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Året der gik 2018

For året 2018 begyndte det med generalforsamlingen den 14. februar. Den blev afholdt i Nørholm Forsamlingshus med omkring 65 deltagere.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning med
en gennemgang af de aktiviteter, der havde været
i det forløbne år, hvor vort stort anlagte og vellykkede jubilæum naturligvis blev omtalt. Kasserer Flemming Gravesen gennemgik regnskabet,
og både beretningen og regnskabet blev godkendt.
Valget til bestyrelsen blev hurtigt overstået, da
alle de opstillede medlemmer blev genvalgt. På
valg var Per Mølgård, Tostrup, Henning Klitgård, Drastrup, John Ejdrup, Nibe (tidl. Mellemholm) og Karen Hansen, Sønderholm, samt Tove
Bang Nielsen, Nørholm, der blev genvalgt til
suppleant. Poul Staun Hansen, Nibe og Søren
Hoppe Christensen, Sønderholm blev genvalgt
som hhv. revisor og revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen blev den nu pensionerede forretningskvinde, Lene Bjerre fra Klitgård,
budt velkommen. Hun fortalte om sit liv og udviklingen til det, vi i dag kender som Lene Bjerre
Design, og det var en meget veloplagt foredragsholder, der fortalte den ene anekdote efter den
anden. I 1975 begyndte det hele med at sidde ved
køkkenbordet og folde lampeskærme, som hun i
øvrigt solgte til folk i lokalområdet, samt til familie og venner. Men interessen og idéen voksede sig hurtigt til, og produktionen blev mekaniseret. Lene og hendes mand Peter Bjerre leverede
herefter skærme til Holmegårds glasværk og
andre samarbejdspartnere, og firmaet fik senere
en stor eksport af rigtig mange produkter til hele
Skandinavien samt til Tyskland, Frankrig og
England.
Årets forårsudflugt gik til Nørholm Skole den
14. marts. Her fik vi en rundvisning og en fortælling af lederen af Dus-ordningen Kirsten Arden
Pedersen fra Nørholm. Hun fortalte lidt om selve
skolens arbejde, men viste også den fantastiske

udsigt over Limfjorden, som er et imponerende
syn.
Derefter var tidligere stadsarkivar fra Aalborg
Stadsarkiv, Henning Bender kommet hele vejen
fra Bornholm for at fortælle om den store udvandring, der skete fra Danmark til Amerika fra
1850 til 1920. Det var en fantastisk rejse, de ca.
50 tilhørere kom med på, for der blev levende
fortalt om de forskellige oplevelser, der gik godt
for de ca. 300.000 danskere, men sandelig også
om de mere barske ting, som udvandrerne var
udsatte for.
Sommerudflugten den 6. juni gik til Rebildcentret i Gravlev med en flot deltagelse på omkring 35 medlemmer. Målet var at se udstillingen, der omhandlede den kolde krig, som var
både interessant og aktuel. Det skyldes bl.a. det
øgede fokus, der er på den kommende turistattraktion Regan Vest, der ligger i nærheden.
Tingbæk Kalkmine var åben til lejligheden og
med endnu en god og livlig fortæller, der næsten
ikke var til at stoppe, var denne aften også en
dejlig oplevelse.
Når Arkivet hvert år holder åbent hus i november
måned, er der mange, der kikker forbi. Det skete
også i år, hvor vi havde indbudt folk til selv at
medbringe deres Guld i Gemmerne. Det var en
succes, som vi tænker at holde fast i.
Til slut vil jeg gerne sige tak for et, igen, meget
indholdsrigt år, med en meget god opbakning til
vore arrangementer. En stor tak til alle, der har
indleveret arkivalier m.m. til Arkivet, og tak til
bidragsyderne til årets Bjergposten.
Alle indsatser er med til at bevare fortiden for
fremtiden.
På bestyrelsens vegne Peter Stoffersen

Da Ny Nibevej blev bygget

Motortrafikvejen mellem Sønderholm vest og Skalborg er her skitseret på et kort. Kortet, og andre artikler, blev bragt i
Nibe Avis 2. sektion i anledningen af indvielsen af den nye vej - lørdag den 9. oktober1993.

I anledning af, det er 25 år siden, Ny Nibevej
blev indviet, fortæller den tidligere vejformand
for Novejfa Verner Larsen om motortrafikvejen,
som han og hans medarbejdere var med til at
anlægge på strækningen mellem Skalborg og
Sønderholm Vest. Han indleder således:

For de, der ikke kender firmaet, var det et privatejet asfalt- og entreprenørfirma, som oprindelig
blev startet af Svend Overgård fra Sebbersund.
Han ejede Skalgården på Aalborgvej 70 ved Nibe, og han igangsatte dengang mange store projekter indenfor både byggemodning, kloakarbejde og vejanlæg.
Min bror Frede Larsen tjente på gården ved Nibe, men senere kom både han, min anden bror
Ejvind og jeg til at arbejde indenfor samme
branche med asfalt- og entreprenørarbejde ved
Novejfa.
Her stopper jeg lidt op for at fortælle, hvor jeg
stammer fra:

Allerede tyve år før selve indvielsen af motortrafikvejen var alle borgere fra området indkaldt til
et orienteringsmøde. Her skulle der tages stilling
til, hvilken linjeføring den nye vej skulle have,
for man ønskede en omfartsvej, men man havde
svært ved at beslutte, om vejen skulle gå syd
eller nord om den eksisterende gamle Nibevej.
Ved mødets slutning, kan jeg da også tydeligt
huske, at den ledende ingeniør Ole Tilm fra
Nordjyllands Amt hviskede til mig: ”Du kan
godt regne med, at det kommer til at tage 20 år
mere, inden vejen bliver en realitet.”
Og det fik han ret i. Tyve år skulle der gå med
flere diskussioner og beregninger, før planlægningen af det store projekt endelig kunne begynde, og dengang arbejdede jeg som formand for
firmaet Novejfa.

Mit barndomshjem på Vokslevvej 35 på Sønderholm Hede.
Her ses ejendommen fra luften i ca. 1960.
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Jeg hedder, som sagt, Verner Larsen, og jeg er et
af de syv børn, som mine forældre Agnes og
Johannes Larsen fik, da de boede på Vokslevej
35 i Sønderholm. Mor og far stammede oprindelig nordenfjords fra; fra henholdsvis Haldager
ved Ulveskoven og fra Birkelse, og vi søskende
har egentlig aldrig vidst, hvad der fik dem til at
flytte til egnen her. Men de havde et godt lille
landbrug og en stor børneflok. Min ældste bror
hed Villy, han blev gift med Ebba Kjeldahl, så
fulgte jeg selv, som blev gift med Tove Bundgaard Jacobsen, dernæst kom Vagner, og han
blev gift med Ingrid Jacobsen, Henning blev gift
med Hanne Hansen, så kom den eneste pige,
Bodil, som blev gift med Bent Elkjær Rasmussen. Så kom Frede, der blev gift med Hanne Olsen og til sidst Ejvind, der blev gift med Anne
Lise Hvilsom.

Men nu tilbage til arbejdet på Ny Nibevej.
Når arealet er godkendt til vejanlæg går Danmarks Geologiske Undersøgelser i gang med at
se nærmere på jordbundsforholdene. De stikker
simpelthen måleinstrumenter i jorden for hver
100 meter, og så håbes der på, der ikke gemmer
sig noget uforudset i mellemrummet. Dette skulle der imidlertid vise sig i området mellem
Rimmen og Sønderholm, men derom senere.
Vores firma fik en midlertidig arbejdsplads på en
mark overfor Rideskolen på Restrup Kærvej. Her
havde vi vores kontor, skurvogne og vores entreprenørmaskiner stående, når de ikke gravede i
engarealerne mellem Skalborg og Sønderholm.
Og der var nok at se til. Der var ansat omkring
20 mand, og det var op til mig, som vejformand,
at finde de bedste medarbejdere til vejarbejdet.
Fra Skalborg over Drastrup gik arbejdet nemt,
men ved Frejlev var der bl.a. to kildevæld, som
voldte lidt udfordringer. På markerne, hvor ejendomsmægler Calundan boede på Ny Nibevej 66,
og hvor Jørgen Hansen, (der boede på Verdisvej
2 i Frejlev) havde grøntsagsarealer, udsprang der
to kildevæld. Men da det ene var midt i det nye
vejanlæg måtte det flyttes ud på marken. Vi var
selvfølgelig praktiske og anlagde et sort plastikrør, og så var det klaret. I dag kan man stadig se
de to væld, der løber med rindende vand i alle
døgnets 24 timer, og det er til glæde for både dyr
og marker.

Toves barndomshjem på Holmen ved Klitgård, ca.
1950. I dag er adressen Jydeholmen 8.

Som ung havde jeg mødt Tove, der kom fra
Holmen ved Klitgård. Hun tjente dengang ved
Jens og Johanne Frandsen på Tylervej 2 i Sønderholm, og jeg tjente hos Aksel Lyby på Sønderholm Hedevej 20, og tilfældighederne blev, at
det blev os to. Vi fik tre børn, Jette, Jan og Gert,
og vi flyttede i 1961 til Frejlev på Offenbachsvej, hvor Tove og jeg stadigvæk bor.

Kildevand i Frejlev.2018
Tove
og jeg
til fest
i 1973.

