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Om Kirker i Aabv
Beretning om hvordan en lille drengs tilsyneladende hdbl4se skrcbne
kan vende sig til det bedre, sd han vokser op og bliver stamfader til en
rrekke dygtige efterkommere, spredt over en stor del af Danmark.

Den lille dreng hed Anders Christiansen Beck, f6dt 18. marts 1792
i Gudbjerg sogn pfl Fyn. Moderen ugifte, Marie Andersdatter, var pi
dette tidspunkt ansat som tjenestepige pi godset Mullerup pi Fyn,
samme sted var faderen Chr. Beck ansat som skytte. Drengen var f4dt
uden for aegteskab, dog blev foraldrene senere gift. Efter kort tids
forlpb dgde Marie Andersdatter, og hjemmet blev opl6st, og den lille
dreng kom i pleje hos sin morbroder Jeppe Andersen, der i 1792 var
blevet antaget som degn i Aaby. Pi dette tidspunkt boede ejeren af
Birkelse Gods, kammerherre Frederich Christian Scheel, ridder til
stamhuset Birkelse og Mullerup pi sidstnevnte gods. Da det dengang
var den stedlige godsejer, der sgrgede for skole og antog degne,
skal her nok findes forklaringen p6, hvorfor en degn fra Fyn bliver
ansat i Aaby.

Her i dette degnehjem voksede Anders Christiansen op, og blev den
28. december 1817 gift i Aaby Kirke med Mette Jensdatter. Hun var
fpdt i Vedsted 2. september 1791, hendes foraldre var Jens Andersen
og Maren J6rgensdatter i Mumgaard. Forloveren var Lars Jensen i
Aaby og Poul Jensen i Mumgaard. Sammen fik de fire b6rn, tre piger
og en dreng. Ane Marie Andersdatter f4dt 16. oktober 1817 - Jeppe
Andersen fadt"23. januar l82l - Johanne Cathrine Andersdatter f4dt
20. februar 1824 - Marie Andersdatter f4dt 22. maj 1829. Disse fire
bgrn blev alle gift, og kom sammen med egtefallen til at danne grene
i et stort stamtr?e, som har bredt sig med dygtige og livskraftige kviste,
spredt over store omrider. Ane Marie blev gift med Mads Sgrensen pi
Bjerget, og var derved med til atf4re den kendte Bjergslagt videre.

Jeppe Andersen blev gift med Ane Kirstine Pedersdatter fra Skald i
Vedsted. Han havde en gird i Biersted, hvor han boede. Var medstifter
af Aaby-Biersted Sparekasse, og en tid medlem af sogneridet. Fra ham
stammer de mange Jeppesener, hvoraf flere har gjort sig geldende i
offentlige hverv, som sognefoged og sognerids-medlem.

Sogneridsformand Jens A. Jeppesen, der var formand for Aaby-
Biersted Sognerid i25 fu var afden slzegt.

Johanne Cathrine blev gift med Poul Chr. Jensen. De havde ifglge
kirkebogen fire drenge. Anders Chr. - Jens - Jeppe og Johan Peter
Poulsen. Deraf er de tre sidste kendt her i Aaby. Jens, bedre kendt som
Jens Kjer eller Jens Bgdker gift med "Faster Kj&r", boede i en lille
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ejendom pA Aaby Mark. Havde kun en s@n, der d6de som ung.
Jeppe blev gift med Birthe Clemmensdatter og boede i en ejendom

nede ved Kngsgaard, udstykket fra Birthes barndomshjem. De havde
flere b6rn, her kender vi Niels Poulsen, Vesterhouen og Marie og
Christen der boede i hjemmet sammen med moderen, der ret tidlig
blev enke, og her blev de boende efter moderens dpd.

Faderen Jeppe var landpost, sammen med han passede husmands-
bruget. Den yngste af s@nnerne Johan Peter blev gift med Ane Marie
Jensen. Af b6rn fik de Johanne, der dpde som ung pige, Anders Chr.
der var vognstyrer ved sporvejene i Kgbenhavn, Jens der var sogne-
prest i Stgvring, Poul Chr. der var kaptajn, magister og h6jskole-
forstander i Aaby, Ejnar der vist ogsi var ved militaeret og sidst en
Johanne.

