være kendt 
på de tre ord: Tro, liv og fællesskab. 

Som i alle andre evangeliske kirker 
forstås Kristus som det altafgørende 
grundlag for troen. Mindre afgørende 
er det, om alle har samme syn på fx 
dåbens tidspunkt. Det vigtige er troen 
på Kristus og det liv og den omsorg for 
andre som vandringen med Kristus 
afføder.

AF SØREN MORTENSEN

Kirkesamfund skifter navn
Fra Det Danske Missionsforbund til 
Evangelisk Frikirke Danmark   

Faktaboks

Kirkesamfund nyt navn: 
Evangelisk Frikirke Danmark 
(Fra 1. januar 2022)

Tidligere: 
Det Danske Missionsforbund

Tylstrup Frikirke: 
Den lokale kirke i Tylstrup skifter 
ikke navn. Kun det kirkesamfund 
den er en del af. 

Nyt logo: 
Logoet er et ”e” for Evangelisk 
og så er det øverste af logoet 
en fi sk. Kan indimellem ses som 
symbol på bl.a. biler. 

Hvorfor fi sk: 
De tidlige kristne samfund blev 
ofte udsat for forfølgelse, og der-
for måtte de vælge et symbol, 
som ikke vakte for meget op-
mærksomhed, som kendetegn 
overfor hinanden. 
Valget faldt på fi sken. 
Det oldgræske ord for fi sk er 
ichtys (ιχθυς), der består af bog-
staverne iota, chi, theta, ypsilon 
og sigma. 
Det er også begyndelsesbog-
staverne i den græske sæt-
ning Iésous (Ἰησοῦς) Christos 
(Χριστός) Theou (Θεου) (h)Uios 
(Υἱός) Sótér (σωτήρ). 
Den direkte oversættelse af den-
ne sætning er ”Jesus Kristus, 
Guds Søn, Frelser.”
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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 a-
gallé, aftales med Erhvervsforenin-
gen. Den fl otte fl agallé er kommet til 
verden takket være en masse spon-
sorer. 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.

Senioreftermiddag i Tylstrup Frikirke

Onsdag den 16. marts kl. 14:00
PROGRAM FØLGER SENERE

Arrangementet er gratis – servering koster 25 kr.

Tylstrup Frikirke, Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup

BØRNEKIRKE i 
Tylstrup Frikirke hver
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder 
Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØRNEKIRKE
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

BØRNEKIRKE
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKEN holder lukket i uge: 28, 29 & 30 samt i juleferien. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt BØRNEKIRKEleder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24

Børnekirke
søndag kl. 10:30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup 
Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er 
børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:
Sang og musik
Bibelhistorie og bøn
Aktiviteter og leg
Lille gave hver 10. gang
Forfriskning

BØRNEKIRKE 
i Tylstrup Frikirke hver søndag kl. 10.30

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

Fællesskab vigtig
Et centralt omdrejningspunkt for kir-
kesamfundet har været ønsket om at 
bygge bro mellem forskellige kirker 
og pege på fællesskabets betydning. 
Med en placering i midten af dansk 
kirkeliv er det ofte lykkedes at samle 
både lokale folkekirker og frikirker til 
forskellige arrangementer, der altid 
viser, at der er langt fl ere ting, der 
binder sammen end adskiller.

Hvad betyder evangelisk
Navnet Evangelie kommer fra de 4 
evangelier i Bibelen (Mattæus-, Mar-
kus-, Lukas- og Johannesevangeliet), 

som Det ny Testamente begynder 
med. Egentlig betyder selve ordet: I 
overensstemmelse med Jesu lære. 
Altså: Evangelisk kirke er en kirke der 
bygger på Bibelen og beretningen om 
Jesus og hans lære. 

Internationalt
Foruden at være aktiv som kirke i 
byen engagerer Tylstrup Frikirke sig i 
forskelligt arbejde på fi re kontinenter 
og i fem lande (Grønland, Rumænien, 
Ghana, Thailand, Myanmar) sammen 
med de andre lokale frikirker i Evan-
gelisk Frikirke Danmark.
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FEBRUAR 2022
 16.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 17.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 20.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Cresten Eskildsen. 
 22.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Tidligere provst  
  Jens-Anders Djernes. Holst og huset. Om forfatteren  
  Knud Holst. Gratis kaffebord.
 22.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 24.  Sulsted-Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Banko på Toftegårdscentret.
 27.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.00 Fastelavnegudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 

Kalender
MARTS 2022

 24.  Sulsted-Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Banko på Toftegårdscentret.
 24.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 27.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Erik Mortensen. 
 30.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Forårskoncert i Ajstrup Kirke. Hjallerup Sangkor.
 31.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. 

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 maj 2022 i løbet af uge 20.  
Kontakt derfor Jens senest:

den 14. april 2022
... hvis du har oplysninger om arrangementer som 
foregår i perioden fra ca. medio maj 2022 til medio 
august 2022.

