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Dagsorden for ordinær generalforsamling i Aabybro Efterskoles afde-

ling på Kærvej mandag den 20. marts 2017' kl. 19:30.
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s)

Valg afdirigcnt og stemmetællere

Beretning
Regnskab
lndkomne forslag
Valg til bestyrelse

Marie Albrektsen
Egon Christenscn
Kirsten Nørgaard
Nina Prebenscn

Valg af suppleanter
Valg afto revisorer
Kontjngent
Eventuelt

6)
1)
8)
e)

Eft cr generalforsamlingen: Gymnastiklbr-
eningsibrmand Inger Kristensen fta Pan-

drup - datler afAaby-Biersted Kommunes

tidligere borgmester Aage Nielsen, vil
komme og fortælle om sit store, frivillige
arbejde mcd gymnastik og foreningslivet
kn),ttel hertil. Inger Kristensen nodtog
sidsle år prisen "Fantastiske Frivillige
2016" valgt blandt 500 nomineredc.



Foreningens formål er:

. At liemme og stlrke den almene interesse for Aaby Sogns histo-
rie samt drive et arkiv

o At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydopta-
gelser, trykt materiale og andre data med tilkn)'tning til Aaby
Sogn, dets beboere, lbreninger, virksomheder og instjtutjoncr i
fortid og nutid

. At stillc dct indsamlcdc materialc til rådighed for oilentligheden
efter gældende regler for tilgængelighed

Så lin du smider dine gamle ting, dokumenter ellcr billeder ipapir'
kurven, det vil sige dåbsattester, ejendomspapircr, regnskaber, dag-
bøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre
former for papircr, lydbånd, videobånd m.v., så lad arkivet lå dem til
sofefing. Her\ed kan mange værdifulde oplysninger gemmes for ef-
tefliden.

Åbningstid: Torsdagc kl. 14.00 17.00
i Efterskolens bygning på Kærvej

ilælderer

Kontingent 70 kr. for par og 40 kr. for enlige
kan indbetales i åbningstiden

eller til foreningens konto i SparNord
Reg. nr.9210 konto 0380204312

Ved elektronisk indbetåling husk åt opgive NAVN!

Hvis man ønsker at følge med i hvad, der er afaLliviteter på det lo-
Lalhistoriskc område, kan man besøge hjemmesiden
rr\\'\\.jal]1nlerbu!thistoric.dk og på kortet på forsiden klikke sig ind
på den by og den forening, som man ønsker af vide mere om. Her kan
man også se cn del billeJer pa CV-ark ir.

Se i øvrigt også vores billedmateriale på $N\\.arkir'.dk



Dette års udgave afBavnen er viet til THORVALD PALLESEN
sognepræst ved Aaby Kirke fra 1939 1963. lndlægget er fofattet af
Jens Dige, som har lagt et stort arbejde i at samle og bearbejde mate-

riale fra diverse arkiver.
Bestlrelsen TAKKER Jens Dige for indsatsen.

De sidste sider i Bavnen 2017 viser billeder 1ia foreningens nye loka-

le i Aabybro Ellerskoles bygning på Kærvej Det stod længe hen i det

uvisse, hvor foreningen i fiemtiden skulle have til huse, da det kom

liem i offentligheden, at biblioteket på Elmevej skulle nedrives. M€rr

med velvillig bistand lia Jåmmerbugt Kommune er der indgået en af-
tale mellem Aabybro Efterskole og Jammerbugt Kommune om leje af
et kælderlokale i den del af Aabybro Realskole, som efterskolen har

overtaget.

Foreningen er naturligvis taknemmelig for kommunens indsats. For-
eningen har dog det problem, at det nye lokalc er langt mindre end de

3 lokaler, som foreningen rådede over på Elrnevej. Det har betydet, at

foreningen har måttet foretage en prioritering med hensyn til effekter

og støne genstande. Der er simpelthen ikke plads til det hele!

Det har været et stort og til tider kompliceret arbejde at fl)tte både

arkiver og museum. Hvordan skal det placeres i det nye lokale, og

hvad skal vi gøre med det, som vi ikke kan fi plads til? I måneder har

bestyrelsen gjort sig overvejelser om både det praktiske og hensigts-

mæssige. Forenilgen er meget taktemmelig for den assistance, som

er ydet - både fra enkeltpersoner, men også lia kommunen, som har

bekostet istandsættelse af det nye kælderlokate samt sørget for op-
sætning afbelysning og installation af intemet.

