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Formandens hjorne"

Fra Seby Lokalhistoriske forening har vi modtaget

euUVUto ,l"is for 6rene lg31 - 32 og 33 ' Derfra har vi

nogll udpluk med her iBavnen. Vi har rigtig mang,e

6iti.Aer fra Aabybro's udvikling, herunder gode luft-

fotos. Endviderl har vi adskillige personbilleder' herun-

der skolebilleder, avisudklip, foreningsprotokoller og

kirkeboger m.v,

Vi har ogsf, et rnuseum, som er et besog varrd' Der er

altid et bistyrelsesmedlem til at vise rundt i

&bningstiden 
Marie Albrektsen

Abningstid: Mandag kl. 15'00 - l8'00
Elmevej 2 ikelderen

Kontingent kan indbetales i flbningstiden



Lokalhistorisk vandring pi Aaby kirkegard
af: Viggo Bsun

Med denne artikel vil jeg tage laserne med p& vandring pfl Aaby
kirkegird, men forinden vi starter, har jeg nogle forbemerkninger:

Kirkeglrdenr historie
I Bavnen 2000 er der si glimrende fortalt om kirkegirdens historie.
Det skal ikke gentages her. Blot har jeg en lille detalje fra udvidelsen
i 1933, som vist bsr huskes. Jeg har fAct fortalt af 6n af dem, der var
med, at Sogner&det i begyndelsen var imod at flytte vejen, der den-
gang gik omtrent, hvor den brede gang pe kirkeglrden nu er.

Heldigvis, kan man sige, var nogle sognerldsmedlemmer til begra-
velse i Vadum, og sl der, hvor uheldigt det er med en annekskirke-
g[rd p& den anden side vejen, og s[ blov vejen flyttet. Hvor havde det
i dag veret upraktisk om Thomasmindevej havde delt kirkeg&rden i
to. Ved flytningen fremkom den markelige grestrekant sst for kir-
ken, som de fleste huskcr. I 1996 blev dcn ved mageskifte til en god
parkeringsplads

Kirkegflrdprotokollcn

Som grundlag for denne artikel er for en del brugt kirkegirdens
aldst bevarede kirkeg&rdsprotokol, som kirkeg&rdsleder Tage Ssren-
sen venligst har l&nt nrig til formfrlet, Protokollen er ikke sarlig gam-

me| dcnblev fsrst taget i brug ved kirkeglrdsudvidelsen i 1933. Den
m& bygge p6 en eldre protokol, sont mig bekcndt, ikke eksisterer
mere,

Alle aktuelle gravsteder pi den garnle kirkeglrd blev indfort ledsaget
af kort over hvert "kvarter", og sl blcv der ruturligwis indrettet plads

til registrering af den nye kirkegflrd. Bogar gr ijourfert till!)63. Da
gik man oveitil et mero tidsvarende system mcd to cas protokoller

med alfabetisk register.

I lgg7 gik man over til EDB, og nu krn mrn rge' tld mln [s navn
eller en dato. De nye protokoller er ruturtigyb ifb oftnlig tilgen-
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gelige, mens det ville vare naturligt om lokalhistorisk samiing fik en
kopi af den gamle protokol. Selv om den mangler et alfabetisk regi-
ster, finder man dog oplysning om, hvor mange af Aabyborgere fik
deres sidste hvilested.

Lepldariet - gemle gravminder

I 198?, mens Mette Madsen var kirkeminister, udsendte Kirkemini-
steriet og Statens Museumsn&vn en vejledning om fredning af grav'
steder og gravminder af sarlig historisk og kunetnerisk interosss, Der
kan naturligvis kun vere tale om megct fl gravrteder, mens en hel
del sten kan bevares.