Den yngste af de fire bgrn Marie, blev gift med Sgren Gundersen.
Deres to sgnner Gunder Lorentzen S@rensen (bedre kendt som Gunder
Ovesen) og Anders Chr. Sorensen Beck er kendt her pi egnen.

Gunder havde en gird i Biersted. I hjemmet var der flere b@rn bl.a.
den kendte musiker Ludvig Gunder, der sine sidste 6r levede i den
gamle Ndr. Skole i Aaby. Broderen Peder Gunder der drev g6rden
videre efter faderen, mens det nu er dennes s6n Gunder og hans s@n,
der har girden, der er udvidet med mere jord, moderniseret og drives
med malkekveg.

Den anden af Marie og Spren Gundersens s6nner blev gift og boede
i Knepholt i Vadum Sogn. Han d6de ret ung, hvorefter hans enke
Larsine Sprensen bedre kendt som Larsine Beck; boede her i Aaby, lidt
nord for Aaby Ndr. Skole, hvor hun i mange 6r tog sig af skolens
daglige reng@ring. Hendes tre bprn Anders, Sprine og Frants Beck
S@rensen. Heraf har Sgrine og Frants b@rn her pi egnen, mens Anders
dpde ugift. Degnehjemmet hvor Anders Christiansen Beck kom i pleje
og voksede op, var huset der ligger lige vest for parkeringspladsen ved
Aaby Kirke, i dag Kirkevej nr. 36.

P. M. R6rsig skriver i Vendsyssel Aarbog om skoler og degne i Aaby.
Indberetning til Aalborg Bisparkiv den 30. juli 1744. - Degneboligen
ligger i Aaby Sogn lidet sydvest for Kirken. Her har Jeppe Andersen
boet fra 1195 tll han dpde 1805. Efter hans d6d har hans enke muligvis
besiddet ejendommen og drevet den videre med hjalp af plejespnnen,
idet det fremgir at Anders Christiansen Beck den 7. september 1820
fir stedet i faeste efter degneenken Madam Andersen.

Degnen Jeppe Andersen mfl have vaeret en driftig mand, idet det
andet sted fremgir, at hans enke har solgt en ret stor engparcel i
Biersted, af hartkorn 1 Td. 1 Skp. og 1 album. K@ber var Niels Jepsen



Kirkevej 36, Aaby.

i Torngaard, kpbesummen var 300 Rgdl.
Efter Jeppe Andersens d4d er skole og degnebolig flyttet hen Ost for

Kirken, hvor der er holdt skole en tid. Skolen lfl pi et areal mellem
Kirkegflrden og Hovensvej. Dette areal blev tillagt Kirkegirden 1875
efter at skolen for lrngst var ophgrt der.

Efter Anders Christiansen Becks dod 1845, overlod enken den 11.
august 1850 festet pi ejendommen til svigersgnnen Poul Chr. Jensen,
som nok pi et senere tidspunkt k6ber til selveje. Herefter er ejendom-
men overgiet til sgnnen Johan Peter Poulsen, der i vurderingen for 6r
1900 stir som ejer.

Den lille dreng opniede siledes i sine manddoms 6r, at blive betroet
hvervet som sognefoged, et hverv han bestred indtil sin d6d. Det for-
treller lidt om manden, idet et sidant hverv almindeligvis blev betroet
en mand, der havde evner og nOd almindelig respekt i befolkningen. -
Dyder som ogsi kan spores i den efterfglgende slegt.

Omtale af Jeppe Andersen

Efter omtale af Jeppe Andersen i Biersted med tilnavnet Ravn, f6jes
f6lgende til: Om Jeppe Andersen fortrlles, at han havde varet forlovet
med en pige fra Aaby, men forholdet holdt ikke. De havde begge varet
ved prasten i Aaby sammen med deres forlovere, hvor de fik deres
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forlovelse indskrevet i kirkebogen, sfl der kunne lyses til egteskab,
som skik var, en bestemt tidf4r egteskab mfltte indg6es.

Da tiden fpr brylluppet nermede sig, mOdte Jeppe Andersen med sin
forlover i pigens hjem, for at traffe n&nnere aftale om brylluppet.
Imidlertid var den vordende brud utilpas og 16 i sengen i sit kammer.
Pigens foreldre syntes dog Jeppe skulle gi ind og tale med sin vorden-
de brud, mere syg var hun da ikke, end hun gerne ville tale med ham.
Knap var han kommet inden for og havde fiet d6ren lukket, fgr pigen
udbr@d: "Tak, Jeppe - hvis a' mh vm' fri, s6 mi du fi de tre r@de heste
og vognen, som far har lovet os i bryllupsgave". Kerligheden til vogn
og heste synes at vere stprre end til pigen, for han valgte at kgre til
Biersted med heste og vogn, sfl der blev ikke noget bryllup den gang.