Foreningen vil lbrtsat bolde åbent en eftermiddag om ugen, nu om

toNdagen - og bestlrelsen håber, at medlemmer og andre interesse-

rede fortsat vil hnde vej til arkivet og museet.



SOGNEPR,IEST THORVALD PALLESEN
1939 - 1963

- fragmenter om cn præstefamilie og familiens yirke i
Aaby Præstegård og Sogn skreyet afJens Dige på

opfordring fra lokalhistorisk forening

Jens Dige begyrder sit indlæg som følger:

I lorsomrneren 2016 fik jcg er venlig oplbrdring fta lokalhistorisk
lbrening om at slive ct indlæg om sognets tidligerc præst Thorvald
Pallesen. Det gørjeg geme - også fordi dct cr ham, der i sin tid døbte
mig og senere konlirmerede mig. Når rnan tænker ovet hans etn-
bcdsperiode i sognet, er der stadigvæk nogle hundredc stykker, der
forbindcr hans navn og virkc i sognet med både deres dåb, konhrma-
lion og vielse. samt måske bedstelbrældres og foræ1drcs død og bc-
gra\else.

Pallcscn blcv særdelcs rcspcktcrct og atholdr i embedet, og omlanget
afde enkelte beboeres uddannelse, mulighedemc for læring og livs-
vilkår var meget anderledes end i dag.

Ser man på landsbysognene over det ganske 1and, kan man sige sog-
net havde sine antenner. Skolelæreren, mejeribestyreren og måske

brugsuddeleren kom gennemgående dertil udelia og med hver sin
størrc horisont - præsten rangerede øverst ja og så kunne der hist og
her være cn hcrrcgård, hvis indr.ånere stod i forbindclsc med lige-
mænd på tværs afsognegrænseme.

Det hændle a1 1.eks. en slagter eller købmand blev hjulpet til \'ejrs af
et handelstalent, en anden havde måske en heldig hånd sorn ejen-
domshandler, men nedenunder de selvhjulpne skjulte der sig et lag-
dclt almucprolctariat, som med store nuanccforskelle strakte sig fra
håndværkere og husmænd til de arbejdsmænd og daglcjerc, som lc-
vcde 1ia hdndcn og i n'runden.



Dc færreste ik mulighed lbr at 1å en egcntlig uddannelse. og var de

så heldjge, at det skete, r'ar det endnu læne, der fik mulighed fbr at

læse videre - som vi populært siger. Mange levede dog et langt og

godt liv på det, som deres forældre evnede at lære dem.

Præsten i sognet var nange steder nogel helt særligt, og det gjaldl i
særdeleshed lbr præstepalaet Margrethe og Tborvald Pallescn i Aaby

Præstegård - der lå, hvor vi i dag har skovkirkegård.

To store træer, der stod på præslegardens gårdsplads - ses i dag beva-

ret på skovkirkegårdcn !

I sommcrens løb havde jeg adgang til en præsteprotokol ("kaldsbog")

lbr præstcme i Aåby Sogn. Protokollen var tiltænkt det formål, åt

præsterne skulle shivc om deres baggrund og deres virke i fbrskelli-
gc situationer en slags dagbog kan man kalde det. lkkc alt er lige
udlørligt og læseligt her udskiller Pallesens notats sig, og læser jeg

noget fbrkefi, håberjeg på lilgivelse heforl

Notaterne gengir,es her med ,tr,",rit .! irllil

t 2. juni 1939 kaldedes jeg til sognepft t for Aahy og Vedsted me-

nigheder wd Kongens kaldsbrev al 12. juni 1939. Til nin kaldelse

ratjeg i embedel som reti.lerende capelldn i Frederikshavn. Jeg af-
holdt a.fskedsptttdiken i Frederikshatn Lsøndag efter Trinilatis d. 2.

juli',)ed højnessen og på Hirsholmene. hvor ieg Nar konslilueret
prces t ved e fierntidda gs guds tj ene ste rn e.