I den anlodning oprettede Aaby menighodsrid et lapidarium, dvs. en
samling gravminder fra slojfedc grave. Vi findcr det i den vestlige
ende af kirkegirden af 1996. Gravminderne er gravstedsejernes ejen'
dorq og de kan gorg med denr, hvad de vil. Tidligere blev do fleste
gamle gravsten tilintetgiort, ved at blive hugget i skarver, og jeg
mener ogsl at vide, at der ligger en del gravsten ude p[ bunden af
ssen,

Vejledningen er endnu ikke gennemfgrt for Aaby kirkegird, bortset
fra at nogle f[ gravsteder, af demjeg her omtaler, blev fredet ved det
sidste provstesyn, som jeg holdt. NAr endelig fredning skal gennem-
fores og stenenc i lapidariet sorteres, vil det v&re naturligt, at Lokal-
historisk Forening bliver hsrt.

Vrndringen

Vi begynder ved hovedllgen mod syd. Lige til venstre ser vi en
rektanguler granitsten med skri sider og et fint udhugget fletbind
sverst, Kirkens eneste kunstnerigk tilhuggede kvadresten, Den ligner
et kistellg, og sotn sidan har den formodentlig varet brugt over en
stensat grav under kirkegulvet.

Sandsynligvis er den taget op, da kirken i 1903 fik nye benke, men
det eneste man med sikkerhed ved er, at den i t926 blev fundet, som
trappesten ved "prastens dsr" (daren til sideskibet) med den flade
side opad.



I kirken

Vi gtr nu ind i kirken. Her findes den eldste egentligo gravsten, men
iesvane ser vi den ikke, den er skjult af murstensgulvet. Stenen, dor
er af rsd granit, dekker over kirkens vestlige gravkammer lige nedon
for prrdikestolen. Gennem lrhundroder var den kirkens gulv og er
derfor afslidt, sl al inskription er
uleselig, kun i hjornerne ses evan-
gelist-symbolorne, og midt pl
stene cr der et portrat af en prest
med to koner.

Stenen er af Nationalmuseet
tidsf&stet til begyndelsen af 1600
tallet, P[ den tid var det
almindeligt, at en prest mltte
gifte sig med forgangerens enke.
Derfor havde mange prcster fsrst
en gammel kono og si en ung. Det
gelder to af prasterne i AabY
sogn, sl det kan ikke fastslls,
hvem stenen er minde over.
Stenen var sidst fremme ved
kirkens istandsPttelse i 1979
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Om der engang findes mulighed for at placue den synhgf, skal frem-
tiden vise, og det er jo ogsl et spsrgsmdl, om det er rigtrs, at ferne
den fra dens oprindelige plads.

I vibenhuset finder vi gravstenen over den miske betydeligste og
miske ogs& rigeste prest, Aaby sogn har haft: provst, magister Steen
Kjarulf (dod 1752), Han snskede ikke at benytte sin ret til at blive
begravet i kirkeru men ville begraves p6 kirkegerden sammen med
sine sognefolk. Heldigvis blev stenen i 1910 anbragt i vibenhuset. Da
havde vejr og vind allerede i nogen grad gjort indskriften uleselig
men heldigvis er den registreret i II|DSK HISTORIE OG TOPO.
GRAFI, bind 9 1882-85

Inden vi gir ud af kirke4 kikker vi ind i tirnrummets sydostre
hjorne, Her henger en simpel blikplade som et meget beskedent
mindesmarke over den prast, der har haft langst embedsperiode i
hele Aalborg stift. Ludvig Harboe Kannewurfi, var sogneprest i
Aaby -Biersted, 1789 -1854 ahse i 65 er. En aldre udgave af Trap
Danmark omtales pastor Kannewurffs grav pi kirkeglrden" men jeg
har ikke kunnet spore den.

Inden vi helt forlader kirke4 ser vi pl et par andre gravsten. Stenen
udenfor opgangen til tirnet synes at vare en gammel gravsten, men
det er mig bekendt aldrig blevet undersogt, Derefter skal vi helt ned i
kelderhalsen ved sideskibet. I1872 dsde Dalef loseph Cluistian
Iorgensen i en alder afkun 26 er. ELSKET OG SAVNIET, skrev man
pl hans gtravsten. I1929 brugte man den til at dekke kalderhalsen,
Sedan er det g&et, og sidan gir det de allerfleste, der bliver begravet
pi kirkegirden. Krlderhalsen er dekket af to eller tre gravsten. Me-
nighedsr8det bsr ved lejlighed anbringe dem i lapidariet.