Kirkebogen i Aaby beretter, at trolovelse fandt sted, og at det blev
ophevet ved gensidig underskrift af begge forlovere. Historien med
vogn og heste har cirkuleret i pigens familie og er senere blevet ned-
skrevet af et familiemedlem. - Omkring et flr senere blev begge gift
med hver sin egtefelle, si miske var det ikke en pludselig opstflet
sygdom, der var skyld i bruddet. Miske ogsi det, at det engang var
almindeligt at foraldrene var medbestemmende om valg af egtefelle,
kunne have betydet noget.



Om kirkegirden i Aaby
Da der for kort tid siden blev indviet og taget i brug, en udvidelse af
kirkegflrden i Aaby, kan der vere anledning til at se lidt tilbage p6,
hvordan forholdene var tidligere.

Hvor lenge der har veret kirkegird; (begravelser) ved Aaby Kirke,
er der vel ingen der ved, men det er vel nerliggende at antage, at
omridet omkring kirken har varet brugt til begravelser, si snart kirken
var bygget, mflske endda fgr. Rigtig nok har grunden under gulvet i
kirken ogsfl varet anvendt som begravelsesplads, men nok kun for
sarlige standspersoner. De beskedne pladsforhold medfgrte, at almin-
delig brug ikke kunne vere mulig.

Hvad vi sikkert ved om Aaby Kirkegird, er at den forhen strakte
sig over et meget mindre areal end i dag. Det drejede sig om arealet
mellem norddiget og den brede gang, der fgrer til den brede gitterlige i
@stdiget, idet dette dige var 25-30 m fra Hovensvejen. Pi dette areal
mellem @stdiget og Hovensvej, li der pi et tidspunkt en skole. Arealet
blev tillagt kirkegirden 1875.

I norddiget var der en opgang fra den lavere liggende prestegirds-
have, her var der et knaek i diget. Det var arealet her Ost for, der da
blev tillagt. Opgangen hvor der var et par stentrin, blev af presten
benyttet, nir han forrettede tjeneste i kirken.

Neste udvidelse fandt sted i 1933. Da blev arealet syd for den brede
gang og til det nuvarende syddige tillagt, si pstdiget blev forlenget.
Samtidig blev vejen fra Biersted omlagt til at gi syd for det nye dige.
Forhen stod der pi kirkegflrden flere store tr&er, som efterhinden er
blevet feldet. Dog er de to store b{ge i nordsiden af kirkegirden og
den store bgg nord for sideskibet bevaret. Den skal vere plantet af en
ung fr@ken fra Birkelse, der ved et besgg pi Oksholm havde bemarket
et smukt lille bggetre , som hun fik lov at tage med hjem, og Onskede
at plante pi kirkeg6rden i Aaby. Ligeledes er de to store lindetraer, der
stod foran indgangsdpren til den gamle prestegird bevaret og smukt
indpasset i den sidste store udvidelse af gravpladser. @wige trrer og
planter er af nyere oprindelse.

Oprindelig var der ikke noget ligkapel ved Aaby Kirke, for den
almene befolkning. Kun det kapel som Skeelerne havde ladet bygge,
og hvori der stod sarkofager med tidligere ejere af Birkelse gods. F@rst
i 1906 blev der bygget kapel for sognets beboere lidt nordvest for kir-
ken, syd for Skeels kapel. I flere ir stod de to kapeller side om side.
Ved velvillighed fra Skeelernes side, fik man lov til at benytte deres
kapel, imod at der blev skillet et rum fra vestenden, hvor der stir tre
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sarkofager. Herefter blev det af menigheden opf6rte ligkapel nedrevet
og pladsen, hvor det stod, er i dag anvendt til anonyme begravelser.

Da Bierstedvejen, fOr udvidelsen i 1933, forlOb umiddJlbart syd for
syddiget, blev der ved flytningen mulighed for at indrette nogle parke-
ringspladser syd for indgangsligerne ved kirken.

ved den sidste udvidelse blev der skaffet plads for hflrdt tiltrengt
yderligere parkering Ost for kirkegirden.

