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Dagsorden for ordiner generalforsamling

tirsdag den 28. marts 1995, kl. 19,30
pA Aabybro bibliotek.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelse.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af to revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen der forventes slut kl. 20,15.
Er alle velkomne til, at hore fhv. forvalter pA ToftegArdene;

A. Brandt, der kalder sit foredrag "Soldat under bes@ttelsen".
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Skolerne iAaby

Skolerne i Aaby omtales ifolge Jorgen Jorgensen, der har indsamlet

oplysningerne, allerede fra 1540.

PA de folgende sider er det isar de tre kommuneskoler; Nordre skole,

Ssndre skole og Skovenge skole, der omtales.

Aaby Nordre Skole (ldag Kirkevej 19)

Da Aaby Nordre skoles larerbolig og skolestue opfortes i 1847, omtales der

at vere 4 alen mellem loft og gulv. Bjalkeloft med bredder, ikke gibset, det

anses ikke for heldigt, da der ingen ventilation findes.

Boligen bestod indtil 1876 af tre varelser. Dette Ar udvidedes boligen med et

varelse, men pA lererens egen bekostning. Senere er ogsd af lereren ind-

rettet et kvistvarelse oA loftet.

Da larer Jens Christensen, der var af gammel Aaby bondeslagt, i 1876 tog sin

afsked, ansattes larer Jacob Andreas Schou. Han havde virket ved Sondre

skole fra 1. november 1871 , indtil han flyttede til Nordre skole. Pd det tidspunkt

var der kun to klasser ved skolen.

Han drev selv skolejorden, var i flere Ar bAde formand og kasserer for Aaby By-

mejeri, som han iovrigt var med til at oprette.

| 1900 bliver larer Schou enig med kommunen om, at denne overtager

embedets karlod pA 10 tdr. land, mens embedet beholder de to tdr. land ost

for kirken mod at Schou afkorter 50 kr, endvidere afloses fouraqen med den

ansatte verdi 87,O4 kr. fra januar 1901 .

lembedsbogen for 1900 anfores lererens lon til 900 kr. + kirkeby-lererlan:

50 kr., afkortning for jordlod 285 kr. Fourage: 87,O4 kr. Hojtidsoffer: 151 ,32 kr.,

Accidenser: 117,91 kr. lalt afkortet 641 ,27 kr. Restpengelsn: 309 kr. +

organistlon 100 kr.
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| 1904 foretages hovedreparation af skolen, idet strAtaget blev ombyttet med

tegltag, og gavlene samtidig opmuredes til spidsgavle.

Da skolen i 1909 blev udvidet med to skolestuer i lererens have, blev der ikke

givet nogen godtgorelse. Dog lod sognerAdet indrette et gavlverelse pA ostre

ende af loftet. Den gamle skolestue blev indrettet til bolig for en lererinde.

Efter larer Schous dod i 1910 ansattes Lorentz Chr. Poulsen i embedet.

Han havde veret ved handelen, forberedte sig senere ved ophold pA Askov

Hojskole ti l  Ranum Seminarium, hvorfra han demiterede i 1906. Var larer i 3

3/4 hr ved Lundbak skole i Jetsmark, inden han ansattes som lerer oo kirke-

sanger i Aaby.

| 1910 ansogte larer Poulsen i forening med sognerAdet, om at fA skolelodden

aflost t i l  afkortningssummen 50 kr., hvilket blev imsdekommet. I 1911 indgik

sognerAdet pA, at overlade den gamle lade samt 200 kr. til lereren, mod at

denne opfsrte et forsvarligt og velindrettet baghus ved skolen. Dette sket, men

lereren lod det opfore narmere ved selve skolebygningen, hvorued der op-

ndedes, at haven fik en smukkere og mere praktisk form.

Skolen var pd dette tidspunkt fire-klasset.