Pl kirkegirden
Straks vi kommer ud af kirken, ser vi det Skeelske kapel, men om
det er der skrevet i ovennpvnte artikel i Bavnen 2A00, og det skal
ikke gentages her, men blot bemerkes, at Skeelslagten har deres



Familiogravsteder lige ost for kapellet, Den fsrst begravede her er
Kammerherre, Hofiegermester S.F.O.E. Skeel i 1897. Lokalhistorisk
arkiv har et eksemplar af Aalborg Stiftstidende fra den 10. august
1897, der skildrer denne begravelse.

Lige ud for v$benhuset ser vi Johan Peter Poulsen's familiegravsted.
oJboede i det lille hus ved kirkepladsen, det skal nu nedrives, for at
parkeringspladsen kan udvides, Stsrst lokalhistorisk interesse har

irans ssnoberstlojtnant og magister Poul Cluistian Poulsens grav.

Han var forstandir for Aaby Hojskole fra 1928 - 46, og hans virke er

grundigt beskrevet af hans efterfolger Alfred Truelsen, i det af ham

iedigerede jubileumsskrift : "Aaby Hsj skole Aabybro Ungdoms-

skoG taZZ -1977'. En anden son, Jens Poulsen var sognepr@st i

Buderup-Crravlev (Stovring) 1933- 67, men han snskede at blive

begravet i familiegravstedet i hjemsognet.

Vi gir nu vest om kirken. Syd for kirken finder vi et af kirkeg&rdens

elist bevarede gravsteder, det er fra tiden fsr Vedsted fik sin egen

kirkegird, Her Jr lerer Peder Pedersen begravet, han var lerer ved

Fristrirp skole. Han var sterkt pAvirket af Grundwig og gjorde en

valdig'indsats for at udbrede Grundwigs tanker i sit skoledistrikt.

Hans-virke var i hoj grad med til at skabe den lndelige baggrund for

opfordsen af Vedsted kirke. Der fortalles, at ved hans begravelse i
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1880, var der fra Fristrup til Aaby kirkeg0rd 60 tetpakkede vogne,
det stsrste ligtog der nogensinde var set.

Lerer Pedersens virke er beskrevet i et hcfte udgivet af Lars Munt-
gaard og furders Mogensen, der bygger pl et foredrag af dyrlege
Jens Mumgaardfta 1924.

I trvn$ er der i kirkegArdsprotokollen spor af at folk fra Vedsted
(Fristrup) har haft gravpladrer syd for kirken. Det tyder pi, at ogs&
Aaby kirkeglrd engang har haft don skik, som man tidligere havde
mange steder, at girdene havde gravsted, svarende til deres beliggen-
hed i forhold til kirken.

Der var dog ogsi begravet Aabyfolk syd for kirken. Blandt dem Ane
Marie Pedersen (kaldet Fynbo Maric) dsd 1899. Hun menes at vcre
den fsrste i sognet, der tilsluttede sig Indre Mission,

Pastor C, AsschenSldt-Hansen fortaller i sin erindrings bog "N[de
over n[de", at nir rltissionsfolkene fra Seby skulle besoge vennerne i
Brovst, og de koin med hestekoretoj fra Nsrresundby, si drak dc kaf-
fe hos hende. Hendeg grawten er borte, men senegt begravet i det
gravsted er Aage og Birthe Eriksen

Her lige syd for kirkcn ligger ogsi tre af dem, der var med ved Mis-
sionshusets opforelso i 1902. Lars Molgaard, hvis gravsten er pi gra-
ven endnu, Hans ClemmenEerL hvis gravsten er borte, og bogbindcr
Chr, Mikkelscn, hvis gravsten er bevaret i lapidariet.