Ved etableringen af en helt ny vej med tilhørende grøfter, er der mange præcise forhold, der
skal være i orden, og her vil jeg fortælle om
hvordan man anlægger en vej:
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Vi starter med at grave det øverste muldlag af
jorden, og vi arbejder ca. 60-80 cm ned under det
niveau, hvor den færdige vej skal ligge. Her i
vejkassen, som vi kalder den, køres der almindeligt sand som bundsikring, i ca. 30 centimeters
dybde, og det er også her vi placerer drænrørerne. Vi skal hele tiden sørge for at holde det hele
jævnt, for når Amtets folk kommer og jævnligt
kontrollerer vores arbejde, må niveauet ikke
svinge mere end 1/2 cm! De måler for hver 20
meter, og hvis resultatet ikke er tilfredsstillende,
må vi enten tillægge mere materiale eller fjerne
noget af det overskydende. Til sidst fyldes der
stabilgrus i ca. 15-20 cm, inden asfaltarbejderne
tager over. Jeg skylder lige at sige, at, af vognmænd brugte vi mest de store firmaer, Guldhammer og Viggo Jensen fra Frederikshavn, for
til så stort et arbejde skulle der bruges forholdsvis store træk.
Ved vejkryds og rastepladser er der altid ekstra
arbejde, som f.eks. ved rastepladserne ved Restrup skov. Her gravede vi elkabler ned, som
kom helt fra Restrup Friskole, og der skulle også
anlægges vand og kloaker til toiletterne, men det
tænker man naturligvis ikke på, når man kører
forbi området, som trafikant.

ikke mindre end fire tunneller: En cykelsti ved
St. Restrup, en transport-tunnel til landbrugsmaskiner ved Bjerggården og endnu to cykelstier
ved Sønderholm og Sønderholm vest. Her skulle
der både etableres brønde og kloakker, graves
elkabler ned og flyttes enorme mængder sand.
Og der skulle arbejdes med de buede stålplader,
der ganske vist var fabrikeret på en fabrik, men
de skulle transporteres hertil, og vi skulle skrue
pladerne sammen med bolte og skruer. Det hele
skulle holdes godt til og danne et tunnelrør, og
jorden omkring skulle være så stabil, at sikkerheden var i top for både trafikanter under og over
vejen.

Her arbejder vi ved Rideskolen ved Restrup Kærvej,
hvor tørvejorden skal fjernes helt, for at få den mest
stabile vej.

Ny Nibevej slår et fint sving forbi den gamle
Troldkirke, og det giver mig anledning til lige
kort at fortælle historien om, da noget af strækningen her blev opfyldt med et lag flyveaske:
Asken var et gratis produkt, der blev leveret af
Elværket i Aalborg. Når der dengang blev produceret elektricitet, blev der skabt et restprodukt
ved forbrændingen af kullet, som man kaldte
flyveaske. Nordjyllands Amt havde imidlertid
forslået, at dette kunne bruges ved arbejde i vejanlæg. Men selvom asken var ren og naturlig,
skabte det dog alligevel nogen harme fra nogle
af naboerne, som ikke helt kunne se fordelen ved
det. Asken ligger stadigvæk i vejen, men jeg tror
ikke, det er noget, der foregår i nutidens vejbyggeri.

Til etableringen af et tunnelrør, som her ved Restrup
Kærvej, bliver der brugt mange arbejdstimer.

Novejfa har arbejdet på mange omfartsveje i
gennem tiden, og der er som regel også altid
mange tunneller med i entreprisen. Ny Nibevej
var ingen undtagelse. Her skulle der graves ud til
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Sandpuden ved Rimmen: De 3 meter sand skal forbelaste det våde engareal i ca. et halvt år, inden den nye
del af Vestervej anlægges.

Et udsnit af de ca. 14.000 læs sand, som vi får leveret fra Frejlev Cementstøberis grusgrav mellem
Frejlev og Drastrup.

I fortsættelse af vejkrydset ved Sønderholm skulle vi anlægge et nyt stykke Vestervej mod Rimmen og Nyrup, og som jeg før har fortalt, så var
det her, der var overset noget fra forundersøgelsernes side. Her gemte der sig netop et fugtigt og
næsten bundløst tørveområde på ca. 100 meters
længde. Og for at sikre, at vejen kunne blive
stabil og sikker nok, besluttede Novejfa at forbelaste den våde eng. Det vil sige lade meget af
den våde jord blive liggende, og derefter køre
store mængder sand på i ca. 3 meters højde. Man
kan også kalde det en sandpude, for det tryk,
som sandet giver, får automatisk det underliggende vand til at svinde. Der blev løbende taget
prøver af fugtigheden i den underliggende jord,
og efter ca. et halvt år kunne vi så fjerne sandet
igen og opstarte vejbyggeriet på ny.

Når vi arbejder på et areal, der aldrig før har været gravet i, kan der dukke meget op af jorden.
Det gjorde der også ud for Sønderholm, og her
havde en beboer set sig varm på en af de store
sten, vi havde lagt til side. Normalt afleverer vi
sådanne sten til en grusgrav. Her videresendes
stenene ofte til anvendelse af reparation af havneanløb eller lignende, og vi får så altid grus
eller mindre sten retur. Men netop den her sten
var så farverig og flot, at vi gik med til at flytte
den ind til byen på ladet af en gummiged. Heldigvis gik transporten godt, og vi fik stenen sikkert på sin plads ved huset. Og her kan den så
forhåbentlig ligge i mange år og være et lille
minde om motortrafikvejen Ny Nibevej, som
blev bygget for 25 år siden.

Det var godt at få tænkt tilbage på en spændende
tid på arbejdsmarkedet, og jeg kunne fortsætte
længere endnu. Men hvis man har interesse for
nutidens byggeri af veje, kan man f.eks. se ved
Egnsplanvej ved Gistrup, hvordan vejen er anlagt med kantsten på hele strækningen og med
kloakker for hver tyvende meter! Det skyldes,
der i dag er ekstra meget fokus på både miljø- og
klimaforhold, og det er bestemt en interessant
udvikling at følge.

Ved Vestervej 1 i Sønderholm ligger den sten, som
Novejfa forsigtigt placerede ved huset.

Verner Larsen, Frejlev.
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Fortælling fra Frejlev vest
Edith og Egon Flensted Andersen bor på Nibevej 376 i Frejlev vest. Her har de boet i over 50 år, og de
har begge været meget aktive i lokalområdet. Den historie ville de egentlig gerne selv have skrevet, men
da det kniber lidt med h.h.v. øjne og hænder, har de valgt at fortælle deres historie i stedet for.
Egon indleder: Ja, jeg stammer jo oprindelig fra Vendsyssel, nærmere bestemt Brønderslev, og her havde
mine forældre en ejendom på 20 tdr.land. Som ung skulle jeg, som alle andre unge på den tid, rejse
hjemmefra for at komme på landbrugsskole. Det blev byen Høng ved Slagelse, jeg besluttede at rejse til.
Og Sjælland blev herefter min opholdsadresse i nogle år, hvorfra jeg senere blev indkaldt til soldat i København. Jeg fik derefter arbejde på et grøntsags-gartneri ved Ishøj.
Edith følger efter: Min ungdomstid foregik i Randers. Her var vi en søskendeflok på seks og vi havde en
lidt større ejendom på 50-60 tdr.land. Min far, Peter Rasmussen Grotkjær, var landmand, og min mor Kirstine Grotkjær var hjemmegående. Hun var også leder af gymnastik om aftenen, og vi har tit moret os
over, at hun blev betegnet som den første kvinde i Danmark, der havde et herrehold til gymnastik. Jeg
deltog naturligvis også i sporten, og startede allerede, da jeg var 5 år gammel. Senere, som ung, fik jeg
lyst til at komme på ophold på Sønderborg Gymnastik-højskole, og det fik jeg stor glæde af.
I 1956-57 flyttede jeg til Sjælland. Her lærte jeg på Håndarbejdets Fremme, som var en fornem skole,
men også et sted, hvorfra man kunne købe broderi og lignende. Dronning Ingrid var ofte på besøg, og når
hun havde påbegyndt et broderiarbejde, som hun havde fundet for svært, skulle vi piger som regel gøre
arbejdet færdigt. Vi har så ofte tænkt på, om hun nogensinde opdagede, at vi tit blev nødt til at trevle alle
hendes sting op, for at måtte begynde helt forfra.

Edith Grotkjær og Egon Flensted Andersen samt deres fælles hjem i Frejlev vest.

Egon: Jeg havde ingen kæreste på den tid, men jeg var heldigvis blevet medlem af Venstres Ungdom på
den liberale højskole Breidablik i Holte, og her mødte jeg Søren Grotkjær. Hans søster hed Edith, og heldigt nok, så mødtes Edith og jeg en dag ved en fastelavnsfest, hvor en ung Edith, meget opfindsomt var
udklædt i en sækkekjole, som hun selv havde syet. Nu blev hun, af mig, meget hurtigt inviteret til foreningens næste fætter-og-kusine-fest. Ja, det kaldte man, de sammenkomster, der var for de unge elever
på den tid, og Edith og jeg har dannet par lige siden.
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Edith smiler og fortsætter: Ja, så skulle vi finde et sted at bo. Egon ville allerhelst bo nord for Limfjorden,
men det var jeg på ingen måde opsat på. Det ville være en al for lang afstand til min familie i Randers. Så
da han fortalte om Restrup-Frejlev-området, kunne jeg godt mærke, at jeg luttede en smule mere øren.
Egon supplerer: Jeg havde jo forinden hørt om den gode og sandede jord, som ville være helt ideel til at
dyrke grøntsager i. Og så var der heller ikke særlig langt til Aalborg, hvor firmaet GASA lå, og det var
vigtigt for afsætningen af vore eventuelle nyhøstede grøntsager. Og som et ikke uvæsentligt punkt, var
der en egnet ejendom til salg. Det var Karl Larsen, der havde boet der i over 29 år, og nu ville han gerne
flytte et andet sted hen.
Edith: Vi tænkte vist begge to, at 29 år var meget lang tid at bo sådant et sted, og at vi kun så stedet, som
et springbræt til noget andet og bedre. Men Egon fik mig overtalt til at købe stedet, imod at stuehuset en
dag skulle væltes for at bygge et nyt.
Egon: Vi blev gift den 15. april 1961, og nu måtte vi i gang med at tjene penge. Vi startede med 7 køer, 4
søer og 50 høns, og tilsåede markerne med almindelige afgrøder, men dyrkede også selleri i tørveområdet
ved Restrup skov, hvor den fugtige spagnum var ideel til disse knolde. Gulerodsdyrkning fik vi også gang
i, i markerne mod Nibevejen, og når vi blot sørgede for at dække jorden til med plastik for at undgå larver
og fluer, var vi vist kendte for at levere nogle af de bedste og mest ensartede grøntsager. Dagene gik med
at høste, bundte og afsætte de mange varer, og vi nød vores lille himmerlandske plet.