Lerer Poulsen var en dygtig, men desvarre var hans helbred ikke sA godt,

hvorfor der ofte mate ansettes vikarer under hans sygdom. Han dode den

24. december 1939.

1 . september 1909 blev lererindeboligen taget i brug af forskolelererinde Else

Marie Rasmussen, datter af lerer Niels Rasmussen i Fristruo skole.

1 . februar 1918 tog hun sin afsked, da hun blev gift med pastor Steffensen og

flyttede til Engesvang ved Silkeborg.



1. september 1918 ansattes Eva Nielsen i embedet. Hun virkede indti l

1. december 1922, da hun tog sin afsked.

Den 1 . april 1923 ansattes Kirsten Fisker, men efter kun en mAned blev hun

syg, og havde vikar i 2 112 ir inden hun sogte sin afsked 1 . september 1 925.

Derefter var Laura Bjorn ansat indtil 1927, da hun sogte sin afsked pA grund

af giftermAl.

Efter hende ansattes Emma Ssrensen den 1 . september 1927; hun virkede

ind t i l l .  j un i1950 .

1 . december 1950 ansattes Karen Margrethe Ssrensen. Hun tog sin afsked

1.  maj  1955.

1. november samme 6r besattes embedet af Catrine Marie Jensen fra Novling.

Hun boede i forstelererens bolig, da Nordre skole blev nedlagt 1. april 1955.

(Samtidig blev Centralskolen taget i brug.)

Dog fortsatte Nordre skole, som forskole. Catrine M. Jensen underviste derfor

de to forste drgange, indti l 1 . august 1957, da hun tog sin afsked.

1. september 1957 blev Dagny Ingeborg Rojkjar ansat. Hun fortsatte indti l 1.

september 1961 , hvorefter der var forskellige vikarer til 1 . august 1966, hvor

skolen helt oohorte.

Efter lerer Poulsens dod i 1939 blev Carl Abildgaard ansat iembedet. Han

boede i Nordre skole indtil 1955.

I denne periode voksede bornetallet sA meget, at skolen blev udvidet med en

5. og 6. klasse. Lererstaben blev udvidet med larer Bertel Bertelsen, og

senere med larer Dagny Abildgaard.

Det blev nodvendigt, at tage lererindeboligen i brug som klassevarelse, lige-

som der en tid blev undervist en klasse, i en stue i naboejendommen mod syd.

6





Aaby Sondre Skole (ldag Ostergade 103)

EftehAnden som befolkningstallet og dermed ogsA bornetallet voksede, blev

det nodvendigt med endnu en skole. Den blev placeret ved krydset Toftevej -

Thisted Landevej.

De forste mange Ar var skolen to-klasset med kun et klasseverelse.

lfolge embedsbogen er skolelokalerne pA vestsiden, som vi kender dem idag,

opfort 1903, men der har veret skole lange fsr den tid, idet lerer J. A. Schou

virkede som larer ved Sondre skole lra 1 . november 1871 . indti l han blev an-

sat ved Nordre skole i 1876.

Hojskoleforstander Jacob Ssrensen Beck blev i 1883 beskikket som enelarer

ved Sondre skole. Han var demiteret fra Ranum 1856, med hovedkaraktererne

"meget duelig". Far han i 1877 oprettede Hojskolen i Aaby havde han varet

lerer bl.a. i Nordborg pd Als, og 13 Ar i Haldager iVadum sogn. Han tog sin

afsked fra Ssndre skole i 1902.

I november samme dr blev seminarist Soren Rasmussen larer ved skolen, og

organist ved Aaby Kirke. Han var af bondeslegt, fodt 1862 i Aarslev ved Ar-

hus, demiteret fra Ranum 1883 med hovedkaraktererne "duelig", samt eksamen

i orgelspil.