I lapidariet finder vi ogs& karetmager Poul Knosgaards graWen, Han
var en af ledernc i den grundtvigske bcvagelse og aktiv i sognets, i
fonige irhundrede, sterke aflroldsbevagelse, Virksomme i aftrolds-
bevegclsen var ogs6 Johan Reiche og Niels Peter Falborg, der begge
er begravet i 1933-udvidelsen, samt graver Peder lustesen, som sene-
re vil blive omtalt.

Si g&r vi sst om kirken. Lige ud for apsis er der tre slojfede bsrne-
grave. I l9l7 mltte graver Peder Justesen tre gange i lsbet af to mi-
neder grave en grav til et af sine egne born. Gravstederne blev holdt
s6lange Peder Justesens enke Kathrine Justesen levede. Stedet er



ikke senere udlagt til gravplads, da menighedsridet snskede kirkens
apsis frilagt.

Omtrent ud for apsis mod nord finder vi skomager Otto Christensens
familiegravsted. Stsrst interesse har her hans svigerson Ludvig Gun-
ders griv (dad 1979). Han var fra et smiktrshjem i Biersted, men
blev Fundei af on af de fsrende musikere i Ksbenhavn. Han fik en fin
uddannelse og spillede i flere symfoniorkestre i udlandet, og til sidst
en lang &nrkke-i Det kgl. Kapel. Sorn pensionist boede han og hans
AmifJiAaby nordre skole, og han fortsatte med at have elevcr. Han
havde vod sin dsd elever i mange symfoniorkestre ud over Europa,

En ssn Per Gunder, der var en lovende ung kunstmaler, blev drebt
ved en trafikulykkei 1972'

S[ gflr vi til kirkeg&rdens stsrste mirtdosmerke, stenen over hojsko--
ledrstander,tagJehelund, der i 1920 blev drebt vcd en vldeskuds-
ulykko pt Aaby hojskole. I forstander Alfred Truelsen's ovennavnte

iuLif"uiigkrili ha; Aage Elmelund's dattcr Karen gift Kirsbo fortalt
om den tragiske hendelse.

Elmelunds gravsted ligger ved den gang, der tidligere fsrte fra pras-

teglrdehaven til kirken, (nu fra skov]<irkeglrden) oghvor prasterne

triditionolt havdc gravstid. Her findcr vi sogncprast Thorvald Pal'
lerens gravsted. I Jmbedsbogen (Liber daticus) sklev pastor Pallcsen

rnririii personalia med srnl greskc bogstavcr, Jesus wgde til

tyroi"irprstanderen: "Frygl ik*1, tro.hn"' Dette omtalte jeg i en

*in&ritit"t i kirkebladet, ogda fnr Pdlcsen leste det, sagde hun:
"Sl sr dot det, der skal sti pl vorcs gravsten"'

Provst Gregerscn havde ogsl to sml piger begravet -hof'-.9* den fem'

arie, Agn;cs begravelse liar Viggo Grceeyryl f-ortalt i "Barn af
vriOsyirut" bind-6 af 1987 i artiklen "Med Vildmosen som nabo".

Dc grave er for lengst slojfet.

For endon af gangen, finder vi sogneprest Ssren Friis gravsted. Helt

op mod digetfortaller kirkeglrdprotokollen, er begravet en gammel
pirrtucnf.i hvem, ved man ikke. P[ den modsatte side af gangen fin-

der ui sogneprest J.C. Jakobsen's gfav. Han var fodt pt Ravkjer-
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ghrd, menblev efter, athanhavde forssgf. signned en hojskole i Aaby

lg1l-eg,rogn pt*tt iBjergby. Handadei 1394 og blev begravet i

rit rtjr*togi vld sidcn arnnicr vi sogneprelt l^olcnll Heilman's
gi* ffrrlavde ogsl proprietrr F. Ob€l Aastrup familiegravsted,
iren det or for lengst ttdibt. For at nEvne €n fiyer€ grav'lqryr Crun-

ner ltiblgaard, der var en- af initiativtagerne til Lokalhistori* fore-
ning, begravet i denne gang.