Med den sidste udvidelse er behovet for gravpradser dekket mange
6r frem.



Per Madsens guldbryllup
Uddrag af graver Peder Justesens bog "Ledige timer"

Pastor Johansen li magelig i sin sofa og rgg af sin pibe. Han havde
bestemt, at i aften ville han rigtig hvile sig, nu havde han heller ikke
haft fri de sidste fjorten dage. Begravelse, bryllup en mengde syge-
besgg og et par aftentjenester, ja, det er ogsi alt for meget for en mand
i min alder, og si som det var varmt i kirken i dag, det var lige ved at
tage vejret fra mig. Han bliver ogsi verre, den ene gang efter den
anden til at fyre, den gode hr. graver, endskpntjeg flere gange har bedt
ham, om at spare lidt pe brrndslet, det er nae sten som han har lyst til at
pine mig. Men han kan vente, til jeg kommer til at tale med ham igen,
si skal jeg alligevel sige ham besked, for han mi nu regne med, at vi
kan nok fA en anden graver, det er vist ikke si vanskeligt. Siledes var
det jo, han sagde det, ham Chresten Klavsen i gir om mig, da vi havde
menighedsridsmgde, men jeg gad nu nok vide, om det er sfl let, som
han tror. Det er nu ikke alle prester, som har si god en rgst, som jeg
har, og det mangler ogsi bare, at en prest skal spprge, om hvad han
mh g4re, som nu om jeg mitte felde de par treer ude i haven. Jeg
ved heller ikke, hvad man skal have det menighedsrid til, som om en
prest har behov, at have barnepige. Ja det er noget rart noget. Var det
si endda nogle dannede mennesker, men det er for det meste nogle
dumme storbgnder, som er si kloge i deres egne tanker, men se om der
er en af dem som kan lese, hvad jeg skriver, nej ikke en, og de dgjer
ogs6 med at skrive deres eget navn. Men nir vi taler om noget, bevares
vel som de si har forstand. Puha, hvor gik det varmt til i gir, men jeg
fik dem jo alligevel sat op mod veggen, det stod jo ganske vist hirdt,
men godt atjeg holdt ud, for havde de f6rst f6et deres vilje en gang, si
var det blevet med dem som med bgrn, at de vil have den altid.