Vores nye ejendom på Nibevej 376, som det så ud,
da vi købte det. Stuehuset blev væltet i 1976.

Egon og Edith og hyrdehunden Conni.

Edith: Nu var der også en fritid, der skulle tilgodeses, så jeg cyklede snart med andre unge kvinder til
gymnastik i Aalborg. Her deltog vi i flere opvisninger, i bl.a. Aalborg Hallen, og vi var naturligvis også
med, når de populære Landsstævner løb af stabelen. En dag kom der en henvendelse fra Restrup Højskole, om jeg her kunne tænke mig at lede et gymnastik-hold for kvinder. Det blev til en aften en gang om
ugen, og her var flere kvinder fra både Sønderholm og Nyrup. Senere spurgte også Restrup Idrætsforening om undervisning, og det blev, også i en periode, til endnu flere hold i Frejlev Forsamlingshus.
Egon: I 1971 var vi oppe på at have 26 sortbrogede køer, og både stald og lade var blevet udvidet. Vi
havde efterhånden lejet mere jord af Frejlevgårds (Nibevej 344) og Krogårdens (Nibevej 389) marker, og
vi satsede nu på også at dyrke tidlige kartofler. Dette skulle vise sig at være en god idé, for med et frostfrit
kartoffelrum inde i vores lade, kunne vi opbevare ca.150 tønder kartofler i to meters højde, og der var nok
af aftagere; både hos GASA og de mange private folk, der købte via dørsalg.
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I anledning af en opvisning i Aalborghallen er det lokale gymnastikhold fotograferet i 1962.
På bagerste række fra venstre står:1. Bjørg Haugård 2. Inge Louise Stoffersen 3. Bodil Andersen 4. Fanebærer Klara
Pedersen 5. Grethe Poulsen 6. Edith Flensted Andersen 7. Asta Nielsen 8. Ebba Kolstrup og 9. Leder, Betty Lynge.
På forreste række fra venstre står: 1. Ane Rise 2. Ellen Thomsen 3. Lissy Johansen 4. Anne Margrethe Larsen
5. Jytte Jensen. 6. Solveig Kristiansen og 7. Margrethe Moesgaard.

Egon fortsætter: Så var det, at Edith kunne få et nyt stuehus, og det blev tegnet af vores nabos søn Tommy Glinvad. Hans far murer Peter Glinvad, Nibevej 402 og murersvend Frederik Nielsen (Restrup Kærvej 24) stod for murerarbejdet, og tømrer Niss fra Frejlev (Nibevej 324) stod for alt tømrerarbejdet, dog
ikke taglægningen, som Jens H. Christensen fra Sønderholm udførte. Det tog et år at bygge huset, og i
1976 kunne vi samtidig vælte det gamle, musbefængte og utætte hus, og flytte ind i et hus, der både var
nyt og top-moderne.
Luftfoto
Nibevej 376 med
det nye stuehus og
flere nye udbygninger.
Foto 1977.
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Edith fortæller videre - nu om den nye Nibevej: Vi springer nu lidt længere hen i historien - til dengang
den nye vej mellem Aalborg og Nibe blev etableret i 1993, og vores mark nærmest blev skåret midt over.
Vi var godt nok blevet tilbudt en passage under vejen, til vores køer kunne gå over til den modsatte side,
men det tilbud afstod vi, og valgte i stedet at sælge vore 24 malkekøer og 30 ungkreaturer. Det var vi kede af, men sådan var det.
Ved selve indvielsen af vejen, var vi, og alle andre, naturligvis inviteret med til en stor fest med taler,
mad, musik og travetur på det nye stykke motor-trafikvej. Men det regnede og blæste så voldsomt, at flere
af de arrangerede festindslag nærmest druknede. Og hvor arrangørerne havde håbet på en kæmpeflok af
vandrende folk fra Frejlev til Sønderholm, var der kun tre, der trodsede de nordjyske vejrguder.
Edith afslutter: Men den nye Nibevej er kommet for at blive, og det er overhovedet ikke noget, der generer os i det daglige.
Egon fortsætter historien: Det var kvægavlskonsulent Ole Toft fra Drastrup, der anbefalede os at købe
nogle helt nye kødkvæg af racen Piemontese. Kvægene stammede oprindelig fra Italien, og vi kunne se en
fordel i at være en af de atten første aftagere, som Danmark fik tilbudt. Det blev en spændende tid med
opfostringen af nye kalve, og de flotte dyr med de store bag-muskler og de lave ben, blev også snart beundret på de mange lokale dyrskuer, som vi nød at deltage på. Her fik vi nye kunder til selve avlsarbejdet, og vi fik en masse nye venner.
Vi havde ellers nok at se til. For vi gik jo samtidig til sangkor, deltog i Venstrevælgerforeningen i Nørholm, Sønderholm, Frejlev, passede vores have, (som Nibe Havekreds ofte besøgte), og vi fulgtes til folkedans, hvor Edith selv havde syet en herredragt fra Brønderslev og en kvindedragt fra Randers-egnen.

Dyrskue i Nibe. Olav Vibild, tidligere Klitgård
var ofte Aalborg Amts Landboforenings fotograf.

Egon på dyrskue i Herning - år 1995.

Edith og et af de udstillede Piemontese-kvæg.
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Hjemme i Frejlev.

Edith indskyder: Jeg vil lige fortælle om en anden interesse vi har, og det er Anders Hunes malerier. Han
var vores nabo på Nibevej 379 i mange år, og hans kone Hertha kom ofte for at købe grøntsager og kartofler. Vi blev hurtigt betaget af hans kunst og hans evne til at male køer, og vi købte da også et par malerier en gang i mellem. Senere er det blevet til en hel stue-fuld. For der kom sommetider en forhandler, der
solgte hans værker, og hver gang vi fandt et Anders Hune maleri på en auktion, kunne vi ikke lade være
at anskaffe os det.

To køer malet af Anders Hune

Det kan være Nibevej 425 ved fiskesøen i St. Restrup.

Egon afslutter: For ti år siden afsluttede vi arbejdet med kødkvægene. Vi solgte dem til en landmand i
Vester Hornum, og vi kunne nu kalde os for pensionister. Nu ser vi tit tilbage på de mange sammenkomster med vores omgangskreds, vi i gennem årene har haft. Og i de mange fotoalbum, som vi har liggende,
kan man heller ikke undgå at få øje på en af de fire lysebrune collie-hunde, vi har haft i årenes løb.
Hver gang en af hundene døde, gik der aldrig lang tid, før vi fik en ny hvalp. Hundenavnet Conni blev
også praktisk genbrugt, og på et spørgsmål fra dyrlægen, om hvordan hundene altid undgik at blive syge,
svarede vi bare: ”De spiser de samme retter som os, og vi er heller aldrig syge”.
Edith og Egon Flensted Andersen, Frejlev vest.

Mit liv i Duedal, Mellemholm og Nibe
Grete Kalstrup har som så mange andre boet
forskellige steder i sit liv, og her fortæller hun
om de tre lokale områder; Duedal, Mellemholm
og Nibe, som altid har stået hendes hjerte nær.

arealer, der støder op til vejen, så det er svært at
beskrive stedet på den måde.
Den gang var vejen bare en smal grusvej, og
hjemme hos os boede mine bedsteforældre i en
lille stue mod syd. De hed Jens Laurits og Ane
Margrethe Thomsen, og jeg husker tydeligst min
bedstefar, for bedstemor sad for det meste i en
stol. Hun døde, da jeg var 8 år gammel.

Jeg, Grete Marie Thomsen er født den 22. marts
1929 på en lille ejendom på Duedalsvejen. Vi
sagde altid, vi boede lige udenfor skoven på
venstre hånd, men i dag er det helt andre skov11

Jeg er den ældste af søskendeflokken, og senere
kom mine brødre Jens, Egon og Kaj og til sidst
min søster Lis. Vi havde det godt i Duedal. Her
var der mange jævnaldrende børn at lege med,
men vi gik i forskellige skoler, afhængig af,
hvilken side af vejen, vi boede på. Nogle gik i
Tostrup skole, mens andre skulle være elever på
Frejlev skole.
Vi fem søskende boede imidlertid hvor, man
skulle gå i Godthåb skole. Det var et pænt stykke
vej at gå om vinteren eller cykle om sommeren,
men det tænkte vi ikke på. Vi kunne gå tværs
over markerne, og heldigvis boede vores faster
Karen og onkel Niels i nærheden af Zinks fabrikker, og her fik vi ofte et lille hvil.
Forleden dag var jeg forbi den gamle Svenstrup
Vestre skole, som skolen hed, og kun med stort
besvær fandt jeg skolebygningen, som i dag ligger godt gemt mellem nye huse og nye veje.