Jeg iAlytude ned in.familie Aahy Præstegård den 4. iuli, og blev

iwlsat i eubedet her 5. søndag efiet Trinitat^. 9. juli I939 wd høj-
messen kl. 1a al protsten for Kjær Herred, sfiftsqro$t Horstmtlnn,

Aalborg, det tdlle udJra Ron. B l-2 "Cuds åndsbetroef" i Aabr- Kit-
ke, og i Vedsted Kirke ved efterniddagsgudslienesten kl. 2 afprovst
J. Rubdk. Hvetbo-Børglum Herred, der talte ud.fi"a et ortl afdagent
tel{.st, Luk. 5,I fl. lPå dit ord).
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Jeg er født den 29. januar 1895 i Gjerå. Dronninglund Sogn. søn af
lerer i Aså andenlrprerembede Anton Pallesen, tillige gårdejer i Gje-
rå, htor han boede, og hustru Johanne Kirsline.Jensen. Min fAder
døde i 1905 son enelærer i Thontp, Dnnninglund Sogn, og /ni or
i l 9 l 5 i Gjefi. Jeg bler i.iuli 1 9 1 7 dinifteret lia Ranu Statssemina-
riun med hovedl.,arakteren ug ?, og virkede son lærer ved Ask Høj
skole .fra 1917 19, ved Haslev Seminarium 1920-22. elier et par
vikarioter i bøneskolen i året l9l9-2A. ifolkeskolen derefter i Mos-
bjerg sogn.fra 1922-27, i htilkel lidsrum jeg samtidig med årsbursus
i København tog sludenlereksamen ved universitet fra kursus i Skin-
dergade (Gl. sproglig mg ? 1926.), og i Helltm i Midnendsysselfrcr
1927-29, i hvilken tid jeg under et hah,t års orlovfra skolen efter.lle-
re års hjemmestudium f ldendte det theologiske sludium i Køhenhavn
8. juni 1929 med hovedkarakteren Laudabilis til embedseksamen. Fi-
losojicum og Hebraeicum var opnået sommeren 1928.

9. november 1929 bleN.ieg kaldet lil sognepræst til Daugbjerg-
Mønsted-Smollerup i l/iborg Stift. Jeg blev ordinerct i Vihotg Dom-
kirke torsdag den 21. notember afbiskop Joht. Gøtzsche, der gav
mig kollats af, og 3 decemher indsattes jeg i embedel af pro:.1t
Bru dts, Højsle\ Fiends Het"red. 2. søndag iadvent. (Tekst: Lignel-
sen om brudejomfruerr?e, Mathæus Evangelietl.

I Daugbjerg-Mønsted-Smollerup virkedejegf/a 1929 til 1934, da.ieg
16. oktober 1934 kaldedes til residerende capellan i Frederikshavn,
indsat 25.11.1931. 26. søndag efter Trinitatis. og konstitueret som
sognepræsl på Hirsholmene 1934-3,9 hvorJra.jeg som /ør nævnt kal-
dedes lil Aaby-Vedsted J2-juni 1939.

30. oktobel 1923 indgikjeg ægte*ob i Mosbjerg Kirke ned Margre-
the Engberg, datter af davterenrle sogneprtest i Mosbjerg Theodor
Johan Engberg og husttu Dorthea Bdng. Da ti konmer hertil (Aahy)



2.

L

J.

4.

J

Jørgen Engberg Pallesen, født i Måstt p skole, Mosbjerg Sogn,

2. dpril 1925, døbt i Mosbjerg kirke 14.6.1925,
Frede Johan Engberg Pallesen, født i Gothåb Sogn, Frederiks-
berg, 23. april 1926, døbt i Sct. Thomaski*en 9.5.1926,

Axel Engberg Pallesen, født i Hellum sktle, 13. juni 1927, døbt i
Hellum Ki*e 26.06. I 927,
Dotlhea Elisabeth Pallese , født i Hellum skole 23. juli 1928,

døbt i Hellu t kirke 12.08.1928,
Ruth Malgrethe Pallesen, født i Daugbjerg pl@slegård, l.iuli
1930, døbt i Daugbjerg kirke 3.8.1930,
Gunner Kaare Engbelg Pallesen,.født i Daugbjerg prtestegårtl,

21. ianuar 1934, døbt i Daugbierg kirke 25.02.1934

12. oktober 1961 afsendle jeg til kirkeministeriel enforespørgsel, lille
andragende om muligheden for en forhøjelse af min pensionsalder
iflg. tjenestemawlslover.r $ 5, slf. 4 om efterbelaling al pensionsbi-

drag af et ].jst onJAng under hemtisning lilfastansat virktomhed i
folkeskolen.fra 1.juli 1922 til9. november 1929.