I embedsbogen skriver han, at han iforrige embede holdt aftenskole for unge i

omtrent 10 Ar. lvinteren 1902/03 holdt han aftenskole iSondre skole. Sogne-

rddet bevilligede 15 kr. samt brandsel, amtet bevilligede 45 kr. og eleverne be-

talte 1 - 2 kr. hver. Ssren Rasmussen fik sin afsked med pension pd grund af

sygdom 1. september 1922.

1. november 1922 kaldtes Laurits Jacobsen Ssrensen til enelerer ved skolen.

OgsA han var af bondeslagt. | 1927 forfremmedes han til fsrstelarer, idet der

da blev ansat en lererinde, samt bygget klassevarelse og lererbolig pA den

anden side af Toftevej (idag Toftevej 2), sA skolen nu blev fire-klasset.

| 1955 blev L. J. Sorensen fsrstelerer ved den nyopforte Aaby Centralskole.

Herfra tog han afsked med pension 1 . november 1962.
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I det nyoprettede lererembede ansattes Mariane Vestergaard, hvor hun var

indtil hun tog sin afsked som 65-Arig.

Ved Centralskolens oprettelse i 1955, blev de 4 eldste klasser flyttet derhen;

mens de 3 yngste klasser stadig undervistes i klasselokalet pA ostsiden af

vejen. Den eldste del af skolebygningerne blev herefter ikke brugt til under-

visning.

De yngste elever blev senere undervist af Hanne Kjargaard, der dog ret tidligt

mAtte holde op p.g.a. sygdom. Herefter ansattes Edith Buhl, der underviste

indtil ogsA de yngste klasser i 1966 flyttedes til Centralskolen. Ssndre skole

var hermed definitivt nedlaot.

Skovenge Skole (ldag ToftegArdsvej 138)

| 1890 blev der bygget en skole pA Skovengene. Det kostede ikke meget at

bygge dengang. Der var tilbud om murerarbejdet for 100 kr., tamrer- og sned-

ker arbejdet 85 kr., tekkearbejdet 7 are pr. kvadratalen. Tommer og fjel skul-

le ksbmand Nielsen i Vedsted levere - i god kvalitet. Mursten leveredes af Pa-

num (Birkelse). Kalke'n leveredes af en kalkbrander i Biersted.

Samme Ar ansattes en larer fra 1. november til 30. april, for 200 kr.

Der blev kun holdt skole om vinteren, de forste 4-5 Ar. Om sommeren mAtte

bsrnene sA tage den lengere tur til Nordre skole. I skolen var der kun et klas-

sevarelse, og derfor kun to klasser.

Larer Pedersen var vist den farste egentlige fastansatte larer ved skolen.

Han virkede indti l han gik pA pension i 1926.

Efter ham var larer Marinus Larsen i embedet, indtil det i 1955 blev nedlagt

og eleverne flyttet til Aaby Centralskole.

De sidste 7-8 6l var Skovenge skole narmest kun en forskole, idet eleverne

fra 10-Ars alderen sogte Nordre skole.
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Fra embedsbogen

Den 2. oktober 1900 var lererne forsamlede i prestegArden og forhandlede

om undervisningsplanerne. Folgende vedtages.

Der skal Arligt i hver klasse undervises i religion 123 timer. Dansk og skrivning

328 timer. Regning 102 timer, Historie- og anskuelsesundervisning 72timer

Geografi og naturkundskabT2 timer og Sang 41 timer. lalt 738 timer. Gymna-

stik 41 timer.

Yngste klasse.

Med yngste klasse gennemgAes pA 1. 6r Gl. testamente, rigets deling og Nye

testamente indti l Hell igAndens komme over Apostlene, undtagen lignelserne,

dernast de 10 bud og fadervor uden forklaring.

Dansk.: Lasning af en bog for mindre bsrn. Afskrivning efter en bog, let diktat

og meget lette stile. Kendskab til navneord, tillagsord og udsagnsord.

Regning: De fire regningsaner med tal indti l 1000, og der begyndes med be-

nevnte stgrrelser.