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

MARTS 2022
 1.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 14.00 Kreativ Cafe i Hammelhuset.
 1.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 3.  Tylstrup Frikirke:
 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.
 4.-5.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 5.  Tylstrup Borgerforening: 
 kl. 14.00-16.00 Fastelavnsfest i Tylstrup Hallens Cafeteria. 
 6.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 8.  Sulsted-Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Banko på Gavlen.
 10.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
 11.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 13.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00-13.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
 13.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 13.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 16.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 16.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 14.00 Senioreftermiddag. 
 16.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Sogneaften i Sognets Hus.  
  Professor Søren Dosenrode: Kaj Munk og  
  hans virke under 2. Verdenskrig.
 18.  Sulsted-Ajstrup Seniorer: 
 kl. 12.00 Fællesspisning med underholdning på  
  Toftegårdscentret.
 20.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.  
  Tilmelding nødvendig.
 20.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 22.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00 Sogneeftermiddag i Sognets Hus.  
  Inge Pedersen, Nørrehalne.  
  En kærlighedshistorie fra Anden  
  Verdenskrig. Gratis kaffebord.
 23.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 17.00 Gud og Spaghetti i Ajstrup Kirke.
 23.  Tylstrup Borgerforening: 
 kl. 19.00 Generalforsamling. 

APRIL 2022
 1.-2.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 3.  Tylstrup Frikirke: 
 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste ved Finn Kier-Hansen. 
 5.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent 
 kl. 19.00-22.00  
 8.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.30 Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
 10.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke.  
  Afslutning for juniorkonfirmanderne.
 10.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 14.00-16.00 Søndagscafé i Sognets Hus.
 12.  Sulsted-Ajstrup Seniorer: 
 kl. 13.30 Banko på Gavlen.
 14.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 19.30 Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke  
  - med musikalske indslag.  
  Efterfølgensde Gratis Kaffebord i Sognets Hus.
 17.  Ajstrup Sogn: 
 kl. 10.00 Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.
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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

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

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Tlf. 96 96 52 00  -  www.digigraf.dk

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

Sulsted Vognmandsforretning ApS
v. Per Thomsen
Stokbrovej 54, 9381 Sulsted
per@sulstedvognmand.dk

3025 9826
www.sulstedvognmand.dk

Containerudlejning · Rendegraver
Kranarbejde · Kørsel med sand og grus

APRIL 2022
 18.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.30 Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.
 19.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
 20.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 27.  Ajstrup Sogn:

kl. 19.30 Koncert i Ajstrup Kirke. Lund og Lindholm duo.
 28.  Sulsted-Ajstrup Seniorer:
 kl. 13.30 Banko på Toftegårdscentret.

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,- 

MAJ 2022
 1.  Ajstrup Sogn:
  Konfi rmation i Ajstrup Kirke.
 3.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 6.-7.  Abbé Pierres Klunsere:
 kl. 10.00-16.00 Loppemarked.
 18.  Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent
 kl. 19.00-22.00  
 19.  Ajstrup Sogn:
 kl. 9.00 Morgensang i Sognets Hus.
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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

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

Tylstrupvej 1, 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

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

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.

GRILLBAR

Luneborgvej 73 – 9382 Tylstrup
Tlf. 6015 9382 – www.komgladhjem.nu

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS

Tylstrupvej 12
DK-9382 Tylstrup

info@equitailor.dk
Tel.: +45 61 30 10 49

www.EquiTailor.dk

Trine Mette Olesen
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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

Lokal 
rådgivning 
- så er det os,  
du skal spørge. 

Brønderslev - T 8222 9700

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

ALT I GULVE

TYLSTRUP
GULVHUS

Tylstrupvej 12 - 9382 Tylstrup

Ege-tæpper - Trægulve
Vådrum - Gardiner

Carsten 28 15 26 11

98 26 14 18

  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

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

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

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 40 33 43 67 · murer.ajstrup@gmail.com

Murermester
SØREN SØRENSEN

STØT BLADETS 
SPONSORER 

DE STØTTER OS
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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:
Majken Johannesson  
28 44 43 31
formandajstruphus@gmail.com 
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 
23 70 32 43 
Lone Mandrup  
98 26 26 26
Organist:
Mette K. Christensen
20 95 66 72
Kirkeværge:
Søren Sørensen 
40 33 43 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

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

EGNSMINDESAMLINGEN  
FOR SULSTED OG  
AJSTRUP SOGNE
Helge Ziegler  
29 65 02 09  
egnsmindesamlingen@
gmail.com

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

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

KFUM-SPEJDERNE 
SULSTED/TYLSTRUP 
GRUPPEN
v/ Bodil Bach 
98 26 18 53

NEJST RIDEKLUB 
Formand:
Ann Øland Lodborg 
20 48 77 83

 
 
 
 

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

STOFA/AN-TV 
88 30 30 30

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

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
Hjemmeside kontakt:
Brian Lilholt 
lilholt.brian@gmail.com

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

TYLSTRUP FJERNVARME
Aalborg Kommune 
99 31 31 31

 
 
 
 
 

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

TYLSTRUP HALLEN 
Formand:
Søren Faurholt  
20 32 04 68 
sorenfaurholt@gmail.com 
Halinspektør:
Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP SAMRÅD 
Formand:
Lone Sudergaard 
28 14 27 22  
lonesudergaard@live.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 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: 
Kirsten Kristiansen 
53 73 33 11 
kirstenkristiansen@outlook.com

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

VENSTRE
v/ Ib Jensen 
98 29 71 77 