Mens vi er ved prestegravene, ger vi ogs[ til pastor Pcrus Dgm
Mikkeleons grav nede i l933-udvidels€n. Han og hang husm Mtr-
grethe - ogfi fsdt hcr i sognet, tsdtl.st!- fik dercs livagerning.rom
irissioncr; i dot nuvercnde Nigeria. Nlr kilbafolkA, hvis apostfc tlc
Utiu, ong*g bcgynder at sporgcefter dcres kirkos historie, vil dsttc
cravstdfeloso; dcrncdefta. Pctrus Miktelrcn var brorssn af ncvntc
flogUind.r MikkJlsen. Bogbinderens far, altsl Pefrtrs Mkkelscff faf-
faf ksUto en bibcl og vist flcrc andre bager vod au]{io1q$crpastor
iri*i*rf, Bibclen-skenkede Petrus Mikkclren til Inkalhietorisk
samling.

Blandt pcrsonor, der har giort tjenestc ved kirkcr\ standscr vi ved
ovenfoi omtalte gavcr Poder Justesens grav ct stykkc oet for kirkon.
Mod rettc bareritenen ot bronzerelief af en kirkeklokke, for Pcder
Justesen var ringer o$ graver i 50 er'

Peder Justesen har som bekendt skrevct nogle verdifrrlde oplyrningcr
om kirkons og Bognets historie i "Ledige timey'', rornffndor i Lokrl-
historisk samling.

I Bavnon 2001 fortallcs om Thomas Stenunr, dcr blsrr fordrcvet frr
sleglsglrden Stcnumg Glrd af bec8ttolsesmagtcn i 1943. Mcn det
gn"fo famitiegravsted og tilknytning til sogngl blw bsrraret, Vi fin'
Ier gravstedei i det areal, som blw lagt til kirkeglrdon i 1875, Her cr
Thomas Stenums foreldre begravet og hans bror Andrcas StenunL
der oprettede Aabybro Realskolc i 1903, men dsde allerede i l${/,
Hans gfavminde er et smukt hvidt marmorkorq der cr en pryd for
hele kirkegirden.
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Thomas Stornrm havde gkonomisk medgang som cjendomshlrdler i

A"ib;;& og ved hans dsd i lg7g anrede Aaby.Teniglgdsrld et anse-

{igt b"T"b[l et lugaq hvis aftast skal brugos til menighedsarbcjde.
Sfrurclr PEter, der blcv viccpolitimester i Hjoning, dode i ]e.el og
blev bcgravet i det gamle familiegravsted Han fortsatte i tedercnt

spor, ia-4 hrn og hirs hustru Esther Stenum gav ct vasentligt bidrag
til den nye kirkeklokke, der er ophangt i 1998.

Tidligere var dst almindeligt , tt dodfadte og helt -spcqe blev sat ned i

rt fritifi.gtavstcd. Mcn foi de mangc tilflyttcre, du e,fterhlnden
konf vuict ikke muligt. Derfor indrettodc man helt ud mod gan-g9n

frngi uitfigct vod den gmle kirkcgtrd en plcne tiltegravclsc af de

ailelminOstl. Hcr er ingen gfavsteq kun en cnkelt chausgesten mar'

kcrcr hvcr grav, mcnt tolit blomster og4p-e-{dgrflsted' Ntr jeg

ii* rtil U"f;t kiitcglrOcn og kirke4 er dJaltid blcvst betaget af dct

gavstcd ovor dcn\ der atdrig fik lov at oplwe livet'

Vi slutter kirkeglrdvandringert hvor vi begyndte, i l933'udvidelsen,
uJtron.Oindgirgcn. P[ vden ser vi pl dcn sydostligste grav. Hcr er