Duedalsvej 65. Et krøllet fotografi af mit barndomshjem fra ca. 1950.

Mine bedsteforældre havde fået ni børn og de
hed Thomas, Hans, Karen, Else, Marie, Stinne,
Oskar, Christen og far, Svend Kristian (født
19.7.-1906). Fars søskende flyttede, som voksne
til henholdsvis Aalborg, Nr. Sundby, Godthåb og
Sønderholm, mens far overtog hjemmet i Duedal. Han havde interesse for landbruget og havde
giftet sig med Mariane Jensine Nielsen
(14.2.-1906) fra Porsheden. Min far blev i øvrigt
altid kaldt for ”Flyv-Kristian”. Det var vist, fordi
han var hurtig i travet, men han havde også en
sofacykel, som han somme tider cyklede på.

Vores familie ved Lis’ konfirmation.
Fra venstre: Jeg Grete, Kaj, Jens og Egon.
Siddende: mor Mariane, Lis og far Kristian.
morfølger et afsnit om nogle af de naboer, der
Her
boede på Duedalsvejen, og for nemmere at forklare det, er de nuværende adressenumre anført:

Vores farfar Jens Laurits Thomsen, Duedal.
Han døde i 1946.

På Duedalsvej 50 boede Ejler og Elna Ingvardsen, og de havde børnene Karen og Herdis
I nr. 55 boede Edvard og Ottilie Jensen. De havde sønnen Aage. I nr. 60 boede Otto og Jacobine
Nielsen med børnene Svend, Marinus, Dagny,
Marie, Else, Esther, Kjeld og Ove.
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På Duedal 65 boede vi så. I dag er det stadigvæk
en flot ejendom, og de fleste bygninger står næsten som dengang. Men det er utroligt, at så
mange børn og voksne dengang kunne bo under
samme tag i sammenligning med i dag, hvor
familierne behøver meget mere plads.

Til et ungdomsbal i 1947 mødte jeg Poul
Kalstrup. Han var født 21. maj 1927, og han var
søn af tækkemand Anders Kalstrup og Dagny.
Poul havde en bror Jens, og familien havde længe boet på Mellemholmvej 29 i Mellemholm,
men nu skete der en del forandringer i de kommende år, hvor bl.a. Anders og Dagny blev skilt i
1950, ejendomme blev solgt og andre tilkøbt. Og
for Pouls og mit vedkommende måtte vi til Sjælland, som henholdsvis karl og tjenestepige, for at
finde ud af, om vi egnede os for hinanden. Det
gjorde vi heldigvis, og den 29. december 1948
blev vi gift i Godthåb kirke. Vi flyttede til en
lille ejendom på Munkbækvej 16, og snart fik vi
børnene Jette i 1949 og Anders i 1951. Pouls far,
Anders Kalstrup, døde desværre pludselig en
dag, da han var på cykeltur med mine forældre.
Det var i efteråret 1950, og det var et stort chok
for os, for han blev kun 53 år gammel.

Bagved vores ejendom i nr. 69 boede Johan og
Frida og børnene Vagn, Kaj, Birthe og Poul Erik.
Senere flyttede Erna og Martin Sørensen ind
med børnene Inga, Annie og Kirsten Her boede
også Gunnar og Rosa Jensen med børnene Ernst,
Erik, Leo, Vagn og Henning. Og Henrik og Stinne Mortensen boede i naboejendom med børnene
Anne Lise og Flemming. I nr. 90 boede Elert.
Han var ungkarl og ejede den jord, hvor grusgraven lå dengang. Sigrid og Christian Thomsen
boede på den anden side af vejen, og Jens Rasmussen med familie ligeså. I nr. 102 boede Christen Hougaard med familie, og jeg legede meget
med Kirsten Kvist, som var datter af Thomas
Kvist. Akasie Hansen og hans kone boede også
på Duedalsvejen.

Men vi fik efterhånden vores tilværelse til at
fungere alligevel, og vi havde en dejlig tid i Mellemholm. Her vi arbejdede med dyrene og markerne, og som et supplement til indtægten, syede
jeg tøj, gardiner og andet for folk i området. Poul
havde en mælkerute med 8 gårde, hvor mælken
hver dag skulle leveres til vores andelsmejeri i
Mellemholm, og han arbejde også i en periode
som chauffør hos vognmand Christian Winther i
Porsheden, og som murer hos hans onkel, Anker
Kalstrup, i Porsheden.

Vi søskende kom meget til Porsheden. Det
skyldtes, at min mor Mariane var datter af Marie
og Jens Nielsen, også kaldet Holm Jens. De boede på den nuværende adresse Porshedevej 23 i
Porsheden, og min bedstefar var med til at starte
Brugsforeningen i deres gård, inden den flyttede
over på den anden side af vejen. Da min mors
bror Anders Holm og hans kone Dagmar overtog
gården, boede mine bedsteforældre på Jydeholmen, inden de flyttede til Nibe i Mellemgade.
Mors syv søskende blev næsten alle boende her i
området, men at komme nærmere ind på dem, vil
blive en alt for lang historie.
Som 16 årig kom jeg ud at tjene. Min mor havde
fundet en plads til mig i Nibe i Søndergade i et
lille hjem for 7-8 ældre mennesker (senere Taxifirma – red.), og efter halvandet år fik jeg arbejde hos vore naboer hr. og fru Hansen, som havde
en grønthandlerforretningen Akasia i Prinsensgade i Aalborg. Her var jeg pige i huset.

Min svigerfar, Anders Kalstrup på motorcykel.
Et godt billede af ham som ung. Foto år ca. 1920.
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Vores ejendom på Munkbækvej 12 i Mellemholm. I gården der skimtes t.v. boede Andreas og Villadssine Sloth
(Mb 22). Øverst t.v. boede Peter og Olivia Lund (Mb18), og øverst t.h. boede Poul og jeg i en årrække (Mb 16).
Vi flyttede senere ned til den større gård (Mb12) og boede her indtil 1997. Luftfoto er fra 1970’erne.

Dengang kendte vi de fleste naboer i Mellemholm, og jeg prøver at huske nogle af dem:
Fra Porsheden mod Mellemholm boede Christen
og Annelise Brøndum i svinget (Mv 70). I naboejendommen boede Rigmor og Martin Pedersen,
og længere østpå i nr. 62 Anna og Chresten Jakobsen og i nr. 60 Kamma og Niels Jakobsen,
der havde overtaget ejendommen efter Anna og
Chresten. Derefter boede Tinne og Jens
Kalstrup, som havde børnene Erik, Frank og
Niels (Mv 52). Peter Nyborg og hans kone boede
ved krydset, hvor senere Hanne og Erik Jakobsen
kom til at bo. I nr. 43 boede Harry og Lis Ejdrup,
som før havde boet mellem Tostrup og Godthåb.
I huset ved siden af boede Marie og Frants Ejdrup, og Maries forældre Per Andersen og Else
Pedersen husker jeg naturligvis også. I mejeriet
boede mejeribestyrer Aage Ribberholt og Helga.
På bakken (Mv 29) var, som tidligere nævnt,
Pouls barndomshjem. Her flyttede Henning og

Johanne Mark senere til. Per Ejdrup og Vibeke
har også boet der.
Ud af Munkbækvejen boede Erik og Hanne Jakobsen (Mb 27) og Jens og Harriet Nielsens
vognmandsforretning kom dernæst. På deres
gård (Mb 25) havde Jens’ forældre, Maren og
Martin Nielsen boet før dem. Ved svinget (Mb
22) boede Andreas og Villadssine Sloth. Sønnen
Åge og hustru Grethe overtog hjemmet. Længere
ud ad vejen boede Peter og Olivia Lund (Mb 18).
Ejendommen blev væltet og Niels Buus fra
Vokslev byggede et helt ny villa. I ejendommen
herefter (Mb16) boede Poul og jeg så i de første
femten år af vores tid sammen. Anna og Thomas
Bech boede i den sidste ejendom på Munkbækvejen (Mb 10)
Den næstsidste gård på Munkbækvej (Mb 12)
købte vi i 1969 af Pouls onkel Niels Kalstrup og
hans kone Johanne. De var blevet ældre og flyt14

tede til Nibe. Vi fik også en god tid her. Vores
børn kom godt af veje, og som voksne blev de
begge gift og fik børn. Der var som regel nok at
arbejde med, og pludselig kunne Poul og jeg
fejre sølvbryllup. Her holdt vi en stor fest, som
vi tit har tænkt tilbage på.

blive rask, men desværre døde han på Helsingør
Sygehus den 13. december 1995. Han blev kun
68 år gammel, og da begravelsen blev holdt fra
Nørholm kirke, var kirkerummet fyldt til sidste
bænk. Og som om den tristhed ikke var nok,
døde hans bror Jens fra Vadum også pludselig,
bare en måned senere.

Mine forældre som ældre. De flyttede fra ejendommen på Duedal og overlod den til Jørgen
Kroghs forældre. Her er far og mor til bryllup
ved vores søn og svigerdatter, Anders og Aase
Kalstrup.

Jeg måtte nu begynde at se mig efter et andet
sted at bo, og mine børn havde foreslået det nybyggede boligområde, Fjordgården, i Nibe. Derfor sagde jeg farvel til det dejlige Mellemholm
og flyttede til Nibe i 1997. Jesper Ravn og
Christinna havde købt den trelængede gård med
ønsket om en dejlig tid for dem, og fra den nye
hjørnelejlighed med udsigt over Limfjorden
kunne min verden nu gå.