Historie: Bornene skulle ved fortell ing og genfortall ing lare sagnhistorien og

enkelte trek af historien.

Geograf i : Danmarks geograf i.

Sang: Lette salmer og sange, efter regulativet.

Eldste klasse.

Religion: 1 . Ar Gl. testamente indti l r igets deling, Matteus evangelium, de 10

bud, indtil troen. 2. Ar Resten af Gl. testamente, Apostlenes gerninger og

kirkehistorie efter cirkulere, samt trosartiklerne. 3. Ar Ny testamente, fadervor

og sakrementerne, 10 salmer Arligt.
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Dansk og skrivning: Efter cirkuleret.

Historie: 1. Ar. Danmarks historie indtil reformationen. 2. Ar. Resten, og ver-

dens historie efter cirkuleret.

Geografi: 1. dr Danmark og Europa, undtagen'Sydeuropa. 2. Ar Sydeuropa

og de fremmede verdensdele.

Regning og sang: Efter cirkuleret.

Det samlede antal skoledage var 246 med 11 9 f ridage Skoleordningen var:

1. klasse: 4 dage om sommeren og 2 om vinteren.

2. klasse: 2 dage om sommeren og 4 om vinteren.

Vedtegter for skolens renholdelse

1. Gulvene i skolerne skal holdes t@tte og ferniserede.

2. Larene skal fsr undervisningens begyndelse og ifrikvarterene sorge for

at vinduerne lukkes op og skolestuen udluftes ved godt gennemtrek.

3. Skoleborde og benke aftsrres med en vAd klud daglig.

4. Gulvene vaskes daglig og en gang ugentlig, sammen med panel, med

sabevand.

5. Skolestuen kalkes; hvor der findes breddeloft vaskes det en gang arligt.

6. Til hver skole anskaffes 2 spyttekummer, som daglig renses og forsynes

med vand. Det er forbudt at spytte pd gulvet. Til hver skole anskaffes 2

svampe og to vandfade, som daglig forsynes med rent vand. Hvert barn

skal vare forsynet med en tavleklud. NAr tavlen renses, vaskes tavlen med

svampen og renses med tavlekluden. Det er forbudt at spytte pA tavlen og

rense den med henderne.

De under 1-6 anlarle bestemmelser kommer ogsA efter omstandighederne

til anvendelse pA forstue og gymnastiklokaler.

8. Skolens retirader skal daglig renses og holdes rene, og vaskes 1 gang

ugentlig. Pissoiret skal daglig udskylles.
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9. Det er bornene tilladt at opholde sig i skolestuen, mens de spiser deres mad

ellers mA de kun i ugunstigt vejr opholde sig i skolestuen i fritiden.

Hvert barn skal v@re forsynet med et par skiftesko, som kun md benyttes i

skolestuen.

Alle skolernes boger skal nummereres og de samme bsrn skal sA vidt

muligt benytte de samme boger.

NAr lereren har mistanke om, at et barn lider af tuberkulose, skal han

straks afgive anmeldelse derom til skolekommissionen, der har tilsyn med

skolen. Vedkommende skal da pA kommunens regning lade barnet under-

soge af en lage. NAr denne erklarer at barnet lider af tuberkulose, skal

skolekommissionen i samrAd med lagen tage bestemmelse om, hvad der

bar gares for at afvarge smittefaren for de andre born. Bortvisning fra

skolen bor dog kun finde sted, ndr barnet er starkt angrebet, eller kan flyt-

tes til et sanatorium.

Uden for skoletiden md skolestuen ikke benyttes uden skolekommissionens

ti l ladelse, og de der benytter den, skal selv sorge for rengoringen.

Det pAhviler kommunalbestyrelsen, at drage omsorg for at skolelokalerne

renholdes i overensstemmelse med nerverende vedtagt, samt at udrede

de dermed forbundne omkostninger.