Jeg v"ar miske lovlig hird ved Chresten Klavsen, men hvad, jeg er
da prcst for en ting, men hvorfor tanke pi det, nej, nu vil jeg ikke
trnke pA noget, blot nyde hvilen. Si nu er piben g6et ud og tendstik-
kerne harjeg ladet ligge henne pi tobaksbordet, 6n kan heller aldrig fi
lov til at tage sig mageligheden. Han fik piben tendt og tappet sv@bt
godt om benene, da bankede det pi d6ren, han sagde lidt arrigt "kom
ind!" Han var spandt p6, om det var en, som ville have ham med sig
hjem, enten for at dpbe et lille barn eller til en gammel kone, som er
bange for atdA. Stor blev hans overraskelse, da han ser, at det er gamle
Per Madsen, som kom ind. Per, som han til daglig kaldes, er en gam-
mel mand pil 70 Ftr, han har i mange 6r passet prestens have og gjort
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rent i hpnsehuset og flere steder. Nu er han si plaget af gigt, at han mA
gi ved stok. Nflr han er nogenlunde tilpas, gflr han ofte op til preste-
gflrden, for at tale lidt med presten, for som han siger, 6n har jo haft
meget med vor "Faar" at g4re. Presten kan ikke rigtig forst6, at han
kommer sA: sent, prasten spgrger derfor: "Deres kone er vel ikke blevet
syg?" Nej, ikke sidant, men hun er jo ikke ret strrk af helbredet, og
derfor er det, at vi er blevet enige om, at jeg skulle gi op at tale med
Dem om det, for der er jo ingen som ved, hvor lenge 6n fir lov til at
vrre her pfl jorden. Ja, det er sandt Per Madsen, og det gelder om at
vere rejseferdig, nir der bliver kaldt af os. @nsker Hanne at tale med
mig, sfl skal jeg nok komme ned til hende i morgen, for det er vel ikke
n@dvendig, at tage ud i aften? Nej, nej, hr. pastor, det er ikke sidant,
nej, ser De, det var kun det jeg ville sp@rge Dem om, at De ville g6re
mig og Hanne en tjeneste. Ja, sikkert vil jeg det, dersom jeg kan det,
ved De da ogsfl godt Per Madsen. Jeg har aldrig nrgtet at g4re Dem en
tjeneste, nej, det er si sandt, men dette her er nu ikke sidan en almin-
delig tjeneste, si jeg er ikke helt sikker p6, at De vil. Hanne mente
nok, at De gjorde det, nir jeg blot gik op og talte med Dem om det.
Det glader mig, at Deres hustru har si god en tillid til mig, og hun skal
heller ikke blive skuffet, men nu mi jeg jo have at vide, hvad det er,
som hun pnsker af mig. Ja, ser De hr. pastor, vor nabo Chr. Thomsen
har jo lige haft guldbryllup, og de blev givet en hel del, ja, selv fra
kongen fik de en sk6n skilling. Og nu syntes Hanne, at det var sk6nt,
om vi ogsi kunne holde guldbryllup, men der er to ir til det, og sA
lenge tror ingen af os at Hanne kan leve. Ja, men min gode mand,
faldt praesten ind, jeg kan da ikke holde liv i Deres kone, det er jo
noget som Gud er ene om at bestemme. Det ved De da ogsi godt per
Madsen. Ja, ja, hr. pastor, det var nu heller ikke sidant vi har tankt
det, nej, vi har tankt om De ikke kunne rykke det de par 6r frem, De
har jo bogen som det er skreven i, og vi mente s6, at De kunne let lave
det om, det ville ghde Hanne meget, og hun har vaeret en god hustru,
sA jeg kunne nok unde hende den glrde, inden hun gir i sin grav. Vil
De si ikke g6re det hr. pastor, ene for Hannes skyld? Nej, kom det
bestemt fra praesten, det er umuligt, det mi De da ogsi nok selv kunne
forst6. Per rejste sig for at gi, idet han sagde: "Sagde jeg det ikke nok,
at det var ingen nytte til, at jeg gik, men Hanne var jo s6 opsat pA det',.
Nej, fattig folk skal nu engang ikke vente sig ret meget her pi jorden.
Godnat, hr. pastor! - Godnat, Per Madsen hils Hanne og sig, at jeg
kommer ned til hende en af de fprste dage.

Da Per Madsen var giet, gav presten sig til at gi op og ned af gul-
vet, sm6talen med sig selv. Siledes gik han, da hans hustru kom ind til
ham og spurgte, om ikke han kom ind og drak the. Han svarede hende
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ikke, men gik hen og tog kirkebogen frem, og fandt hvor det stod, at
Per og Hanne var blevet viet, og ganske rigtig var der to ir og en uge
til, at de kunne holde guldbryllup. Han slog bogen h6rdt i og sagde:
"vr@vl og pjat". Hans hustru forstod, at der val noget, som var giet
ham imod, hun gik derfor hen og tog ham i armen, og bad ham fortalle
hende, hvad det var. som han var vred over. Han svarede hende kun:
"Kvinden har alle sine dage vrret til ulykke!" 56, sfl, lille far. Hun
tvang ham ned i sofaen ved siden af sig. Lad os nu tale om det, miske
jeg kan hjelpe dig ud af vanskeligheden. Vist kan du ikke! Det var Per
Madsen som var her og skulle spgrge fra Hanne, om jeg ikke ville lave
deres bryllupsdag omkring, si de kunne holde guldbryllup, endskgnt
det er to 5r og en uge til, at de kan holde det. Hvad synes du? De tror
nu ogsi snart, at de har ret til at forlange alt af mig, men det bliver en
gang l6gn. - Sagde du rent ud nej til det? Om jeg gjorde, nu har jeg
aldrig hprt mage. Er du ikke klogere. Nej, kvindfolk er kvindfolk, og
du danner ingen undtagelse. Hun lagde sin hind pi hans skuldre og
bad ham fortelle hende det hele, for der mitte da vere en grund til, at
de pnskede at holde guldbryllup nu, for de plejede jo ikke at vaere
ufornuftige. Kan det ikke vere ligegyldig hvad grunden er, for jeg har
jo ikke lov til at skrive falske attester, at du ved det. Enten si er Hanne
ved at dg i dag eller i morgen, og hun kan db lige lykkelig enten hun
har haft guldbryllup eller ikke. Hun skal jo ikke have noget med sig i
graven. Det er sandt nok, men jeg kunne alligevel godt gnske, at hun
skulle have den glrde, for hun har ikke haft ret mange festdage i sit
liv, og vi skylder dem ogsi en hel del, syntes jeg. Vrgvl, svarede han
og forsvandt ind i sovekammeret. Da fruen havde lukket og slukket,
sov han. Nrste dag spurgte hun ham, om han var optaget neste fredag,
det var han ikke, hun bad ham om ikke at love sig bort denne aften.