Vores sølvbryllup i 1973 på Munkbækvej 12.
Fra venstre vores søn Anders, jeg, Grete og Poul
og vores datter Jette samt barnebarnet Anja.

Heldigvis var der en bekendt fra Restrup Enge,
som hurtigt inviterede mig til at deltage i den
årlige revy-opsætning i Svenstrup på Skipper
Clement Plejehjem. Her blev jeg tilknyttet som
medspiller, og pludselig var der gået 19 sæsoner.
Det gjorde mig så godt at opføre skuespil, og
med Åse Skinnerup fra Frejlev, som en perfekt
instruktør og sangskriver, nød vi at optræde i
vores hjemmesyede udklædninger, som kunne
forestille alt fra dræbersnegle og can-can-piger,
til de kongelige, der også slog deres folder på de
her kanter.

Poul var efterhånden begyndt at arbejde som
hjemmeslagter af grise og kreaturer. Det havde
han lært af slagter Børge Jensen fra Godthåb, og
at han var god til sit nye fag, bevidnede de mange kunder om. Men i 1995 begyndte han at have
problemer med sit helbred. Han var ikke en af
dem, der opsøgte læge så ofte, og desuden var
der et farligt snevejr i de dage i november måned. Alligevel besluttede vi at køre til Humlegården på Sjælland, hvor vi håbede, han kunne
15

Nu er revy-eventyret afsluttet, men det kniber
aldrig med at få tiden til at gå. For symaskinen
holdes i gang, og nye - såvel som gamle naboer
holdes der stadigvæk en god kontakt til.
Jeg er endda også så heldig at være blevet oldemor til flere småbørn, og når deres forældre og
andre venner og familiemedlemmer kikker forbi
eller inviterer til kultur eller hygge, ja så er livet
også værd at leve i Nibe.
Et fotografi af Fjordgårdens sten i Nibe, 2003.
Fotografen var i øvrigt tidligere skorstensfejer
Erik Sunds. Hans kone har venligt udlånt billedet.

Grete Kalstrup, Nibe

Ejendomshistorier fra Jægersprisvej

På Jægersprisvej ligger Aalborg Golf Klubs anlæg, og det ser det ud som et samlet hele. Men
oprindelig var der tre boliger på stedet, og disse,
samt livet med det gode naboskab gennem tiden,
fortæller Ejvind Larsen om:
Jeg hedder Ejvind Larsen, og er født den 29.
august 1928. Jeg er gift med Gudrun, og vi bor
på Jægersprisvej 25. Da jeg var ung flyttede mine forældre, Laurits og Stine Larsen, til en gård
på Jægersprisvej 39 ved Restrup skov. Dengang i
1948 blev området kaldt for Sovsebakken grundet den fugtige mosejord, som man også under
krigen hentede tørv fra. Mine forældre var landmænd, og de dyrkede de let kuperede marker tæt
ved skoven.
De havde købt gården af en fabrikant Elimar
Schmidt. Han var ejer af en konservesfabrik og
et røgeri på Ny Kastetvej i Aalborg, og han havde også en fiskeforretning på Vesterbro. Elimar
Schmidt havde selv bygget gården, og havde
navngivet den Jægerspris. Vejen hertil fik derfor
navnet Jægersprisvej.
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Elimar Schmidts konservesfabrik.

Mine forældre kom desværre ikke til at bo her så
længe, for min mor døde i 1953, og så flyttede
far til Vestbjerg. Nu købte Lars Johansen gården,
indtil Birthe og Tage Kristensen overtog den i
1966. Familien boede her i mange år, men her vil
jeg henvise til det, Birthe har bidraget med på de
kommende sider.

Gjesing købte senere stedet i 1964 og de var
kendt af alle. De ejede Gjesings Konfektionsfabrik i Aalborg, og boede i Restrup Enge indtil de
begge blev gamle.
Ikke så langt fra villaen lå engang en gammel
ejendom på Jægersprisvej 35. Jeg husker, at både
familierne Niels Jensen og Christen Hansen har
boet her, og at gården hed Bakkegården. Men
den blev væltet i ca. 1960, og havde vel nærmest
placering der, hvor golfklubbens parkeringsplads
ligger i dag.
Som før nævnt er jeg gift med Gudrun. Hun kom
fra Vadum-egnen, og vi blev gift i 1951 i Torpet
kirke. Efter brylluppet ønskede vi at blive i området og vi købte ejendommen på Jægersprisvej
25. Her fik vi fem børn.
Jeg arbejdede som landmand med dyrene og de
tilhørende 16 tdr. mark og 5 tdr. eng, men der
foruden havde jeg en mælkerute som mælkekusk. Jeg kørte med mine to nordbakker-heste ud
til de 21 omkring-boende landmænd og afhentede deres nymalkede mælk. Når alle leverandørerne var besøgt, afleverede vi mælken på St.
Restrup Mejeri, på Tostrupvej 246, hos Sofus
Jensen, mejeribestyreren. Han så til at mælken
blev hældt i kar og nøjagtigt indvejet, og vi kuske kunne nu køre hjem igen ad den samme rute.
Nu skulle der afleveres returmælk til landmændene, og det var et godt tilskud til både husholdning og landbrug.

Mine forældres ejendom på Jægersprisvej 39.

Min familie. Øverst t.v.: Henning, Edith, Orla, Svend,
Sidse, Mary og jeg Ejvind. Forrest t. v.: Oda, mor
Stine, Esther, Anne, Jane, Frands og far Laurids.
Foto er fra min konfirmation. Vi boede da i Lindholm.

Dengang var vi mange kuske, der var tilknyttet
Restrup Mejeri, men af de tre ruter, der var på
Restrup Enge, husker jeg kun Harry Pedersen fra
Nørholmsvej. Skovbogård på Nørholmsvej 296
var i øvrigt den største gård, jeg besøgte. Den
havde en besætning på over tyve køer, mens resten af ruten bestod af mindre landbrug.
I fire år kørte jeg mælkeruten og passede altid at
holde tiden nøjagtigt, for at hestene ikke skulle
trættes unødigt. Men det skulle jeg imidlertid
ikke bekymre mig om senere, for da købte jeg
helt ny Fordson Dexta traktor, i Dronninglund,
og med den fortsatte jeg mit virke i ti år.

Ved siden af mine forældres gård, lå der en stor
villa, Jægerspris 37, og den blev også bygget af
Elimar Schmidt. Villaen fungerede som sommerbolig for fabrikantens ansatte, og her kunne
de holde ferie en uge af gangen. Jeg husker ikke
tiden som feriebolig, men der har boet flere familier i villaen siden da; både en Pedersen og en
Nielsen, og en politimand, som jeg mener hed
Kristensen. Men ægteparret Thorvald og Inge
17

Mit arbejde bestod i at fragte varer ud til byggepladser og murerfirmaer, og her var jeg ansat i en
del år, og jeg nød at komme på arbejde hver dag.
Imens passede Gudrun dyrene, huset, børnene,
og haven, og vi havde det godt.
Men for at vende tilbage til historien om golfbanen, så var Aalborg Golfklub allerede i begyndelsen af 1960’erne, begyndt at interessere sig
for området ved Restrup skov. Klubbens golfbane fra 1937, som dengang lå ved Sohngårdsholm
i Aalborg, var nemlig blevet for lille til den store
efterspørgsel for golfsporten, og der skulle flyttes til et nyt og større område. Aalborg Golf
Klub holdt derfor indvielse her på Restrup Enge i
1968, og i år er det 50 år siden.

Ejendommen på Jægersprisvej 25, som Gudrun og
jeg købte vi i 1951. Foto fra 1950’erne.

Vi var faldet godt til på Restrup Enge. Min søster
Anne var blevet gift med Niels Christian Christensen – også kaldet Kesse. Han havde været
karl på Jægerspris, og de boede nu som naboer til
os på Jægersprisvej 29. Vores børn Agnete, Jørgen, Søren, Lissy og Michael var også efterhånden begyndt at gå i skole. I den første tid foregik
deres skolegang i den gamle skole på Restrup
Engvej 23, men da den lukkede i 1967, måtte de
cykle til Frejlev skole.

Vores familie har naturligvis altid fulgt med i
udviklingen af både bygningerne og golfbanerne,
men jeg har nu aldrig været interesseret i selve
det at spille golf. Derimod var vores børn og
børnebørn tit med på banerne for at samle golfbolde. For når spillerne havde skudt boldene i
søen, kunne der være så mange, at vi samlede
dem op med en kartoffelgreb. Boldene blev så
solgt ved vejen af et af vores børnebørn.

Da mejeriet lukkede, og de små landbrug forsvandt, fik jeg arbejde ved et entreprenørfirma i
Nr. Sundby. Det hed Melchior og Vigel Pedersen
og firmaet holdt til ved Stationsvej/Søvangen.

Ja, vores nabo golfbanen har, som det ses, betydet meget for vores familie. Og det kan fortælles,
at en af vore sønner og et barnebarn da også er
blevet udlærte som greenkeepere. Så der bliver
helt sikkert til mange flere historier om golf,
også i tiden, der kommer.
Jeg har været pensionist siden, jeg fyldte tres år,
og Gudrun og jeg har stadigvæk nok at gøre med
at holde hus, høns og have, børn og børnebørn.
Børnene bor nemlig i nærheden: Agnete i Terndrup, Jørgen på Jægersprisvej og Søren i Øster
Hornum. Og så er der Lissy, der tidligere boede i
Sønderholm, men som nu bor i Aalborg og Michael, der bor i Vestbjerg.
Nu håber jeg, at mine ord har bidraget til en lokal og interessant læsning, og med et par supplerende billeder slutter jeg hermed min historie.