Svar kirkeministeriet 10. august 1962, nr. 2R 135:

I et mecl Stiftøw'ighedells e*læring af 3. november 1961 (.nr.4-68-
6l) heiil in^endt andragende har sognepr@sl.for Aaby og Vedsted
menigheder Pallesen Jbrespurgt, om den titl, han har været ansal som
Itere'r i folkeskolen, il kunne medregnes ved fastsæftelsen af ha s

pensionsalder.

Det fremgår afsagen, at soghepr@sl Pallesen, der er født 29- ja uar
1895, har welet fastansat l.eret i.folkeskolen fra L juli 1922 lil9. no-
venber 1929, og at han siden 9. norember 1929 har bekl.edt fast
præs t e em b ede i.fo I ke k irken.



Således forc lediget sl..al man efter sted{unden brettekling med un-
de-*isningsninislefiet edri*e til elierregulering og videre be-
kendtgørelse, at ministeriet ril v.erc sindet til sin tidfasts@ttelse a.f
sog epræsl Pallesens pentionsalder at medregne den tid, han har
været/Astunsat som l@tet ilblkeskolen på vilkår, at sognepræsten til
slifts idlerne indbetaler det heløb af620 kr. 70 øre, der er udbetah
ham Jbr erlagte pensionsbidrag vecl hans afsked fra skolevæsenet
ned till.eg af 4 % p..t- for hvert kalenderår, der er udløbel sidenfra-
træ de ls en f ra s ko I evtes enet.

Såfremt sognepræst Pallesen herefter måtte ønske den tid. han hat
verel ansal i skolevæsenet medregnet ved fctslsaettelse df hans pen
sionsalder, Jbtnenler minisleiet at odtdge indbetaling, når det for
annzvnte heløb af620 kr. 70 øre med rentetillægfor 33 år 819 kt. 39
øre eller i all 1440 kr- 09 øre til stiftsnidlene (betah 31.08.1962).

A"fsked
Efter ansøgning af 15. J0. J962 har jeg i skrivelse af 06.I 1.1962.fået
heyilget dfsked i nåde med pensionJia udgangen af mafis nåned
1963, hefilget aJ Kongen 06.I1.1962.

Maria Bebudelsesdag 3l.marts 1963 holdtjeg afskedsgudstjeneste i
Aaby kirke kl. 10. og i Vedsted kl. 14.

l/ore menigheder holdt to smt&ke ufskedsfester for os: Aaby Sogn på
ungdomsskolen 02.04, og Vetlsted på Birkelse Hotel 08.01. Jeg og
mi hustru ståt.[o/ ca. 24 års rke i sloi. gæld ed tak til Gud og
mennesker. Det 1. aprilflytede |i il Gedsted, ht'or vi hat'de købt



t

Om de svundne år har ti at sige:

"Fik/bde vi og klede, gik|tit vi ind og ud, har vi haft hjettens glæde'

det alt er fra vot Gud '

Vi ønsker Guds velsigrtelse over \)ore gamle sogne og en gttd gerning

for vor eftefølger.

7ø,,"u P,ø"

v r*4
i- - ---"\'-,"-'l(;

Lrallise er de mindehsiridelighedcr. bryllupper, sølvbryllupper og guldbryllupper

sarnt fåmiliefesier i ø\'rigt. som det meg* alholdle præstlTår - Marercthc og Thor-
vald P,rllesen delrog i i sognel, so her på Aabrbro kJo i narts 1960

l0



Afskedsinterview i Aalbory Stiftstidendc

Jens Bondesen bragte i avisen et interview med Thonald Pallesen, og
her anføres bl.a. Pallesens ord om, at han lblte, at menneskets fbrhold
til den åndeligc virkelighed var blevet svagere, cnd den var i lbrrige
slægtled I Det er blevel vanskeligere at finde den samme lydhørhed
overfor evangeliets tale som forhen. Det skyldes sikl(ed lbtholdet til
begrebct slnd er blevet devalueretl

Men jeg tør ikke - trods devalueringen affolks oplåttelsc afs)nds-
begrebet påstå, at menneskene afden årsag cr blevet ringere.

Joumalisten vil også vidc om præsten selv vil være bange for at dø?