Arnold Kasznrl'r gfavsted. nan var jodc, mcn valgle 4lige''ott at blivo

Urotrn* pl on kri-*en kirkeglrd i din by, hvor har\ cftcr et omtumlet

Uv]* noglc gode lr. Han lctmcdsrkildring. som findes i
i,ifrtnirtJrirf oding, er on bctagende skildring af ryqet af det

;;d il cr skct i Euiopa i vores ti{ og 39m ifle ml.glommes' Men

;;i; oisg a vidncsbyrb or'q den gode behandling joderne fik i

Danmark

Vcst for hovcdindgangen, mcllem den fgrst omtalte middelalderston

"jdJitJcke 
k;'p€ianlagde menighedsrldet i t973 en plene til

;";G urndegsiveiser. Her er siden nedsat 120 urner' Nflr man

i*r.iorun listen over dem (som ikkc er offentlig tilgengclig), erder

;;;;;;;; som kunne have kaldt pfl.gode minder, nir ] snr nn
iJitigeiA.n,'hvis de havde haft en mindestcn. Men sidan har de

afda{eefler deres p&rarende, ikke snsket det'



I 1984 ,besluttede menighedsridet at
rejse et fallesmonument pi planen,
og man henvendte sig til billedhug-
ger Erik Heide, Mors, der har lavet
mange kirkeudsmykninger inde og
ude, om et forslag. Erik Heide
foreslog et hjulkors, fremstillet af
sten fra en middelalderlig stenkiste
(bro), der blev brckket oP, da mo-
torvejen over Fyn blev anla6, til-
hugget efter den metode, som da
kirkens kvadre og dobefont blw til..
Dette tilbud tog menighedsr&det
imod, og midlerne havde man fra en
testamentarisk gave fra Aaby sogns
sidste sognefoged Hans Winther,
hvis grav ogs& findes i udvidelsen
fra 1933.

S& er vandringen til ende, Der er naturligvis mange andre gravsteder,
der med rette kunne omtales. Laseren ville miske have giort en hel
anden vandring, og vi, der har boet her i en 6nakke, har vel alle et
eller flere gravsteder, som vi gir til, fordi de gemmer en del. Miske
en stor del, af vort eget livs historie.

Aabybro Avis af 20. oktober 1933
Sognetr cldste
Enke Mariane Eriksen Slder 93 Aar Sondag den29. oktober. Den
gamle Dame er rask og aandsfrish vi kan saaledes ncvne, at hun i
Sommer efter eget Onske var en tur i Aalborg for at se Limfiords'
broen, Vesterbro og de ny kirkebygninger. - Vi snsker fodselsdags-
barnet til lykke fremefter mod de 100 Aar.
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Aabybro Avis af 20, oktober 1933.

Stor Ildebrand i Nat
Aabybro Realskole delvis lagt i Aske.

Kl. ca. Z%iNat kom Brsdr. Langgaard ksrende fra Hadsund hjem-
efter og opdagede da Ildsker over Aabybro. Ved n@rmere Eftersyn
viste det sig at stamme fra Realskolen. De slog ojeblikkelig Allarm,
bl,a. ved at ringe med Skolens store Gaardsklokke, men da saavel
Skolebest. Okkels som det ovrige Larerpersonale er bortrejst i Efter-
aarsferiery laa Skolen ubeboet hen; det lokale Brandvasen blev saa
rekvireret og modte i Lgbet af faa Minutter. Ilden, der var opstaaet i
lste Sals nordre ende, havde imidlertid saa godt fat, at Stuehuset ikke
stod til at redde; det nedbrendte til Gmnden, Derimod lykkedes det
ved et dygigt og energisk fubejde fra Brandfolkenes Side, assisteret
af Falck fta Aalborg, at redde Sideflojen" hvor Pedellen bor, og hvor
flere af Skolens samlinger findes.