Min Fordson Dexta som stadig er kørende.
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Golfbanen på Jægersprisvej: Mine forældres tidligere hus Jægersprisvej 39 ligger øverst til venstre. I dag er stuehuset væltet. Ægteparret Inge og Thorvald Gjesings tidligere villa (Jægersprisvej 37) ses i midten af billedet: I dag er
den en del af golfklubben. Golfklubbens hovedbygning og parkeringsplads (Jærgersprisvej 35) ses ved siden af.
Fotografiet er venligt udlånt fra Aalborg Golf Klub.

Vores sølvbryllup i 1976 med børn og svigerbørn.
Øverst t.v.: Irene, Jørgen, Agnete, Åge og Søren.
Siddende t.v.: Lissy, Gudrun, Michael og jeg, Ejvind.
Gudrun og jeg ved vores Krondiamantbryllup i 2016.

Ejvind Larsen, Restrup Enge
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Greenkeeper i 25 år – et rigtigt bondejob

Den 15. december 1988 bragte Det nye danske
golfmagasin Tee Off følgende artikel om 25 års
jubilaren og greenkeeperen Tage Kristensen fra
Jægerprisvej 39, Restrup Enge.
Tages kone Birthe har gemt flere udklip, taler og
lignende, og her er et par uddrag:

Før Birthe og Tage flyttede til Restrup Enge, boede
de ved den gamle golfbane ved Sohngårdsholm.
På billedet ses deres bolig i baggrunden, og Kong
Christian den 10 og Dronning Alexandrine besøger
golfklubben i 1939 - et år efter indvielsen.
Foto er fra Aalborg Stadsarkivs kalender 2013.
Aalborg Golf Klub, Jægersprisvej 35. Foto 2018

Skibstømrer og bondekarl

”Til den perfekte greenkeeper - fra Onsdagspigerne”. Sådan står der på en af de mange gaver,
som Tage Kristensen modtog, da han fejrede sit
25 års jubilæum som greenkeeper i Ålborg. Han
er den greenkeeper i Danmark, der har været
længst tid i sit job.
”Et rigtigt bondejob,” som Tage, med et lunt
smil i øjet, selv kalder sit arbejde. ”Om sommeren starter jeg tit klokken 5 om morgenen, og
mange gange bliver den hen ad solnedgang, når
det bliver fyraften. Men jeg klager ikke, når bare
jeg får nogle faste folk. Men det kniber.”
Tage Kristensen er ansat under Ålborg kommune, og meget tyder på, at han må gå sæsonen i
møde med skiftende langtidsledige. ”Og ikke et
ondt ord om langtidsledige. Men fejlen er, at når
jeg har fået lært en eller to op til at køre maskinerne, så forsvinder de. Og så skal jeg begynde
forfra med nye folk. Det kan jeg simpelthen ikke
leve med, og jeg frygter for denne og ikke
mindst den næste sæson, 1990, hvor vi er vært
for europamesterskabet for herrer.”

Tage Kristensen er 51 år. Da han i 1963 blev
ansat som greenkeeper, var hans fortid bl.a. en
tilværelse som bondekarl. Siden blev han uddannet skibstømrer og arbejdede i Skagen.
”Som bonde lærte man at bestille noget, og den
ballast er god at have som greenkeeper.”
Og det tør nok antydes, at Tage Kristensen har
udrettet en del, siden starten udi golfens verden
for 25 år siden. Først med de 9 huller på Sohngaardsholm og tre år efter på Jægersprisvej, hvor
Ålborg Golf Klub nu har til huse.
”Det var et stort område med et faldefærdigt
stuehus, hvor grisene løb rundt i gården, der
mødte mig, første gang jeg var herude. Og så var
der jo ikke andet at gøre, end at smøge ærmerne
op. Men takket være klubbens medlemmer gik
det hurtigt med at få orden på tingene.”
Netop orden er et nøgleord for Tage Kristensen.
Alt i greenkeepergården har sin egen plads. Intet
er overladt til tilfældighederne, og det smitter af
på arbejdet på banen, der bliver udført professionelt til punkt og prikke.
20

”I de første år blev der plantet 50.000 træer, de er
i dag med til at give banen karakter. Banen er på
30 tønder land semi-rough og næsten 70 tønder
land fairway. Og når morgenholdet rykker ud, er
det som regel et hold på tre, der alle begynder i
det samme hjørne. En klipper greens, en klipper
semi-rough og en klipper fairway.
Tidligere klippede vi kun rough nogle få gange,
men med 1000 spillere, heraf halvdelen nye, kan
det ikke nytte noget at boldene hele tiden bliver
væk. Derfor er kravet til en bane i dag, at man
skal kunne finde sin bold, med mindre den er
sendt 25 meter ind i skoven.”

en ikke en maskine, der er i orden, så går det
galt. I øvrigt er kravene til greens nu så store, at
det er helt unaturligt, det vi går og laver. Gøder,
vander og klipper dag ud og dag ind. Det kan
kun gøres i en periode. Så skal græsset have hvile. Og det er desværre ikke altid, det lige passer
ind i alle golfspilleres planer.”

Spillede selv
”Banen er min kæreste, siger min kone. Og er
banen ikke i orden, så får jeg det at vide af mine
børn. Og de ved nok, hvad de snakker om. For
både Johnny og Joan har været klubmestre, og
Johnny er indehaver af banerekorden i Ålborg.”
En årrække var Tage Kristensen også selv rundt
med køllerne. ”Men da børnene begyndte at tæve
mig, holdt jeg op. Erfaringerne fra dengang
kommer mig til gode i dag. Det er nemlig vigtigt,
at en greenkeeper enten selv har spillet eller spiller.”
Tage Kristensen er en ivrig tilskuer, når de store
turneringer afvikles, og det har givet ham en stor
indsigt. Og der er da heller ikke nogen, der blander sig i flagplaceringer i Ålborg, hvad enten der
er tale om en klubmatch eller en afdeling af den
danske tour.
”Som greenkeeper skal man helst kunne det hele:
Tage jordprøver, plante træer, dosere og give
gødning, vedligeholde og reparere maskiner,
male osv. osv.
Arbejdet med selve greens er efterhånden en hel
videnskab. Da jeg begyndte, blev der slået med
en single-maskine, som jeg travede bagefter 2-3
gang om ugen fra morgen til aften. I dag skal
greens klippes hver dag i sæsonen. Og det der
med at justere skær, det lærer man nok aldrig
helt. Men en ting er sikkert: Græsset skal ikke
kløes på ryggen. Det skal klippes!. Og har man

Greenkeeper Tage Kristensen og hans søn Johnny
Kristensen arbejder på golfbanen. Foto år 1996.

Op om søndagen
” Man bliver aldrig udlært som greenkeeper. Da
jeg begyndte, var jeg på kurser, som daværende
Verner Hansen stod for. De var gode. I dag mødes de fleste greenkeepere et par gange om året
og udveksler erfaringer. Det er også godt.
Dengang for 25 år siden, vidste jeg ikke, hvad
jeg gik ind til. Det er knap nok gået op for mig i
dag. Men en ting ved jeg: Som greenkeeper skal
man have en kone, der forstår ens arbejdstider og
som kan få en op søndag morgen, når greens skal
klippes inden en match. Og så skal der bestilles
noget. Eller som stadsgartneren sagde, da han
overrakte jubilæumsgaven: ”Du er faktisk uegnet
som kommunalarbejder. Det her går alt for
stærkt!
Det vil det også gøre i den kommende sæson, og
Tage Kristensen lægger ikke skjul på, at det
punkt er nået, hvor selv han kan blive nødt til at
give op. Derfor er hans nytårsønske:
Faste folk.
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Tage Kristensen fortsatte heldigvis i mange år,
og den 14. december 2003 kunne han fejre sit 40
års jubilæum ved Aalborg Golf Klub.
Formand Peter Søndergård sagde bl.a. her:

Tage Kristensen fik, ved den lejlighed, Dronningens Fortjenstmedalje, og da Aalborg Golf klub
havde 100 år jubilæum i 2008 blev Tage interviewet til GOLF – magasinet.
Her fortalte han bl.a. følgende historie:

Tage du har været med til at bygge vores nuværende bane her i Restrup Enge, og du har prøvet
at være privat ansat, så kommunalt ansat, og nu
igen privat ansat, men jeg kan sige: altid har du
følt dig som Aalborg Golf Klubs mand.
Der står respekt om det arbejde, du gør til daglig
for klubben, og hver gang vi har påtaget os en
stor turnering, har vi kunnet regne med dig og
dine medarbejdere, og banen har altid været
toptrimmet. Du har modtaget megen fortjent ros
gennem tiderne.

Plakaten ved
Europamesterskabet i golf
for herrer i
1990 er et udklip
fra Aalborg
Golf Klubs
Jubilæumsbog
1908-2008.

”Thomas Bjørn har overnattet på vores loft på
Jægersprisvej. Vi havde somme tider 10-12
knægte til at bo på loftet. De skulle ligge i telt
nede i vores frugthave, men når vejret blev for
dårligt, kom de herop og bankede på.
Golfspilleren Søren Kjeldsen er nærmest opvokset herude. Ham lavede jeg engang en træramme
til, så han kunne træne i at putte lige. Ham har
jeg haft meget skæg med. Også hans søster Trine
Panum Kjeldsen, som i dag er bedst kendt som
studievært på TV2, havde hjemmeklub i Aalborg
og hun var en del af klubbens succesfulde damehold.”
I det hele taget er det mylderet af små størrelser,
som har sat sig de største minder hos greenkeeperlegenden.
”Det har været alle de dejlige børn. Her har altid
været et hav af unger, og dem har vi været glade
for,” slutter Tage Kristensen, som er taknemmelig for sine mange år i Aalborg Golf Klub.