Der blev stor travlhed i praestegirden de fglgende dage, der blev
bagt og stegt og gjort rent som var det til jul, og fruen var rundt i sog-
net, men ingen var rigtig klar over, hvad der skulle ske. Kun vidste
pigen, at de skulle have nogle g@ster en aften, men ikke noget om i
hvad anledning. Selv ikke prasten anede, hvad det var, hun havde for.
Han mente, at det var vel en lille kreds, som de kom sammen med, der
skulle komme. Ganske vist plejede det ikke at vore f6r om sommeren,
men nu mitte det vel passe hende bedst at tage dem og for hans skyld
lige meget. Stor blev hans overraskelse, da der fredag aften lige til spi-
setid kom den ene girdmand med frue efter den anden, og en halv snes
husmand og arbejdsmand ligeledes med deres koner, og larerne samt
hele menighedsr6det mgdte ogsi op, og alle takkede de presten for
indbydelsen. Han vidste nesten hverken ud eller ind, han forsggte
at komme til at tale med hans hustru, men hun var si optaget, at hun
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slet ikke havde tid til at svare ham. Hun skulle jo sgrge for, at de kom
til at sidde ned alle sammen, og der kom jo stadig flere til, som skulle
bydes velkommen. Prrsten var helt nervgs, han gik fra den ene stue og
ind i den anden og si ud af vinduerne. rystede pi hovedet hver gang
der kom en. Han tenkte, mon hele sognet kommer? Det er n&sten,
som man kunne tenke sig sin egen begravelse. Ja, hvad skal det f4re
til. Uh, hvor kan de kvindfolk ogsi finde pi mange sere ideer. Se nu,
der kommer jo ham Spren Larsen ude fra heden, nu bliver det snart for
galt. En som lever helt af kommunen, skal spise til aften hos presten.
Hun m6 vere gal min gode kone, ganske vist har S@ren veret en skik-
kelig og strebsom mand, og det er sygdom, som er skyld i, at han er
kommet pi sognet, men alligevel.

Si hvad er nu det, forpagteren med den lukkede vogn, hvem kan det
dog vare, som han har hentet? Se, mor er ude at tage imod dem, si det
mi da vrre nogle ordentlige folk. Det skulle vel aldrig vare den gamle
lege, det kunne da vere rart om det var siledes. Men nej, hvad ser
han, Per Madsen og Hanne er det, som kommer ud af vognen, og hans
hustru stikker sin arm ind i Hannes arm og fglger dem ind. Han ved
ikke, hvad han skal tro, han ser sig om efter en stol, men alt er optaget.
I det samme 6bner fruen d6ren ind til spisestuen og siger: "Var si
god." Pre sten gik foran, men hvad ser han? For enden af bordet sidder
Per Madsen og Hanne. Fruen giver tegn til ham om at ssette sig ved
siden af Per, og hun selv tage plads ved siden af Hanne. Da de alle er
kommet til bords, og hun har overbevist sig om, at der mangler ingen.
De var m6dt alle, tresindstyve var der daekket til, og det stemte med de
m6dte. Hun ringede si med klokken og pigen kom ind med suppen.
Men fgr hun begyndte at @se op, b6d hun dem alle velkommen, og
saerlig velkommen til hedersgasterne Per Madsen og Hanne. Jeg skyl-
der mine gaester at fortelle dem, i hvad anledning de er blevet budt
herop. Som alle jo ved, har Per Madsen jo lagt meget arbejde her i
prestegArden, og vi har varet glade for at have ham, og derfor havde
vi trenkt at holde hans guldbryllup som en lille piskpnnelse. Men da
der er ingen som ved, hvor laenge vi skal have lov til at vere her pA
jorden, og Per og Hanne erjo ikke helt unge, s6 har vi tenkt, at vi kun-
ne godt mindes deres bryllupsdag i dag, selv om det ikke er, hvad man
kalder guldbryllup. Det er i dag otteogfyrretyve 6r siden de holdt bryl-
lup, det er da en lang tid, der er giet. Velkommen alle! Prasten sad og
gav hans bifald til kende, ved at nikke til hver satning fruen sagde. Og
da de var frrdige med at spise, rejste han sig og ville holde en lille tale
for Per og Hanne. Han ville sige Per tak, for alt det han havde udrettet
for dem her i prestegflrden i de mange ir, og Hanne skulle have sin del
af takken, for han var sikker pi, at uden hende havde Per ikke varet si
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god en mand. For jeg ved, at jeg kunne slet ikke vare praest her,
dersom jeg ikke havde min kere hustru. Fruen afbr4d ham med de ord:
"Det er ikke mig du skal tale om", nej, nej, det er sandt nok, men lad
os nu alle udbringe et leve for Per Madsen og Hanne med Onske om, at
vi alle mfl fi lov til at samles med dem igen om to ir. Lenge leve Per
Madsen og Hanne. Hurra! Hurra! Hurra!