Skolekommissionen har at forvisse sig om, at denne vedtagts forskrifter

noje overholdes. Denne vedtagt har skolekommissionen aproberet og for-

langt indfort i embedsbogen. Skolekommissionen venter, at de herrer la-

rere vil gore hvad de kan, for at denne vedtagts forskrifter overholdes, og

sender den hermed ti l  cirkulation med anmodning om, at den bliver indfor.t i

embedsbogen snart og uden videre ophold.

1 1 .

12.

1 3 .

14 .

1 5 .
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Omkring drhundredeskiftet var skoleudgifterne meget beskedne.

| 1896 var f.eks. udgifter til Aaby Nordre Skole kun 669,24 kr. og heraf fik

lareren som lsn 471 kr.

Til Aaby Ssndre Skole 757,51 kr. Heraf til lereren 687 kr.

Skovenge Skole 549,04 kr. Heraf til lareren 430 kr.

Derudover var der til fellesudgifter til alle tre skoler 183,47 kr.

Det vil sige udgifter til sognets tre skoler i 1896 kun androg 2159,26 kr.



Skovenge skole havde indtil larerskiftet i 1926, 4 tdr. land jord pd vestsiden

af Toftegdrdsvej, lige overfor det nuvarende nr. 156.

Det fremg6r ikke helt klart, om det var skolen, der ejede jorden, men det er

mest sandsynligt at det var larer Pedersens private ejendom.

Der var en lille lade, hvor der var plads til et par grise, 2 fAr og en hest.

De store drenge i eldste klasse var meget behjelpelige med arbejdet - de

ville hellere lave noget praktisk, end sidde i skolen.

Billedet viser larer Pedersens karetaj, svigerfar Lars Larsen (Degn) med

tommen, fru Hanne, og lerer Pedersen. Hesten hed Fip.
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Foreningens virke i 1994

Fsrst i februar var planlagt et mode med menighedsrAdets sogneudvalg,

om emnet "Nedarvede skikke ved kirkelige handlinge/'; msdet mAtte aflyses

p.g.a. snevejr. Det blev istedet afholdt i Sognegdrden den 8. september, med

Jorgen Jorgensen og Soren Eriksen, som indledere fra Lokalhistorisk forening.

Der var ca. 50 ti lhsrere.

Den 28. marts var 46 medlemmer ti l  rundvisning pA TV-Nord; en interessant

aften med Pia Stuckert som vartinde.

Den 9. maj holdt vi mode med Knud Erik Jacobsen, Lejre. Han fortalte om sine

drenge- og ungdomsAr i KobmandsgArden pa Skovengene. En veltilrettelagt

redegorelse, der blev overvaret af mange tilfredse tilhsrere.

Den 1. august havde vi aftentur i bus; over Rendbek, Sdr. Saltum, Hjermitslev,

over Ingstrup ss ti l  Vrensted, Thise, over Hammelmose og Vildmosen hjem.

Et aftenmode i september mAtte udgA af programmet.

Der har varet en del besogende i arkivet. I januar var Aalborg Slegts-

forsknings lorening pd aftenbesog. AMU-centret og mange skoleklasser

har besogt samlingen i Arets lsb.

Der har ogsA pA Abningsdagen - mandag kl. 15 - 18, varet pant bessgt,

men bestyrelsen hAber pA flere.

I Arets lob er der indkommet flere bil leder og ting ti l  samlingen.

Medlemstallet er dalet lidt, men vi er dog stadig over 200.

t9



Hindtegnet kort

Kortet pi midtersiderne er tegnel af Jens Brun Eriksen, der er fsdt pA Rosen-
lund den 18. september 1911.

Jens Brun Eriksen tog som ung ud at sejle, han blev senere kaptajn. Han bor

i dag iArhus.

Kortet forestiller Aaby/Aabybro, som Jens B. Eriksen husker dei fra drenge-

Arene 1915-25.