Tage Kristensen var greenkeeper i over 41 år fra
1963 til 2005. Han døde i 2012.
Hans hustru Birthe Kristensen flyttede i 2013 til
Skelagervej i Skalborg.

Post Elly fra Frejlev
Lokalhistorikeren Bent Elkjær fra Frejlev har gennem årene indsamlet metervis af lokalhistorisk materiale, og det er til stor glæde for alle i dag, men også for eftertiden.
I 2004 besøgte han det tidligere postbud Elly Thomsen fra Frejlev, og det er der kommet følgende artikel
ud af. Han indleder posthistorien således:
22

Efter at have tjent ved landbruget blev Elly
Thomsens far Anders Christoffer Thomsen gift
med hendes mor Ane Johanne Kirstine Madsen.
Det foregik i Vedsted kirke i Aaby sogn den 18.
februar 1923. De unge flyttede til en ejendom på
Sønderholm Hede, i dag adressen Vokslevvej 35,
og her blev sønnen Henry født. (Han bosatte sig i
øvrigt, som voksen, som anlægsgartner i St. Restrup.)
Ejendommen på Sønderholm Hede blev solgt, og
derefter flyttede de til Vedsted igen. Anders fik
arbejde i tørvemosen i Kaas Hede. Det var imidlertid svært at blive accepteret, hvis man ikke var
fra egnen, men med Anders’ stædighed, måtte de
andre give op. Han var jo en sej vendelbo!

Henry, Elly og hendes forældre flyttede igen, og
nu til Bertine Poulsens hus. Det lå tidligere, der
hvor der i dag er gule dobbelthuse på Glucksvej
2-32. Her boede familien, til Elly blev konfirmeret i 1941.

Den 3. august 1927 blev deres datter Elly Thomsen født, og i 1929 flyttede familien til Moldbjerg ved Vokslev. Her blev Anders Thomsen
bestyrer på en gård, som tilhørte Stig Buus. Stig
Buus var en meget bestemt mand, og når han bad
bordbøn og var færdig med den, sagde han altid:
” Hvorfor sidder I her?”

Ellys konfirmationsgæster står foran huset, hvor det
nuværende Glucksvej 2-32 i Frejlev ligger i dag.

Ellys far, Anders Thomsen, arbejdede for Kragh.
Kragh ejede dengang det, vi kalder for Frejlev
Cementstøberi, og i 1942 købte Jens Mølgård
firmaet (Nibevej 331). Anders arbejdede videre
under Jens Mølgård, og timelønnen var da 90
øre. Det var en god arbejdsplads, og Anders var
glad for at arbejde sammen med både Sara og
Jens Mølgård, selvom der var andre arbejdsmetoder dengang.
Selvom familien var glade for at bo i Bertines
hus, som de i øvrigt delte med Ragnar og Alfred
Ribbergård, så var deres store ønske, at få deres
eget hus.

I 1930 flyttede familien til Frejlev, hvor de kom
til at bo i Frejlev Missionshus på Nibevej 283.
Huset var blevet bygget ti år før, i 1920, og de
skulle passe huset som betaling for huslejen.
Deres beboelse var på 1. sal, med toilet i baghuset, og når der var juletræsfest eller andre sammenkomster blev deres sovekammer brugt til
gaderobe. Her kunne sengene hurtigt blive fyldt
op med frakker og overtøj. Da det kun var i deres
bolig, der var et køkken, var det også her, alt
kaffen blev brygget, og så blev det serveret nedenunder i salen.
I 1940 blev Danmark besat af tyskerne, og de
lagde beslag på missionshuset. Familien måtte
derfor flytte, for tyskerne red på heste både
udenfor og inde i salen. Elly og hendes familie
fik nu en lejlighed ved gamle Jørgen, som boede
i Haals-smedens hus – i dag Glucksvej 34. Huset
fik de tilbudt at købe for 4000 kr., men det ville
Anders ikke, for der var svamp i alle gulvene. Så
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Ane og Anders Thomsen og deres børn Henry og
Elly boede på Frejlev Skolevej 4. Huset blev bygget i
1942.

I 1942 blev der så heldigvis udstykket grunde på
Frejlev Skolevej, hvor de købte den anden grund
på højre hånd, nr. 4. Huset blev bygget af mureren fra Sønderholm, og det kostede i alt 12.000
kr. Det var mange penge dengang, og mange folk
sagde da også, at her ville de ikke komme til at
bo ret længe. Men her i dag, i 2004, bor Elly
Thomsen stadig der.

bud på prøve. Elly blev senere fundet egnet til
fastansættelse inden for postvæsenet, og i 1952
blev hun ansat som Ekstrapost iført den sorte
postuniform. Elly var tilmed blevet det første
kvindelige postbud i Danmark, og postruten i
Frejlev fik den første cyklende post.
Da Elly begyndte på ruten, var der 69 husstande
at besøge. Lønnen var 60 kr. pr. måned. Men da
Frejlev efterhånden blev kraftigt udbygget, og
postruten ligeså, skulle den deles op. Opmålingen foregik ved at en kontrollant fra postvæsenet
kom og cyklede med Elly. Han havde en tæller
på sin cykel, og på den måde blev turen målt op
og senere delt.

Anders arbejdede for Sara og Jens Mølgård ind
til han lod sig pensionere som 70 årig. Han kunne fortælle flere historier fra arbejdstiden, f. eks.
når Sara kom og bankede på vinduet tidlige vintermorgener. Så skulle de ud og sprede sand.
Man brugte ikke salt dengang, og spredningen
foregik ved, at de læssede sand på ladet af en
lastbil. Så kørte de ud på vejen med to mand
stående på det åbne lad, og de spredte nu sandet
med skovle. Når arbejdet var færdigt, vankede
der som regel en kaffepunch, som bestod af kaffe
i koppen og godt med brændevin i - til man igen
kunne se bunden. Det gav varmen!

Da Elly i 1977 havde 25 års jubilæum som ekstrapost i Frejlev, blev hun lykønsket af Postmester Knudsen i Aalborg, og hun fik 350 kr. i 5krone-stykker - et postbud fik 500 kr. Elly modtog også et diplom fra Generaldirektoratet for
Post og Telegrafvæsenet.

Anders døde i 1988, 92 år gammel, og vi husker
ham som en altid venlig og smilende mand. Ellys
mor var da allerede død i 1963.

Hver dag kom postsækken med rutebilen ved 8tiden, og den blev leveret på posthuset ved Elna
Nielsen på Nibevej 309. Her sorterede Elly posten og kørte ud på sin rute.
De sidst år hentede Elly selv sin post i Skalborg.
Det skyldtes, at leveringen var meget upræcis, og
Ellys post skulle ud til tiden! Skulle hun en sjælden dag være forhindret i at køre sin rute, blev
hun afløst af Carlo Vilhelmsen, Frejlev.

Post Elly, som vi altid kalder hende, kan huske
tilbage på et langt og et dejligt livsforløb. Både
som barn, men også senere, da hun, som konfirmeret, blev ansat i Frejlev kirke, hvor hun skulle
træde luftpedalerne til orglet. Det gjorde hun ved
alle de kirkelige handlinger, samt ved bryllupper
og begravelser, og lønnen var 100 kr. for et år.
Så det var en stolt pige, der hentede sin årsløn
ved mejeriejer Sigurd Christensen i Drastrup,
han sad i Frejlev kirkes menighedsråd dengang.
Senere fik Elly arbejde på skofabrikken på Stationsmestervej i Skalborg. Her var hun med til at
fabrikere hjemmesko, og var ansat der i otte år.

Elly Thomsen var postbud i Frejlev i 33 år, fra
1950 til 1983. Hun bor stadig på Frejlev Skolevej 4 og deltager i mange aktiviteter. Bl.a. passer
hun en genbrugsbutik på skift med andre, og hun
er også fast deltager i Kastaniegårdens bowlinghold. Hun ligner meget sin far; altid venlig og
smilende.

I 1950, den 30. december, blev der sendt bud
efter Elly Thomsen. Postbudet Niels Christian
Sørensen var blevet syg, og da han desværre
senere døde, måtte Elly søge stillingen som post-

Bent Elkjær, Frejlev
Elly Thomsen døde den 1. september 2018 og er
begravet på Frejlev kirkegård.
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Posten siger Nej til en kaffetaar

I Aalborgs Amtstidende 1962 var der følgende
artikel om det kvindelige postbud, Elly Thomsen,
i Frejlev. Hun havde da været postbud i ti år:
Et landpostbud, der siger Nej tak til en kop dampende hed kaffe paa en raakold dag…
Ja, man tror knapt sine egne ører. Den ”post”
maa ikke være helt almindelig. Og det er
vedkommende heller ikke, rent postalt, men sagen er, at frøken Elly Thomsen, der netop har
holdt sit 10-aars jubilæum, som landpost i den
lille landsby Frejlev i Himmerland mellem
Aalborg og Nibe, ikke bryder sig ret meget om
kaffe, og i hvert fald ikke kan sætte halvanden
hundrede kopper til livs i løbet af en formiddag.
For det var, hvad Elly Thomsen, der har dette,
for kvinder, saa usædvanlige erhverv, kunne
komme ud for paa sin daglige posttur i byen og
dens nærmeste opland, hvis hun sagde ja tak til
de mange velmente invitationer.
Hun skal besøge ikke mindre end 164 husstande
i løbet af en formiddag, og i hvert fald i begyndelsen af sin karriere, indtil folk fandt ud af, at
hun helst ville være fri, slog det sjældent fejl, at
hun blev budt ind til en knaldtaar i køkkenet,
naar hun kom med et brev til familien.