Skolebestyrer Okkels er bortrejst paa ferie i Aarhus, saa Skadens
Omfang kan ikke opgives paa dette Tidspunkt; men den maa anses
for at vere betydelig, idet saavel Skolebestyrerens kostbare Indbo
som de to paa Skolen boende Lereres privatsager brandte. Ligeledes
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blev Aabybro Biblioteks nye og store Bogsamling, der.har til Huse pi

skolen, ei nyte for Flammerne. om lldens opkglst videsintet, Da
Pigerne ved O-Tiden forlod Lejligheden" var al Ild og Lys slukket.

- Ved Branden kommer gkolen til at mangle 5 klassevarelser; men vi
kan allerede paa dette Tidspunkt meddele, at Skolens virksomhed vil

blive fortsat uden Afbrydelie, idet man ved at dele Undervisningen
pl Formiddagen og Eftcrmiddagen vi1 soge midlertidig at klare sig
*.a mu.*u i den reddede sidefloj, Folkebiblioteka havde forsik-
ret for 2000 Kr. og her vil man ligeledes snarest muli5 ved nyt Bog-
kob soge at faa Bibliotek* aabnet paany'

AabYbro Avis af 28. juli 1933'

Reglement for Malkning.
1, Rensning af stald og Fodring m[ ikke finde sted i den sidste

Time fsr malkning.

Z, Ca. ct Kvarter for Malkningons Begyndelse renses Kserene
omhyggeligt under Bugen og pe Yver og Sider.

3, Umiddelbart fgr Makningcn sabwasker Malkerne deres
Hender, og bliver do af en eller anden Grund snavsede under
Arbejdet, ml Vaskningen gcntages, fsr Malkningen fortsettes,

4, Under Malkningen bruger Malkerne en sarlig Malkedragt, der
skal vaskes mindst en Gang ugcntligt, eller i det mindste to
Overtreksermer, der vaskcs javnligt.

5. Transportspandene skal altid stfl uden for Stalden, helst i fri Luft,
og Uettcen skal hurtigst muligt afkgles til under 15 Gr. Celsius,
trvittcot bedst sker ved, at Spanden staar i koldt, rindende Vand.

6. Baade Malke - og Transportspandene skal renses grundi$ i
lunkent sebe - eller Kalkvand og derefter skylles godt i kogende
Vand, de tsrrer da hurtigt, naar de legges hen' Den sidste
Skyldning maa aldrig foretages med koldt Vand.
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Aabybro Avis af 24' Juru 1932.

Sundhedsbud,
l. Ethvert Verelse, hvori man opholder sig, bor udluftes

regelmessigt.

2.Bar om Sommeren lyse Klader og bar altid lette og ikke for
tatte Kleder.

3. Man bsr skaffe sig nogen udendsrs Bekeftigelse og Adspredelse.

4. Man skal sove ud, saa vidt Lejligheden tilladcr det.

5. Man skal trakke Vejret dybt.

6. Man skal undgaa at spise for meget og at komme til at fole sig
tung efter Maaltideme.

7,Ksd og Egskal helst nydes i sparsom Mangde og med Maade'

8. Det er ingen Skade til at spise en Del grov, haard og tildels raa
Fsde. Det befordrer Tarmvirksomheden.

9. Spis langsomt. Tyg godt.

10. Brug rigelig Vand baade udvendig og tildels indvendig.

11. Sorg for regelmessig og fuldstendig Tarmudtsmmelse,

12. Hold dig rank baade naar du staar og gaar og naar du sidder.

13. Vogt dig for Gifte og Smitstoffer.

14. Hold Mund og Tander rene.

15. Arbejd og hvil dig, sov og mor dig - alt med Maade'

15. Sog at bevare en fredelig, rolig og ubekymret Sindsstemning.

Ejcndomshtndel.

Ungkarl Jens Thomsen, Aaby Skovenge, har ksbt Ejler Johansen's
Ejendom ( Toftegirdsvej 209 ) sammesteds for 7'500,-.
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Nogle Jagfraad.
Bsssen er et Mordvaaben. Ver forsigtig med den, naar den er ladt, og
tag altid Patroncn ud naar du hgger den fra dig.