Beboerne havde dengang, som det fremgdr af kortet, ofte et tilnavn.
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Rsverne i Sandelsbjerg

En lille juledag kom tolv store, sterke karle ind i roftegard. Hver hamrede sin verge
pa bordet og forlangte mad og drikke. Manden forstod godt, hvad det var for nogen
folk; men han bsd dem velkommen og bad konen sette julemaden frem, og snaft
sad de fremmede og smovsede i sigtebrod, steg, polse og grisesylte, mens manden
flittigt skenkede ol og dramme; for af alle dem, han havde hjemme, var der ingen,
der bedre kunne bugte disse stinde karle, end flasken.

Men konen var aldrig forknyt. Hun listede sig ud i stalden, fik fat i deres hingst og
red i et flyvspring op til Birkelse; kort tid efter var garden omringet, og da roverne vil-
Ie skyde, slog alle deres basser klik, for pigen, der gik og torrede olsjatter af bordet,
havde listet sig til at vride karkluden p6 fangknudtet.

Rsverne blev fanget og henrettet - ,,hver jen',.

En sondag morgen nogen tid efter kom en tiggerkelling til ToftegArden.

Konen var ene hjemme med sin tidrige datter, for de andre var i kirke. Kallingen,

som var stor og sterk, truede Toftegardskonen pa livet og forlangte at se, hvor de
gemte deres penge. "Ja, skal jeg absolut sige det, sa ligger de pd bunden af oen
ork (ark, kiste) som star der'', sagde konen. Hun abnede orken, og da kalringen
ivrigt bukkede sig ned og begyndte at rode efter pengene, vippede konen hende ned
i orken og slog den i las, og sa sendte hun datteren op til kirken for at hente mand-
folkene.

Uheldigvis traf hun udenfor kirken en gammel stodder, der narrede hende med hjem.
Han skulle nok hjelpe dem mod den lede kvinde. Gdrden n6ede de i hast, men
doren var'laset, og da stodderen havde stukket hovedet ind gennem et hul unoer
dortraet for at kravle ind, halshuggede konen ham med en brandeokse.

Det var selv rsverstodderen; tiggerkellingen var hans kone og de tolv rovere oeres
sonner. De holdt alle til i en kule i Sandelsbjerg.

Nogen tid efter kom en bitte fattig dreng til garden og sogte plads som hyrde.
Han blev i garden, og da han var dygtig og pariderig, brev han som voksen gift med
datteren, netop hende der blev sendt til kirken efter hjalp, og efter de gamles dod fik
han ToftegArd ifaste.
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Det sA ud til, at de unge levede helt godt sammen, men engang- imellem var manden

underlig; det var som om han gik og grublede over noget.

En sondag eftermiddag fik han konen og deres lille barn med ud pd en tur til

Sandelsbjerg; her kom det onde op i ham, og han rAbte til konen:'Jeg er rover-

folkenes yngste ssn. Dine foreldre har jeg at takke for al den ulykke, der er hendt

mig og mine, men nu skal jeg havne det hele pi dig, det har jeg lovet sd lange".

Ude af sig selv for han ind pd hende; men hun gav ham et veldigt skub, sA han rog

pA hovedet i en torvegrav og druknede.

Sd var det endelig forbi med roverpakkei pA Sandelsbjerg.
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Nuvarende bestyrelse

Gunnar Molgaard

Jens Jensen

Birgit Pedersen

Harry Nielsen

Villads Villadsen

Ellen Sofie Mumgaard

Johanne Hansen

Lars Nielsen

Ejvind Tranum

Karvej63

Kirkevej36

Grundtvigsvej 1

Fristrupvej 37

Fasanvej 17

Zstergade 16

Kattedamsvejl06

Kervej131

Klaventq2S

98241260

98242299

9824 14 80

98 24 14 02

98 24'19 23

98241020

98 24 10 56

98242274

9824 14 54
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