Elly Thomsen er her færdig med ruten og afleverer
dagens post til bestyrer Elna Nielsen, Nibevej 309.

aldrig kunne opnaa pension og faar heller ikke
udbetalt løn, når hun er syg. Noget Elly Thomsen, og det forstaar man, finder en smule uretfærdigt.
Et kvindeligt landpostbuds dag begynder i det
tidlige morgengry. Et godt stykke tid før kl. 8
skal hun stille paa det stedlige brevsamlingssted,
faar udleveret aviser, breve, reklamer, pakker og
pengeforsendelser, og saa kan det nok være, der
er fuld læs på cyklen, naar Elly Thomsen senere
starter paa turen, som tager godt 5 timer. 50 kg
regner hun med, at hun slæber ud i gennemsnit,
og hendes store skræk er de digre værker, som
dagbladene sender ud i anledning af aarsskiftet.

I og for sig var det tilfældigt, at Elly Thomsen,
der er 35 aar, blev knyttet til postvæsenet. Hun
havde ikke spekuleret paa at gaa ind i etaten.
Havde blot gaaet som afløser i sine ferier, men
da den gamle post gik hen og blev saa daarlig til
bens, at han måtte søge sin afsked, spurgte postvæsenet, om Elly Thomsen ikke kunne tænke sig
at overtage hans job – foreløbig paa prøve.

Elly Thomsen kører efter god og gammel posttradition paa cykel, for byturene kan ikke motoriseres. Hun regner med, at hun de sidste halve
snese aar har tilbagelagt små 100.000 km. Hun
har slidt fem cykler op og er godt i gang med den
sjette.

Og det kunne hun. Et halvt aars tid senere blev
Elly Thomsen fast ansat ved postvæsenet, men
trods det, og til trods for, at hun udfører samme
arbejde, som sine mandlige kolleger, vil hun
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Frejlevs hyggelige postbud finder ikke posttjenesten for haard. Hun mener, det er et job, der kan
lige vidt bestrides af mænd, som af kvinder, og
helbredsmæssigt har hun aldrig mærket noget til
strabadserne.
Jeg får en masse motion og frisk luft, og jeg er så
godt som aldrig syg. Selvfølgelig skal man have
godt med tøj paa for at klare kulden, men jeg er
ikke kuldskær. Jeg har for eksempel aldrig ejet
et par vanter.

Men bortsat fra den fortrædelighed, vejret er
aarsag til, har Elly Thomsen, i de ti aar, hun har
gået med post i Frejlev, ikke været ude for ubehageligheder. Folk er så fredelige herude, og
skulle det endelig ske, at jeg blev generet, kunne
jeg vel ogsaa klare mig ud af det, mener det
kvindelige landpostbud.
Elly Thomsen, der kan blive i postvæsenet, til
hun runder 70 aar, kunne i dag ikke tænke sig et
andet arbejde. Hun er glad for sit job, men det
eneste der irriterer hende en smule, er at slæbe de
mange ligegyldige reklametryksager rundt. Hun
indrømmer naturligvis, at de skal ud, naar firmaerne har betalt for at faa dem omdelt og tilføjer
til slut:
Jeg har fortalt de mennesker, der mener, jeg er
godt tosset, naar jeg vil slæbe rundt paa det skidt,
at de jo bare kan vente med at putte dem i kakkelovnen, indtil jeg er gaaet igen. Saa er jeg godt
tilfreds.

For øvrigt er posten i Frejlev særlig vellidt for sit
gode humør. Som god vendelbo savner Elly
Thomsen sjældent et træffende svar, og det forstaar himmerboer at værdsætte. Men i begyndelsen fandt de det dog sært, at posten sagde nej til
kaffen.
Det er et hyggeligt arbejde jeg har, siger Frejlevs
gemytlige postbud. Jeg kommer en masse omkring, og her paa landet er der altid tid nok til at
slaa en sludder af. Vi udveksler lokale nyheder
og snakker lidt om vejr og vind, og saa gaar turen videre til den næste. Jeg synes i hvert fald,
det er sjovt. Folk her er saa rare og flinke, selv
naar jeg kommer med regninger.
Det er ikke altid helt ufarligt at være postbud paa
landet. Mange biveje paa min tur, fortæller Elly
Thomsen, er næsten ikke til at køre paa, og i de
stride vintre, kan det nu og da være saa glat, at
jeg næsten maa kravle op til husene.

.

Diplom ved
Elly Thomsens
25 års
jubilæum
den 30.
december
1977.
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Elly får et tillæg på 40 øre om dagen for at
dække diverse transportudgifter, og på cyklen
har hun i gennemsnit 50 kg. post med hver
dag.

Post Elly på sin rute på Nibevej i Frejlev, og hun er her i en samtale med bagermester Ejler Olesen, Nibevej 329. I baggrunden ses Frejlevs mælkemand Samuel
Nielsens mælkebil med mælkeflaskerne på taget. Foto1967.

Elly og hendes hund
Pjevs. Foto ca. 2004.

Henvisning til hjemmeside
I dette års Bjergposten er til hver artikel indkommet flere billeder og tekster, end der kan være i bladet. Du kan gå
ind på foreningens hjemmeside lokalarkiv-sonderholm.dk og finde links dertil.
Arkiv.dk er også en interessant side, hvor der i løbet af året er indkommet mange nye billeder og arkivalier.

Bestyrelsen
Formand Peter Stoffersen, Nibe (tidligere Sønderholm)…………… 40 17 83 02
Næstformand John Ejdrup, Nibe (tidligere Mellemholm)………… 21 47 33 94
Kasserer Flemming Gravesen, Frejlev ……………………………...20 47 91 22
Arkivleder Lis Dalsmark, Sønderholm ……………………………..41 17 33 89
Sekretær Karen Hansen, Sønderholm ……………………………….98 34 11 41
Medlemsansvarlig Per Mølgård, Tostrup …………………………...24 85 96 75
Henning Klitgård, Drastrup…………………………... …………….98 18 89 33
Suppleant Tove Bang Nielsen, Nørholm………………………….. ..98 34 14 93
Suppleant Gunnar Jensen, St. Restrup …………………………… 30 51 15 83
Mailadresse: lokalarkiv.sonderholm@gmail.com
Hjemmeside: lokalarkiv-sonderholm.dk
Arkivets adresse: Stadionvej 2, 9240 Nibe.
Facebook: Lokalhistorisk arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.
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Arrangementer 2019
Tirsdag den 12. februar er der Generalforsamling i
Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4, kl. 19.30. Herefter
vil Arne Christensen fra Løkken fortælle om sit barndomshjem Drastrup Mejeri, hvor han, og resten af de
ansatte, fulgte udviklingen fra at mælk blev fyldt på
flasker - til senere at blive emballeret i pose og i pap.
Foreningen er vært ved kaffe og lagkage.

mødes i Frejlev by, Nibevej 331 ved det oprindelige
fabriksområde. Herefter kører vi ud til den nye fabrik
på Nibevej 151 til videre rundvisning og kaffe.
Tilmelding til skal ske inden den 8. juni.
Der vil være samkørsel fra Sønderholm kirke
kl. 18.45.
Tilmeldinger skal rettes til Peter Stoffersen
40 17 83 02 eller John Ejdrup 21 47 33 94

Årets forårsudflugt går til Støvring Højskole, Hobrovej 108, mandag den 8. april kl. 19.00. Den gamle
højskole rummer i dag et lokalt museum, og den tidligere lærer Arnt Johansen fra Skørping vil foredrage
og vise udstillingen om den meget hastige byudvikling, der er sket i Støvring-området.
Kaffe og brød koster 50 kr. pr. person. Tilmelding
skal ske inden den 1. april. (se tilmeldinger).
Der vil være samkørsel fra Sønderholm kirke
kl. 18.30. Obs – der er P-pladser ved Rebild Rådhus.

Åbent Arkiv. Lørdag den 9. november kl. 14-17 er
der Åbent for alle i Arkivet. Kom og se vore arkivalier og få en historisk oplevelse. Men medbring også
gerne dine arkivalier, så fremtiden kan få glæde af
dem. I Nibe Avis vil der blive annonceret nærmere.
Lokalhistoriske bøger fra Nørholm og St. Restrup
kan købes i Arkivet.
Åbningstider i Arkivet: Den 2. onsdag i måneden
kl. 19-21 (dog ikke i juli måned) er der åbent for alle
interesserede, og hver tirsdag kl.10-12 er der
arbejdsmøde. Her er man også velkommen, dog ønskes der helst en henvendelse til et bestyrelsesmedlem forinden.

Frejlev Cementstøberi havde 75 års jubilæum i
2017, og det markerer vi med en sommerudflugt til
støberiet onsdag den 12. juni kl. 19.00.
Far og søn, Jens Erik Mølgård og direktør Jens Mølgård vil fortælle den interessante beton-historie, og vi

Kontingentindbetaling og medlemsbevis 2019
I år kan medlemmerne anvende en af nedenstående muligheder for at betale medlemskontingentet på
80 kr. Rettidig indbetalingsfrist er senest 1. februar 2019.





Kontant betaling ved modtagelse af Bjergposten.
Netbankoverførsel af kontingentet til Reg.nr. 9296 Kontonr. 2410206601.
MobilePay til 37202.
Kontant betaling til et bestyrelsesmedlem.

Det er vigtigt, at det fremgår af indbetalingen, hvilket medlem, der har betalt!
På forhånd tak for indbetalingen – venlig hilsen Bestyrelsen
Hermed kvitteres for modtagelsen af kontingentet:
Dato: …..../......... 2018 Underskrift: ….........................................................................................
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