- Det er naturligt, menjeg vil hellcrc bruge udtrykket beklemt.
Jcg har sct mange mennesker dø ganske liedeligt. Det aihæn-
gerjo afsygdommens art, om hvoNidt man har slnerter, men
jeg har ihvert låld den oplåttelse, at man ikkc skal gøre folk
bange lbr døden og er kommct til den overbevisning, at døden
siklefl er lettere. end vi mennesker tror !

Afskedsfesten på Aabybro Ungdomsskole

350 afsognets beboere var samlet med præsteparrct til afskedsfesten
på Aabybro Ungdomsskole. Mcnighcdsrådets formand, litrstelærer
Carl Abildgaard bød velkommen og hyldede præsteparret for deres

evne til at komme i alle hjem. For dem var ingen dør for lav. At de

begge var stærkt præget afvendelbosindet med såvel en vis stædig-
hed som lune og humør, havde gjort sit til deres veludførte geminger
som menighedens tjenere på bedste vis. Parrcts gerning var lykledes,
som sogncpræst A. Poulsen, Biersted udtrykte det.

ll



Der var desuden taler afbl.a. ungdomsskoleforstander A. Truelsen på
vegne afskolen og Sønderjysk forening, pastor Nørholm 1ia Guds
Menighed, Marinus Dahl lia arbejdemes bibelheds, slagtermester
Lars Knudsen fia lndre Mission, Holger Jensen lia Ydre mission,
graver Peder Justesen, lirrstelærer L. .1. Sørensen, husmand Jens Jen-
sen og Margrethe Ørum.

Afslutning

Personligt huskcrjeg Pallesen som en mild og venlig mand, der tilti-
der kunne virke en anelse distræl. Defbr er der også enkelte søde hi-
storicr fra dagliglivet med Pallesen. Vi fik som børn fortalt, at der var
talc om en meget velbegavet mand, belæst og ryldt med humor, og
han kunne endda forstå latin !

Så kunne dct ikke dengang - blive større!

ThoNald Pallesen døde på Dronninglund sygehus den 6. juli 1973,
og blev bcgravet fra Aaby kirke den 10. juli. Margrethe Pallesen fl)1-
tede kort efter tilbage til Aabybro til ct hus på Kløvervej, hun døde
den 27. februar 1981.

Det afholdte præstepar liggcr begravet på Aaby Kirkegaard - tæt på
den lille sti, som Pallesen kom til at benltte hundrede vis afgange
gcnncm arene - som jeg husker det, var der en låge gennem stendiget
mod præstegfuden cn låge omgivet afs)rener I

ÆRET VÆRE DERES MINDE!

/*"Drl"
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Margrclhc og Thorvald Pållcsen mcd børn omking 1940-42
Ild{cr\r li! \cn|iLrc: lrrdc..rorg.n..1,(srl. l-oncsr l;! \cnltrcr Lis. Ruth. Gunnnr

Endnu erhyggeligt "festbillede" afMargrethe og Thorvald Pallesen

t3
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Ø\ erslc række lra \cnsrc:
.Iørgcn Juhl Sirnonsen. :- l. l. \'a!In Knudsen. 4. Viggo Ciudikscn, 5. I-cil
Kicldgaard- 6. O\e Gron. 7..len\ (lhr- Niclsen. E. Ole Brændgaard 9. Frode

Be(helsen. 10. Kaj.lobanscn. ll. \ic'ls J. \4orlenscn. ll. Kaj Sorenscn.

ll. Erik Sigsgiard. l1 Vemer Jensen. 15. KcldNielser.
Anden række 1la \enslre: L llennl Hcdcllaard. 2. llEid And!'rsen. Soenge.