Da prresten og fruen fulgte Per Madsen og Hanne ud til vognen, tog
Hanne prestens hind og sagde rigtig mange tak for den dejlige aften.
Nu er jeg glad, selv om jeg skal dg i morgen, for nu har jeg market,
at De er glade for os, og det er sk6nt at vide, at der er nogen som vil
savne en. Dette her var noget andet end det guldbryllup, som vor nabo
havde, synes du ikke ogsi det Per? Jo, jo, det var alligevel godt, atjeg
gik op til Dem hr. pastor. Ja, jeg vidste nok at De kunne ordne det. Nej,
Per det er min kone, som skal have takken. I det samme kom degnen
ud med en hat i hinden, og han tpmte dens indhold ud i Hannes sk6d.
Det var et par hundrede kroner, han havde samlet sammen iblandt
g&sterne, de ville alle vere med til at g4re den dag si minderig som
mulig, for de to gamle mennesker.

Da de sidste gaster var rejst, gik presten hen og lagde sin arm om
livet af fruen og sagde: "Det er si sandt, at det er ikke godt for et men-
neske at v&re ene." Det er en stor lykke, at have en god hustru, og jeg
er en af de lykkelige. Hun gav ham et kys til "god nat."

P. J.



Et par tips med eg

Egitr lH

Mro oplE 75 g. melkalk eller 200 gr. almindelig lesket kalk i 10
lb vr4 & dct ste i 3 dggn og rgrer ofte i det. Si legges eggene
1q3 !t d€p efter kommes 100 gr. salt pr. 10 liter vand i, sfl undgir
n trlksmag i aggene. Denne blanding stivner ikke, som vandglas,
rrco ef, ellers lige sfl god. Efter en mineds forlob kan eggene tages op
af kalkvand og opbevares t@rt pi aghylder.

Revnede eg

Revnede ag kan koges, hvis man holder dem i et dgrslag over det
kogende vand i en lille stund, si den hede damp bringer det yderste lag
hvide til at stivne inden eggene legges ned i kasserollen for at koge
fardige.

Spejleg i vand

Spar smgrret, nir De spejler ag. Dek bunden af panden med vand,
bring det i kog og sl6 derefter ieggene ud pi panden. Smagen bliver
omtrent som normalt.

Sovsen skiller

Skiller en sauce med ag i, fordi den koges, kan man redde den ved at
tage den af ilden ogrOrc en eggeblomme i. Men si mi man s@rge for,
at saucen ikke kommer til at koge igen.
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Vi siger tillykke til Jgrgen Jprgensen,
som fylder 90 6r den 4. marts. Han
var en af initiativtagerne til oprettel-
sen af Den Lokalhistoriske Forening
i Aabybro i 1979, og har siden
bidraget med mange oplysninger
bide i arkivet og til udgivelsen af
irsskriftet Bavnen. Han er stadig en
god hjelp i arkivet og bidrager med
stof til Bavnen.

Desverre har vi mitte siee farvel til en anden af initiativtaserne til
foreningen, Gunnar Molgaard, som dode den 4. oktobei lggg.

,Eretvnre hans minde
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