Skyd aldrig p& Vildt, naar du ikke ved, om det er fredet. Det sker ikke
noget ved at lade det gaa, Skyd aldrig pi Vildt, der ikke er jagtbar
(udvokset )
Skyd aldrig p& Vldt, der har Unger, sclv om Loven tillader det,

Skyd aldrig pi Vildt, hverken paa for lang eller for nart Hold.

Skyd aldrig ind i Flokkcn, men hold dtid til et bestemt Individ, saa
langt som muligt fra de andre i Flokken,
Skamskudt Vildt skal og maa findes. Eller blivor der en Plet paa din
jagerare,

Behandel altid det skudte Vildt ordenliS. Det er Mad.

Lad aldrig din Hund jage paa andres Rettighedcr, naar du korer til og
fra din jagt.

Efter Jagten skal du fsrst sorge for din Hund, derefter for din Bssse
og tilsidst for dig selv.
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Fra, frttConstantins Husholdnings- og Kogebog , fra 1928

Opskrift:

IEGGESOBE: 3 fl. hvidtsl koges med en rugbrodsskorp€, som derpfi

;pL;;; eggeblommor piskg hvj{o med 100 g' sukker (a.gpskf')'

f,lOi"t"i*Ofrt nrtao deri, fsrst lidt ad garigen, senere heldes dette

ffid;;;der pistaring. M[ ikke kogc. Hvidirne benyttes ikke hertil.

vil mrn spare 2 - 3 aggeblommer, korlmer man en javning af 50 g

nuJutnci'(Z sprkf.) udrstt i lidt malk i sllet og lader det fll et opkog.

lvebal*u 
givel hertil.,,.

Uddrrg fra crindrlngrlirte i gemmel kogcbog:

AI.ICHIOUSLAGE: Ml ikke bortkastes. Den smager go{t i haohis' i

L* ou.r, i sildesalat. Bliver anchiovis tone, forderves de..Man

fr"*liOt lage af salt og vand og helder.over dem og ryster.dem
,*rn rnJd den nnuiu lage dJr findes i bunden af anchioviskruk-
kon.

Skilt kogt melk m[ ilclce kastes bort, man legger.den p[ et Linned

,tvti* fiA* i cn si. Nlr vatlen er alsben sanrles linncdet om dcn

ivi.f,r *"ff, bindcs til som en lille pose og helges op- N[r melken er

nrrirn tgr pltos dcn med ganske tiat t*t, sukker og kommen og den

au*.r til en lillo ost ved ai trykkes ned i en kop. Den friske ost

smager ganske godt.

Var endclig okonomiskt Hverken gcrrig eller sdsel meYigtig

skonomisklBenyt alt hvad der kan-benyttes, Kast frem fol alt intet

ffiilkan spises. Don som er skonomisk med sit eget har altid r[d

;i;;;;;;;rt,'til at vere god,.Den.P.m er skonomisk med andres

il;;J,u*niitiehra, vin&r ailes tillid og agtelse, stiger fra post til

post, og filr friere og friere hander.
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Nuvarende bestYrelse

Formand:
Marie Albrektsen, Torngaardsvej 37

Tlf. 98 241205

Nestformand:
Knud Grsr\ Toftegaard sv e1 23

Tlf. 98 24 16 sr

Kasserer:
Birgt Pederseq Crrundtvigsvej I

.. 
- Tlf, 9E 2414 80

Sekreter:
Kristine Bjerg Larsen, Torvestrade 6

Tlf. 98 242188

' Viiladg Villadseru Fagrff+l?
Tlf. 98 24 19 23

Thorkild Eskildson, Fasanvej 15
Tlf. 98 241204

Chartes Christensen, Markedsvej 5
tlf. 98 2418 4l
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Ldralhhori* bmingr a*ivto&rh
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