.1. Birlhe \\re]g.r.rrd. V. Hi.1mrislc\,. ,1. Hanne Kro.borg. V. Hicrnrilsie\.
5. lnlcl Lisc Danielsen. 6. Karen Dtbl,jer. 7. Olga Spliid.lensen. 8. Sigrre

Truelsen. 9. (junnår D.m Jcnslrr. I 0. \'enre sko1e. Gjol, I l. Kicld Jcnsen,
l:. l. Ii. Erling Chrislcnscn. l,l. Kaj Borre\ielsen. Ililkclsc.
l5- Poul Olscrr.
lrcdie ræl*e tia venstre:
1. Anne I ise Læbcl. l. Dirthc \låriL' Ciregersen. Bir kclsc, ,1. Lissl Nielsen.
.iorna Friksef.5. B€nle (;u| d!'r-rcn. 6 Lill) Bierregaard. T. Bcntc Le\'in
Andersen. Ilirkclsc. pastor Pallesen. fiu Pallescn 8. Rise Frlborg. 9. Birgil
Re\I. Giø]. I0. Gerdr ( hrislensen. Birkcls!'. I L \lelle Ilachminn. Gjø].
l2 l ovc Rocd Jcnsen. ll. (;re1he Hansc . 1-1. \nne (lrelhe An.l.Iscn
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Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening er i besjddelse afmange gamle

billeder afkonfirmandhold, Desværre kniber det med navne på kon-
firmanderne. Vi har valgt at b'ringe et ældre afslagsen herunder.

Navnene er mangelfulde - måske vil dukke flere navne op.

Konlirmandholdct eteråret 19,12, altså i beglidelscn afTh- Pallesens rirke
iAabl Sogn:
Bagcrsle række aa v. 2. Søren Thorndal, resten ukcndl.
Midtcrste række tia ver$tre; 3. Laura Jepsen. 6. Oda Larsen. lesten ukendt.
Forresle række 0a venstre: l. '1. l. ?, 3. C;trda Larsen, 4. Paslor Pallensen,

5. fnl Pallescn. 6. ?, 7.Tove Dalstrup (gift Jensen). 8. Bodil Pctcrscn (gift
AndersL-n)9. '1, 10. Mar;c Niclscn-

Hvis der er mulighed firr oplysning oln flere navnc på de "ældre" konfir-
mandcr'. cr dissc opllsninger meget \elkonrne.

På følgencle side ses Th. Pallesens sidste konfirmandhold i lbr el

1963.
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l'lytning af årkiv og muscum:

Siden slutningcn alnorember 2016 har bestlrelsen rned god hjælp
1ia flere ftivillige værel igang med at pakke tbreningens mange el-
l'ekter og arkivalier ned med henblik på flyning til det "nye" lokale
på Kærvej. Dct har været en stor opgale, sorn i skrivende stturd langt
fia er afsluttet. Samtidig nrcd indllltning i der nye lokale er der pågå-
et en renovering afindgargsparti etc. i bygningen. Detle har mcdlørt
perioder uden adkomst til loreningens lokale. hvilket selvsagt har fbr-
længet proccsscn ydcrligere.

På lblgende sider bringes nogle billeder. sorn lbrhåbenllig kan give ct
indtryk aflokalet og præsentationen afeffckter, og bcstlrclsen
HABER INDERLIGT, at der lonsat \.il \,ære mangc, som \,il besø-
ge fbrerringen - nu på torsdage, hvor der vil være åbent lia I ,1- I 7.

IIero\c. ses Lokalhistorisk Forenings n]€ domicil i blEnmge'n Lil renstre -
se1 lia Kær\ ej - og rned byggerod.

1',7



l-1pd udJll ur drl n\. l,r,l]lt
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Den helt store udfordring i forbindelse med flyningen har været at
finde plads til foreningens mange spændende ting og sager. Som det
ses afbillederne på de foregående sider, er der nu fuld gang i "indret-
ningen".

* * * * ** ****:r ** * ** **

INDUIEISE AF NYE LOIOII.ER PÅ KÆRWI

DEN I APRIL KL lTM - 16(N

PÅ GENSYN!

l9



Nuværende best;,relse

Formand:
Marie Albrektsen, Torngaardsvej 37

Tll98 24 t2 05

Næstformand:
Svend Andersen, Liljevej 26

Tlf.4227 30 1l

Kasserer:
Nina Prebenserr Mofensgade 29

Tlf 9824 l8 ll

Sekretær:
Dortie Vad, Havgårdsvej 22

Tlf 9a 27 90 57

Bestlrelsesmedlem:
Kirsten Nørgaard Caprifolievej 3

Tlf 98 24 t7 l8

Bestrelsesmedlem:
Egon Christensen, Gl. I-andevej 16. Birkelse

Tlf. 4a 24 35 8t

Bestpelsesmedlem
Anne Sofie Spliid Klemar

Fasanvej 38
tlf 22 35 07 ',1'7
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